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1 Inleiding
1.0.1 Verstuivingsexperiment
In 2011 werd in Nationaal Park Zuid Kennemerland een
experimentele landschappelijke ingreep uitgevoerd. Door
een vijftal bressen in de zeewering te graven zou de verstuivingsdynamiek in het achterliggende duinlandschap weer
op gang worden gebracht. Voor dit experiment werd de
omgeving van strandslag Kattendel gekozen, in het uiterste
noordwesten van de Kennemerduinen, op ruime afstand
van zowel badplaats Zandvoort als de haven van IJmuiden.
Landschappelijk gezien wordt het gebied, dat bij PWN
bekend staat als de Noordwestelijke Natuurkern, gerekend
tot de zeeduinen. Zeeduinen vormen het overgangsgebied
tussen strand en grijze duinen. De zeewind is er overal
voelbaar en de vegetatie wordt zichtbaar beïnvloed door
die wind. Tot het midden van de 19de eeuw had de wind
vanaf het strand nog rechtstreeks toegang tot de zeeduinen
en het duinlandschap moet hier toen doorlopend in verandering zijn geweest. De zeereep werd ten noorden van de
vallei Kattendel bovendien onderbroken door een slufter.
Uit de naam ‘Schuitegat’ is af te leiden dat vissersboten
hier konden afmeren en ‘Houtglop’ zal hebben verwezen
naar aangespoeld wrakhout.
Na de aanleg van de zeewering was de wind niet
krachtig genoeg meer om grootschalige verstuiving gaande
te houden. Duinhellingen raakten geleidelijk overgroeid
met soortenarm doornstruweel en duinvalleien dreigden te
veranderen in wilgen- en berkenbos. Nadat het Schuitegat
werd afgesloten veranderde het Houtglop in een zoete,
vochtige duinvallei.
Het initiatief voor dit experiment werd genomen door
Duinbeheerder PWN. Om de oorspronkelijke dynamiek
in de zeeduinen weer optimaal terug te brengen zou
de zeewering bij voorkeur over de hele lengte van de
Noordwestelijke Natuurkern moeten worden verwijderd.
Dat ging naar de mening van het Hoogheemraadschap van
Rijnland echter een paar stappen te ver. Uiteindelijk werd
als compromis gekozen voor een voorzichtigere aanpak,
en slechts op een vijftal plaatsen een bres in de zeewering
te slaan. De enorme zandmassa’s die zich inmiddels vanuit
deze bressen door de achterliggende duinen bewegen
tonen aan dat zelfs deze beperkte ingreep de gewenste
duurzame dynamiek ook daadwerkelijk tot gevolg had.
Eindelijk kan hier weer van ‘wandelende duinen’ worden
gesproken.
Of dit ook positieve veranderingen in flora en fauna
zou gaan brengen was vóór het uitvoeren van de ingreep
nog onbekend. Vrijwel nergens in Noordwest-Europa zijn
vergelijkbare duinlandschappen in actieve verstuiving te
vinden en over de oorspronkelijke levensgemeenschappen
van actief stuivende zeeduinen is vóór 1850 maar weinig
kennis verzameld. Vandaar dat een ecologisch monitoringsprogramma werd opgezet. Enkele jaren voordat
de geplande ingrepen werden uitgevoerd zijn diverse
planten- en diergroepen geïnventariseerd als nulmeting.
Sindsdien worden regelmatig ecologische effectonderzoe-
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ken uitgevoerd volgens hetzelfde waarnemingsprotocol als
de nulmetingen. Het voorliggende rapport is het resultaat
van het tweede effectonderzoek naar ongewervelden in dit
gebied, elf jaar na de nulmeting en vijf jaar na het eerste
effectonderzoek.
1.0.2 Onderzoeksdoelen en beperkingen
Dit onderzoek werd uitgevoerd om een momentopname
te maken van de aanwezige insectenfauna, in het bijzonder
van families die buiten het specialisatieniveau liggen van
de vaste medewerkers van de beherende organisaties. Het
belangrijkste doel van deze opname is het kunnen evalueren van de ecologische processen in een later stadium.
Waar mogelijk worden in de voorliggende rapportage
veranderingen ten opzichte van eerdere onderzoeken
benoemd en adviezen gegeven, maar er zijn weinig
bronnen waaraan gerefereerd kan worden. In de literatuur
is voldoende informatie te vinden over de biologie van
individuele soorten, maar over de samenhang tussen
insecten, de vegetatie en geomorfologische processen is
op wetenschappelijk niveau nog relatief weinig bekend.
Kennis over insecten in verstuivingen is grotendeels
afkomstig van binnenlandse stuifzanden, die qua flora en
fauna aanzienlijk van de zeeduinen verschillen. Verwachtingen die gebaseerd zijn op gegevens uit die stuifzanden
zullen daarom niet altijd uitkomen.

2 Landschap en ecosystemen
2.1 Geschiedenis van de kuststrook
2.1.1 Landschapsvormende processen
Zee, zand en wind

De duinformaties die op reliëfkaarten van de Kennemerduinen zichtbaar worden, lijken over het hele gebied min
of meer gelijkvormig te zijn, maar verschillen desondanks
sterk in leeftijd. De binnenduinrand heeft zich na de
laatste ijstijd geleidelijk gevormd als een lijn van zandbanken langs de destijds gigantische IJsseldelta. Deze delta
was een getijdengebied, vergelijkbaar met de Waddenzee,
en omvatte grote delen van het huidige Noord-Holland,
Zuid-Holland en Flevoland. Vanaf 6000 jaar geleden
begonnen de zandbanken zich aaneen te sluiten tot een
schoorwal (bron: Paleogeografische kaarten RCE).
Omstreeks 5000 jaar geleden was de hele binnenzee
afgesloten door een strandwal die ongeveer lag op de
plaats van de huidige binnenduinrand. Het achterland
verzoette en begon te vervenen. Door aanvoer van zand
uit de ondiepe Noordzee breidde het duingebied zich
naar te westen uit. Een kleine 1.500 jaar later hadden de
Kennemerduinen hun huidige breedte al bereikt.
De binnenduinrand zal rond het begin van de jaartelling door bebossing zijn gefixeerd. Een groot deel van
het middenduin is tegen het einde van de Middeleeuwen
gevormd, in een relatief warme periode met extreme
stormen. Daarbij moet echter de kanttekening worden
geplaatst dat de duinbossen ten noorden van Haarlem al
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in de 7de eeuw grotendeels waren verdwenen (Mourik
& van Til 1999), waardoor de wind vrij spel had en de
verwoestingen in de veengebieden ongekend waren.
De zeeduinen rond de Noordwestelijke Natuurkern
vormden zich vanaf ± 1600 n. Chr. (De Jong & Numan
2001) en bleven in ontwikkeling tot de aanleg van de
zeewering. De jongste delen van het duingebied zijn
kalkrijk, de oudste delen in het oosten sterk ontkalkt. De
aanwezigheid van kalk heeft grote invloed op de vegetatie,
en daarmee ook op de aanwezige fauna.
Grondwater

Wat op reliëfkaarten direct opvalt is de vlakke ondergrond waarover de duinkammen als schubben liggen
gerangschikt. De mysterieuze veroorzaker van dat strakke
oppervlak moet het grondwater zijn geweest. Duinzand
wordt niet dieper uitgeblazen dan het grondwaterniveau in
de droogste tijd van het jaar.

Afb. 1: Digitaal geschaduwd reliëf van het NPZK (bron: AHN). De
Noordwestelijke Natuurkern wordt gemarkeerd door de rode rechthoek.

Zoet regenwater is van grote invloed op de duinvegetatie.
Diep onder onze kuststrook is het grondwater zout.
Het regenwater dat door de zand- en veenlagen wordt
vastgehouden is lichter dan het zoute water en blijft erop
drijven. In de bodem vermengen beiden zich vrijwel niet,
en valleibodems of duinmeren verzilten daarom ook niet.
Het zand van duinlichamen houdt een kolom regenwater
van zo’n 80 cm hoogte vast. Het overtollige water vloeit
geleidelijk naar de valleien en vervolgens naar zee. In de
zeeduinen staan de valleien tot in de voorzomer grotendeels onder water. Veel bodembewonende insecten zijn
daar niet tegen bestand, en deze omstandigheden werken
daarom sterk selectief op de samenstelling van de fauna.

Vegetatie

Afgezien van wind, zand en water is begroeiing een
niet te onderschatten voorwaarde voor de vorming van
structuren in duinen die voor insecten van belang zijn.
Zonder vegetatie zal zand door de wind in een zwak
gelaagd golvenpatroon worden neergelegd. Een treffend
voorbeeld daarvan zijn de hoge loopduinen van Dune
du Pilat, ten zuidwesten van Bordeaux. In vochtige
duinen veroorzaken zandbinders als Helm en Duindoorn
ophopingen van zand die kort daarna met andere planten,
mossen en korstmossen begroeid raken. Zodra de toplaag
een bepaalde vastheid heeft ontwikkeld kan de wind de
vegetatie hooguit nog ondergraven door uitstuiving. Vaak
zien we stuifkuilen ontstaan in duintoppen, waar droogte
en blootstelling aan wind de vegetatie verzwakken.
De ultieme vorm van fixatie van het duinlandschap is
bebossing. Vóór het begin van de jaartelling waren grote
delen van de duinstreek nog bedekt met bos. In Polen
en de Baltische staten zijn veel kusten langs het laagland
tot op enkele tientallen meters van het strand bedekt met
naaldbos. In Nationaal park Słowiński is aan de verstrooiingspatronen van de bomen duidelijk af te lezen dat bos
zich ook onder zeer dynamische omstandigheden spontaan
tot aan het strand uitbreidt. Een opvallend verschijnsel bij
al deze kustgebieden is de strakke wal, van slechts enkele
meters hoog, die zich op natuurlijke wijze langs het strand
moet hebben gevormd. Tussen het bos en de wal ligt
gewoonlijk een smalle zoom van droog grasland. Vissersdorpen liggen dicht tegen de stranden aan en maatregelen
tegen verstuiving lijken overal te ontbreken. Daarentegen
is bekend dat het kappen van bos in de duinen op de
Koerse Schoorwal (Litouwen) in de 18de eeuw heeft geleid
tot grootschalige verstuiving en het verdwijnen van hele
dorpen.
Onder de huidige klimatologische omstandigheden
zal het Nederlandse duinlandschap zonder beheer
waarschijnlijk dichtgroeien met bos en een zeewering
overbodig maken. Op de beruchte zwakke plekken in
de Nederlandse kust, zoals de Hondsbossche Zeewering,
hebben zich immers nooit duinen gevormd. Waar land
werd weggeslagen in de late middeleeuwen had de zee
steeds direct toegang tot open veenlandschappen die door
toedoen van de mens al eeuwenlang waren verzwakt.
2.1.2 Patronen in duinformaties
Onder een natuurlijke verstuivingsdynamiek ontstaan
duinen en valleien in min of meer regelmatige patronen.
Binnen elk patroon vinden we omgevingen met specifieke
eigenschappen voor planten en dieren. In de literatuur zijn
aannemelijke verklaringen gevonden voor de ontstaansgeschiedenis van bijvoorbeeld paraboolduinen, maar over de
vorming van de jongste duinformaties is weinig concreets
te vinden. In de onderstaande teksten zijn conclusies over
de geomorfologische processen in zeeduinen dan ook
overwegend gebaseerd op persoonlijke waarnemingen en
interpretaties.

3

Insecten in stuivende zeeduinen - J. de Rond 2022

Getijdenzone en strand

Het zand dat de zee aanvoert blijft binnen de regelmatig
overspoelde delen van het strand tamelijk vlak. Waar het
zand minder vaak overspoeld wordt door zeewater kunnen
de eerste heuveltjes ontstaan. Strandduintjes houden een
laagje zoet water vast en worden daarmee geschikt voor
zouttolerante zandbinders zoals Biestarwegras (Elytrigia
juncea subsp. boreoatlantica). Uitgestrekte voorbeelden
daarvan zijn te vinden op Goeree en Texel.

aangezette schaduwwerking (hillshade) vertonen ze een
zoom van diagonale lijnen tussen het strand en de grotere
duinformaties achter de zeeduinen. In de Kennemerduinen hebben de valleien Kattendel, Verlengde Kattendel en
Peperedel nog de kenmerken van voormalige windsleuven,
al werd hun toestand halverwege de 19de eeuw in de tijd
bevroren en raakten ze begroeid als grijze duinen.
Verder landinwaarts worden de sleuven dieper en
natter. Enkele honderden meters van het strand smelten ze
in de regel samen en ontstaan grotere valleien. Zo verraadt
de middenrichel van de loefhelling langs het Houtglop
haar ontstaan uit enkele smallere valleien. De enorme
paraboolvormige duinen die dergelijke valleien omarmen
verzamelen grote hoeveelheden regenwater waarmee de
valleibodems en duinmeren worden gevoed.
Paraboolduinen

Afb. 2: Het groene strand van de Sluftervallei op Texel. Biestarwegras
houdt zand vast en vormt een glooiend reliëf. (foto: J. de Rond 2011)

Stuivende duinen

Zodra het zand ook echt buiten bereik van de getijden
blijft, ontstaan embryonale duinen. Langs de stranden
ter hoogte van de Kennemerduinen zijn enkele rijen van
dergelijke spontane duintjes te zien tegen de voet van
de zeewering. De hoge blonde duinen van de zeewering
zijn in feite door strategische beplanting gestimuleerd
tot groei, en geven geen correct beeld van een natuurlijk
duinlandschap. Onder natuurlijke omstandigheden zal
het duinlandschap geleidelijk in hoogte toenemen van
het strand naar de binnenduinrand. Zoals eerder werd
geconstateerd blijkt zich langs de getijdenzone een rand
van lage begroeiing te vormen die het zand opvangt en
een lage wal vormt. Hier en daar zal de wind kans zien om
door deze wal heen te breken en diepe, lange geulen uit te
stuiven. Actieve voorbeelden daarvan zijn o.a. te vinden
tussen Berck-sur-Mer en Merlimont in Noord-Frankrijk.

De noordoostelijke punt van elke windsleuf wordt doorlopend uitgeblazen en vormt een matig steile loefhelling.
De loefhellingen van grotere valleien vormen brede
parabolen die haaks op de heersende windrichting staan.
Het midden van zo’n parabool wordt intensief uitgeblazen
en houdt een gebogen vorm. De paraboolarmen, aan beide
uiteinden, wijzen recht naar het zuidwesten en worden
veel minder beïnvloed door de wind. In het Houtglop zijn
de uiteinden van de paraboolarmen volledig bedekt met
dicht struweel.
Loefhellingen die op het zuidwesten zijn gericht
worden tijdens het warmste deel van de dag vol door
de zon beschenen en tegelijk door de heersende wind
drooggeblazen. Het zand heeft er tot op enkele decimeters
diepte een losse structuur. Een opmerkelijk verschijnsel
zijn de linten van schelpenfragmenten die zich over deze
hellingen naar boven slingeren. Zodra kleine stukjes van
zeeschelpen met de holle kant naar onderen in het zand
komen te liggen is de bolle zijde kennelijk niet meer
vatbaar voor de wind en blijven ze in die positie liggen.
Voor plantenzaden geeft dit gladde schelpentapijt al even

Vochtige valleien

In het reliëf van de zeeduinen in NPZK was vóór de
verstuivingsingreep achter het strand een zone van smalle
valleien te onderscheiden die sterk doen denken aan
de hierboven beschreven geulen. Deze valleien worden
gescheiden door smalle duinkammen met opvallend steile
wanden. Op landschappelijke kaarten met softwarematig
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Afb. 3: Het Verlengde Kattendel in maart, een typische sleufvormige
vallei die in het voorjaar blank staat, maar in de zomer vol met o.a.
rolklaver, Watermunt en Kruipwilgstruweel. (foto: J. de Rond 2020)
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weinig houvast als de rollende, afgeronde zandkorrels,
waardoor de hellingen vrijwel onbegroeid blijven, zeker in
droge jaren.
Achter de loefhelling van een windsleuf of een
paraboolduin valt het opgewaaide zand neer in een
waaiervormige lijhelling of storthelling. Botanisch en

paraboolarmen laten een kaarsrecht spoor achter dat de
wandeling van het duin nog eeuwen daarna markeert.
Aan de lijzijde groeit het duin aan en dringt de
achterliggende vallei binnen. De oudste vegetatie wordt
als eerste bedolven. De insluiting door het zand gaat zó
snel dat bomen niet eens de tijd krijgen om af te sterven.
De toppen van de hoogste bomen
blijven nog lang uit de zandmassa
steken.
De vorming van jonge duinen
voltrekt zich in de Noordwestelijke
Natuurkern op dit moment wat
ongelijkmatig. De zeewind bouwt
druk op langs de zeewering en
perst zich vervolgens met kracht
door de bressen. Het gevolg is dat
gigantische tongen van mul zand
het oude grijze duinlandschap
binnendringen en er een volstrekt
ander landschapstype introduceren.
Inmiddels beginnen de overstuivingszones van de bressen elkaar
achter de zeereep echter al te
overlappen, wat mogelijk een
Afb. 4: Vanuit de bressen in de zeewering hebben zich nieuwe sleufvormige valleien gevormd.
gelijkmatiger landschap in de
De lijhellingen van deze sleuven dringen hier het Houtglop binnen. (foto: J. de Rond 2020)
nabije toekomst zal opleveren.
faunistisch zijn deze lijhellingen al van even weinig
betekenis als de loefhellingen. Het zand is er te los voor
nestbouw en wordt regelmatig overdekt met nieuw zand.
Bij stormachtige wind kunnen de storthellingen zich soms
enkele meters naar het oosten verleggen, wat in 2015
bijvoorbeeld leidde tot het verlies van enkele insectenvallen voor het effectonderzoek.
Volgens Ranwell (1972) kan een kleine vallei in zo’n
80 jaar worden opgeslokt door een wandelend duin. In
die tijd kan zich al een redelijk bos hebben gevormd,
bestaande uit berken, elzen en abelen. Het effect van de
verstuiving blijkt achter een paraboolduin vrij scherp
begrensd te zijn. Luchtwervelingen achter de top van
de duinkam zullen het meeste zand, inclusief organisch
materiaal, op de rand van de helling neerleggen en
doorstuiven verhinderen. Op nog geen 10 meter afstand
van de storthelling is de grijze grond van het oude
duinlandschap nog maar nauwelijks overstoven met vers
zand. Hoewel hier na stormen inderdaad vrij veel zand in
de bodemvallen kwam, kon een duidelijke invloed op de
fauna niet worden vastgesteld. Het terrein achter het grote
paraboolduin van het Houtglop behield voor insecten
voornamelijk het karakter van een begraasde vochtige
duinvallei en was opvallend rijk aan bloeiende kruiden.
Wandelende duinen

Als voldoende dynamiek aanwezig is zal een paraboolduin
zich geleidelijk in noordoostelijke richting verplaatsen.
Door uitstuiving wordt de loefhelling, vanaf de grondwaterspiegel tot aan de top, langzaam maar zeker uitgehold.
Er blijft een vlakke vallei achter met vochtig zand. De

2.2 Ecosystemen van de zeeduinen
2.2.1 Invloed van elementen op de vegetatie
Ecologische zonering

De fysieke eigenschappen van het duinlandschap hebben
invloed op de flora en fauna. In stuivende duinen is de
invloed van de wind groter dan in gestabiliseerde duinen
en zijn de ecosystemen sterk gespecialiseerd op overleving
onder de zware omstandigheden. Verder oostwaarts gaat
ook de mineralenhuishouding van de bodem een belangrijke rol spelen, zoals de eerder aangehaalde uitspoeling
van kalk. In de onderstaande beschrijvingen zullen de
belangrijkste landschapstypen van de Noordwestelijke
natuurkern en haar directe omgeving worden toegelicht.
Vloedlijn en groene stranden

Hoewel de Noordwestelijke Natuurkern niet tot aan de
vloedlijn reikt is het wel interessant om enkele soorten
van zgn. groene stranden te benoemen. Tijdens de
inventarisaties voor het onderzoek werden hier en daar
enkele typische strandsoorten aangetroffen, vooral onder
de loopkevers. Wanneer de open verbinding van het
Schuitengat met de zee ooit mocht worden hersteld, zullen
bewoners van groene stranden waarschijnlijk weer vrij snel
aanwezig zijn.
Vanaf de vloedlijn tot aan de eerste witte duinen
heerst de invloed van het zoute water. Langs de vloedlijn
leven insecten als oevervliegen (Ephydridae) van het
organische aanspoelsel. Biestarwegras is een van de weinige
zandbinders die zich in een vrij zoute omgeving nog goed
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kunnen redden, al moet er in de bovenste lagen zand wel
voldoende regenwater zijn opgeslagen.
De Strandzandloopkever (Cicindela maritima) is een
typische predator van ongewervelden op de licht begroeide
delen van groene stranden. In de open delen van de Slufter
op Texel is de Strandzandloopkever bijvoorbeeld vrij
talrijk, maar achter de eerste witte duinen bleek uit eigen
waarnemingen uitsluitend nog de Basterdzandloopkever
(Cicindela hybrida) aanwezig te zijn. De larven van
zandloopkevers zijn rovers die zich ingraven en hun prooi
verrassen. Door minder zout, minder wind en hogere
temperaturen zijn de valleien tussen duinen volstrekt
anders begroeid dan de strandvlakten. Hoewel de volwassen kevers van beide soorten maar amper van elkaar zijn
te onderscheiden zal de oriëntatie op prooidieren van hun
larven zo sterk verschillen dat ze elk aan hun eigen habitat
gebonden blijven. In het Houtglop is de Strandzandloopkever mogelijk ooit aanwezig geweest toen er nog zeewater
binnenstroomde, maar onder de huidige omstandigheden
is ze niet te verwachten.

Afb. 5: Helm, Zeemelkdistel en Blauwe zeedistel aan de voet van de
stuifdijk langs de Kwade hoek op Goeree. (foto: J. de Rond 2015)

Helmlandschap

In omgevingen met stuivende witte duinen heersen barre
omstandigheden voor flora en fauna. Krachtige wind
van zee verandert het reliëf doorlopend. Planten worden
regelmatig overstoven met zand of ondergraven door
uitstuiving. Alleen een select gezelschap aan gespecialiseerde soorten is hier in staat te overleven.
Actief stuivende zandhellingen zijn voor zowel planten
als dieren vrijwel onleefbaar. Bovengronds worden ze af
en toe bezocht door zoekende passanten, die er echter
zelden iets van hun gading zullen vinden. Steekproeven
tot op 20 cm diepte in enkele stuivende hellingen van
het onderzochte gebied leverden in 2020 geen vondsten
van insecten of insectenlarven op. De grote afstand tot
begroeide oppervlakken zal hier de belangrijkste reden van
zijn. Ondergronds levende larven hebben plantenwortels
nodig of jagen op andere larven die van plantenwortels
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leven. Op de losse massa van neergelegd zand achter
de toppen van een paraboolduin kan jonge Duindoorn
soms verspreid wortelschieten, maar deze worden in een
dynamisch duinlandschap zo intensief overstoven dat
zaailingen gewoonlijk niet de tijd krijgen om tot dicht
struweel uit te groeien.
Kansen voor planten en dieren ontstaan voornamelijk
in de luwte. Luwte is te vinden in stuifkuilen, achter
begroeide zandwallen of in open plekken tussen hogere
vegetatie. Daar krijgen ook fijnere grassen en lage kruiden
de rust om zich te vestigen. Helm en Duinzwenkgras
(Festuca arenaria) zijn waardplanten voor de nimfen van
enkele cicadensoorten. Op hun beurt zijn deze cicaden
weer gastheren van tangwespen (Dryinidae), waaiervleugeligen (Strepsiptera) en oogkopvliegen (Pipunculidae).
De Zeemelkdistel (Sonchus arvensis var. maritimus)
is bijzonder geliefd bij de hommels, maar bloeit meestal
sterk verspreid tussen bestanden Helm, waar weinig
nestgelegenheid voor hommels is. Ook de Blauwe zeedistel
(Eryngium maritimum) groeit vaak tussen Helm en
Duindoorn. De bloeiwijzen van deze opvallende plant
bieden bijen helaas maar weinig stuifmeel. Ze worden
door hommels en mannetjes van de Kustbehangersbij
voornamelijk vanwege de nectar bezocht. Zeewolfsmelk
(Euphorbia paralias) groeit als oprukkende zuidelijke soort
in Nederland bij voorkeur op zeer warme en beschutte
plaatsen. Vrouwtjes van de Kustbehangersbij (Megachile
maritima) blijken graag op de bloemen te foerageren, maar
ook voor hen is het zand in deze omgeving in principe te
los om in te nestelen. De aanpassing die behangersbijen
daarvoor hebben gevonden is verbluffend: ze bekleden hun
nestgangen met uitgeknipte schijfjes blad die dakpansgewijs over elkaar heen worden gelegd. Hommelwerksters
vliegen veel verder dan solitaire bijen en hun nesten liggen
gewoonlijk in de gefixeerde duinhellingen, vaak honderden meters oostelijker.
Een opvallend groot aantal insectensoorten in het
Helmlandschap graaft zich als larf dagelijks in of leeft
volledig onder het zand. De larven van de Kleine julikever
(Anomala dubia) voeden zich bij voorkeur met de jonge
wortels van Helm en verblijven dus permanent onder de
grond. Belangrijke predatoren van deze bladsprietkever in
dynamische zeeduinen zijn de Tapuit, de Grauwe klauwier
en de Duinpieper. Van Oosten & al. (2010) stellen
vast dat het hoofdvoedsel voor de jongen van de Tapuit
naast rupsen en
bovengronds bejaagde
keverlarven voor een
belangrijk deel bestaat
uit volwassen Kleine
junikevers en Johanneskevers. Het uitgraven van keverlarven
is voor zover bekend
nooit waargenomen.
Afb. 6: Kleine julikever (Anomala dubia).
Stuivend duinzand
(foto: Arjan Deuzeman 2021)
is bovendien voor
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geen van deze vogels erg aantrekkelijk om in te nestelen.
Ze broeden daarom in duingraslanden of struwelen, iets
verder landinwaarts.
De larven van langpootmuggen (emelten) eten in de
schemering en de nacht bovengronds van planten, maar
verstoppen zich overdag in de bodem. Daar worden ze
o.a. belaagd door de larven van viltvliegen (Therevidae)
die zich met grote snelheid kronkelend door het zand
bewegen.
De rupsen van nachtuilen (Noctuidae) uit het genus
Agrotis voeden zich met verschillende kruiden in het
duinlandschap. De rupsen graven zich overdag in en
vreten vanaf het derde larvale stadium alleen nog aan
het wortelstelsel van de kruiden. Aardrupsendoders
(Podalonia) zijn grote steelgraafwespen die deze ondergrondse rupsen weten op te sporen en uit te graven.
De larven van Zwartlijven (Tenebrionidae) voeden
zich met ontbindend organisch materiaal en graven zich
eveneens diep in. De Platkopwesp Epyris brevipennis is
een kleine angeldrager waarvan de larven ectoparasitair
leven op deze keverlarven. Om de gastheren te kunnen
bereiken zijn de vrouwtjes uitgerust met een gestroomlijnd
lichaam en krachtige graafpoten. Daarbij zijn hun vleugels
gereduceerd tot ongeveer een derde van de normale lengte,
een trade-off van minder weerstand in de bodem ten koste
van vliegvermogen. De mannetjes zijn uitstekende vliegers
terwijl vrouwtjes meestal lopend over het zand worden
waargenomen. Ook de vrouwtjes van enkele andere
inheemse platkopwespen hebben verkorte vleugels om
zich makkelijker door pollen gras, samengepakte bladeren
of onder schors te kunnen kruipen. Bij de rietplatkop
Bethylus fuscicornis lijkt kortvleugeligheid van de vrouwtjes
zelfs enkele generaties te kunnen overslaan. De volledige
vleugellengte keert pas weer terug wanneer het tijd wordt
voor migratie naar nieuwe leefgebieden (de Rond 2002).

Vochtige valleienlandschap

De duinkammen die de valleien scheiden houden een flink
reservoir aan regenwater vast, waardoor het grondwater
in de valleien relatief gelijkmatig op niveau blijft. In de
Noordwestelijke Natuurkern staan de valleien tijdens
het voorjaar voor een groot deel blank. In de zomer
zakt het waterniveau door verdamping en blijven rond
de duinmeren alleen nog wat drassige plekken over. De
combinatie van vochtig zand, een hoog gehalte aan kalk
en weinig voedingsstoffen is ideaal voor planten van de
Knopbiesassociatie. Kenmerkende soorten als Parnassia
(Parnassia palustris), Drienervige zegge (Carex trinervis),
Watermunt (Mentha aquatica) en Kruipwilg (Salix repens)
zijn in het Houtglop dan ook goed vertegenwoordigd.
Kruipwilg is hiervan de belangrijkste bijenplant. Ze
wordt vooral bezocht door bijensoorten die in vrij mul
zand of bij een hoge grondwaterspiegel kunnen nestelen.
Vaste bezoekers in het voorjaar zijn de Witbaardzandbij
(Andrena barbilabris) en de Grote zijdebij (Colletes cunicu
larius). Waar deze soorten nestelen zijn meestal ook hun
kleptoparasieten te vinden, de Schoffelbloedbij (Sphecodes
pellucidus) resp. de Grote bloedbij (Sphecodes albilabris).
Deze koekoeksbijen leggen hun eieren in een onbewaakt
moment op de voedselvoorraad van hun gastheersoort, en
verwijderen dan tevens de gastheerlarve om concurrentie
te verhinderen.
Op Parnassia werden tijdens de inventarisaties voor
dit onderzoek geen bijen waargenomen. De voornaamste
bezoekers van de bloemen waren enkele algemene soorten
echte vliegen (Muscidae) en zweefvliegen (Syrphidae).
Watermunt kan in de nazomer nog wel een aantal
hommels lokken, maar hun broed is dan inmiddels
volgroeid en een wintervoorraad leggen hommels niet
aan. De grenszones tussen moerassige vegetaties en
open zandige oevers zijn voor solitaire bijen vele malen
aantrekkelijker dan de drassige graslanden. Daar groeien

Afb. 7: Valleienlandschap in de Wieringen, achter het paraboolduin van het Houtglop. Tussen bosjes Kruipwilg bloeien waardplanten voor bijen als
rolklaver, ereprijs en Dauwbraam. Aan de meidoorns is het effect van de heersende zuidwestenwind duidelijk af te lezen. (foto: J. de Rond 2021)
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bodembedekkers als Gewone rolklaver (Lotus corniculatus),
Kruipend stalkruid (Ononis spinosa ssp. procurrens) en
Stijve ogentroost (Euphrasia stricta) en hogere oeverplanten
als Grote kattenstaart (Lythrum salicaria) en Heelblaadjes
(Pulicaria dysenterica). De meeste bijensoorten nestelen in

var. arenicola) is een bodembedekker die bestand is tegen
langdurige droogte. Daarnaast koloniseert Zandzegge
(Carex arenaria) het zand door middel van ondergrondse
uitlopers. Wilde liguster (Ligustrum vulgare) kan hier grote
haarden vormen in de valleien maar ook tegen de steile

Afb. 8: Zuidelijke helling van het paraboolduin langs het Houtglop met twee malaisevallen, hier nog in de oude toestand. De begroeiing bestaat
voornamelijk uit Duindoorn, Wilde liguster, Dauwbraam en Zandzegge, het zand is gefixeerd door mossen en korstmossen. (foto: J. de Rond, 2009)

droog zand met een redelijk vaste structuur. De klompjes
stuifmeel in het nest worden gedurende de zomer door
de larve geconsumeerd. Daarna verpoppen ze en wachten
ze de rest van het seizoen in de broedcel, diep onder de
grond, op de volgende zomer. Een enkele overstroming
van een rivieroever overleven veel poppen nog wel, maar
maandenlang onder het grondwater is niet bevorderlijk.
Zijdebijen (Colletes) hebben echter een aanpassing
ontwikkeld voor deze beperking. Ze bestrijken de wanden
van hun nestkamers met een waterdichte, zijdeachtige
laag en kunnen daardoor nestelen in zeer natte bodems.
Maskerbijtjes (Hylaeus) nestelen in natte omgevingen
vaak in rietstengels of afgebroken holle takjes van vlier
of braam. De Gouden metselbij (Osmia aurulenta) en de
Gedoornde metselbij (Hoplosmia spinulosa) zoeken lege
slakkenhuisjes en vullen die met de voedselvoorraad voor
hun larven. Grotere bijensoorten kiezen vaak voor de wat
vastere bodems van de grijze duinen en nemen de grotere
afstand tot hun waardplanten voor lief. De grijze duinen
bieden niet alle bijen- of wespensoorten de voeding die
ze nodig hebben, en velen zijn daarvoor op de vochtige
valleien aangewezen.
Dauwbraamlandschap

Voorbij de zone waar de zeewind rechtstreeks toegang
heeft wordt het zandoppervlak gebonden door o.a. korstmossen en mossen. Groot duinsterretje (Syntrichia ruralis
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duinhellingen. Op de toch heel geurige en opvallende
bloeiwijzen van liguster zijn echter zelden andere bloembezoekers te zien dan de Gewone aardhommel (Bombus
terrestris). Deze in heel Nederland uiterst algemene
hommel is in het Dauwbraamlandschap de meest waargenomen soort. Werksters foerageren gewoonlijk op vele
bloeiende planten maar vertoonden in de Noordwestelijke
Natuurkern vooral een grote voorliefde voor Wilde reseda
en Dauwbraam. Aardhommels vormen kleine volken
van werksters met een koningin en nestelen in bestaande
holten, zoals oude konijnenholen.
Composieten zijn in dit landschap een belangrijke
groep waardplanten voor bijen. Vanaf half juli zijn Echt
bitterkruid (Picris hieracioides) en Klein streepzaad (Crepis
capillaris) belangrijke waardplanten voor de zeldzame
Gedoornde metselbij (Osmia spinulosa) en diverse
groefbijtjes (Lasioglossum). Op Duinkruiskruid (Jacobaea
vulgaris, ssp. dunensis), de lintbloemloze ondersoort
van Jakobskruiskruid, vinden we in juli en augustus de
Duinzijdebij (Colletes fodiens). De naam is wat misleidend,
buiten het duingebied is ze overal een vrij algemene
bezoeker van o.a. Boerenwormkruid.
Duinviooltje (Viola curtisii) is erg aantrekkelijk voor
de Gouden metselbij (Osmia aurulenta), die ook in dit
landschap haar nesten bouwt in lege slakkenhuisjes. Het is
tevens een belangrijke waardplant voor de rupsen van de
Kleine parelmoervlinder (Issoria lathonia).
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Kleine metselbijen en maskerbijen nestelen vaak in de
dode takjes. Dauwbraam is in dit landschap van onschatbare waarde voor bijen omdat ze zowel voorziet in voedsel
als in nestgelegenheid. Langs de schaduwrijke oostelijke
hellingen van duinkammen bieden de met merg gevulde
dode takjes van Gewone vlier (Sambucus nigra) op dezelfde
manier een onderkomen voor veel kleine bijensoorten.
De bloemschermen van vlier worden voornamelijk door
hommels en honingbijen bezocht, terwijl de groefbijtjes
zijn aangewezen op bloeiende kruiden in de aangrenzende
vochtige valleien.
De Ruige aardrupsendoder (Podalonia hirsuta) graaft
in de grijze duinen haar nestholten bij voorkeur in
stevige verticale zandwandjes van stuifkuilen, net onder
de doorwortelde rand van de vaste toplaag. Een groot
voordeel is dat nesten op deze plaatsen moeilijk bereikbaar
zijn voor predatoren als hagedissen en loopkevers. Alle
inheemse soorten aardrupsendoders voeden hun larven
met de aardrupsen van nachtuilen (Noctuidae).
Grote tijm (Thymus pulegioides) groeit vaak op
droge plaatsen langs de valleien. De felle kleur en hoge
dichtheid van bloemhoofdjes wekken de indruk dat
ze op een speciale groep kleine bijen zijn afgestemd,
bijvoorbeeld groefbijen (Lasioglossum en Halictus). Tijdens
alle onderzoeksjaren werden echter alleen hommels op
tijm aangetroffen. Van buikverzamelaars als het Zilveren
fluitje (Megachile leachella) is bekend dat ze op diverse
lipbloemen foerageren. Ook Geel walstro (Galium verum)
lijkt met haar kleine bloempjes op kleine duinbijen te zijn
afgestemd, maar in geen enkel onderzoeksseizoen kon een
bloembezoeker op deze plant worden genoteerd.

gingsplaatsen. Wanneer het tijdelijke vegetatietype waarin
een kolonie leeft in een volgend stadium van successie is
beland, hebben zich elders alweer nieuwe kolonies kunnen
vormen in jongere delen van het landschap. Verlies van
nakomelingen die geen geschikte omgeving hebben
gevonden is een ingecalculeerd risico.
Pioniers

Onder duinplanten zijn vele soorten die zich snel verspreiden om als eerste op nieuwgevormde oppervlakken te
ontkiemen. In de meest dynamische delen van de zeereep
zijn maar weinig andere pioniers te vinden dan Helm en
Duindoorn, maar waar de omstandigheden iets minder
turbulent zijn kunnen ook veel kruiden worden aangetroffen die van groter belang zijn voor insecten.
Vaak bevatten pioniervegetaties planten die uitbundig
bloeien en aantrekkelijk zijn voor bijen. Voorbeelden
daarvan zijn er de reeds aangehaalde Kruipwilg, Gewone
rolklaver en Kruipend stalkruid. Op een nieuw uitgestoven deel van een vochtige duinvallei zullen deze soorten
al binnen enkele jaren aanwezig zijn. In het minder
dynamische Dauwbraamlandschap kennen we een aantal
verstoringspioniers, die het vooral moeten hebben van
stuifkuilen en overstoven hellingen. Ook afkalvende
zandhellingen langs de oevers van duinbeekjes moeten
vroeger plaatsen zijn geweest waar vele verstoringspioniers
bloeiden en bijen konden nestelen.
Verstoringspioniers groeien bij voorkeur op
omgewerkte of verplaatste grond. De samenstelling
van de bodem, openheid en mate van beschutting zijn
belangrijk, maar verder stellen ze niet veel eisen. Zo is de

Doornstruwelen

Tijdens de nulmeting waren de oostelijke hellingen van veel duinkammen overdekt met een
brede zone van hoog Duindoornstruweel. Het
gesloten doornstruweel was te dicht en te donker
voor andere struiken of kruiden. Langs het
struweel, meestal aan de randen van de vochtige
valleien, werd het interessanter voor insecten.
Daar bloeiden in het voorjaar de Eenstijlige
meidoorn (Crataegus monogyna) en Gewone
vlier. Op Hondsdraf (Glechoma hederacea), dat
rijkelijk in de zomen van de duinstruwelen
bloeit, foerageerden overwegend Akkerhommels
(Bombus pascuorum). Rupsen van diverse soorten
zandoogjes leven op grassen. Tussen het moeilijk
doordringbare struweel hebben de grassen
minder last van de alom aanwezige grazers.
2.2.2 Tijdelijke natuur
Populatiedynamiek

De strategie waarmee soorten van dynamische
landschappen hun voortbestaan verzekeren komt
vaak neer op een snelle verspreiding en vestiging
van nieuwe populaties. Hoofdzaak is het
produceren van zo veel mogelijk nakomelingen,
die direct weer op zoek gaan naar nieuwe vesti-

Afb. 9: Gewone ossentong manifesteerde zich kort als verstoringsplant na werkzaamheden tegenover restaurant Parnassia. (foto: J. de Rond 2019)
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Akkerdistel (Cirsium arvense) een van de eerste planten die
zich vestigen op bouwlocaties in de stedelijke omgeving,
maar ze koloniseert verstoven duinzand met hetzelfde
gemak. Nadat de oude klinkerweg uit het Houtglop was
verwijderd groeiden binnen een enkel seizoen al talloze
Akkerdistels op het witte zand. Ook de fauna kent vergelijkbare opportunisten: waar met zand wordt gewerkt is
de Zwarte wegmier (Lasius niger) vrijwel direct aanwezig,
zowel in steden als in de duinen. Iedereen kent de manier
waarop wegmieren zich verspreiden: na broeierig warme
zomerdagen kruipt op bijna iedere vierkante meter wegdek
wel een bevruchte koningin, die zich van haar vleugels
heeft ontdaan om een nest in wit zand te starten.
Opvallend veel ruwbladigen gedragen zich in de
duinen als verstoringspioniers. In de systematiek van
Braun-Blanquet wordt de Slangenkruidassociatie dan ook
gerekend tot de ruderale gemeenschappen, die kenmerkend zijn voor standplaatsen waar materiaal van elders is
aangevoerd. Zo verschijnt Slangenkruid (Echium vulgare)
snel na werkzaamheden in de duinen. Ook Gewone ossentong (Anchusa officinalis) en Veldhondstong (Cynoglossum
officinale) kunnen tijdelijk massaal optreden na verstoringen. Slangenkruid bleek in die gevallen veelvuldig bezocht
te worden door de Andoornbij (Anthophora furcata). 		
Veldhondstong is jaarlijks overal in het onderzochte
gebied aanwezig, maar altijd sterk verspreid en niet erg
talrijk. Na graafwerkzaamheden in het Verlengde Kattendel werd het omgewerkte zand de volgende zomer echter
volledig bedekt door Veldhondstong, en foerageerden er
meerdere vrouwtjes van de zeldzame Ruige behangersbij
(Megachile circumcincta). Gewoonlijk worden de bloemen
van Veldhondstong en Gewone ossentong overwegend
door aardhommels bezocht, terwijl zeldzame of kwetsbare
bijensoorten er zelden op worden waargenomen. Anderzijds bieden de verdroogde stengels in het winterseizoen
nestruimte aan de Stengelslankmier (Temnothorax albipen
nis), die hoofdzakelijk in de duinen wordt gevonden.
Wilde reseda (Reseda lutea) is een waardplant voor vele
kleine bijen, en wel in het bijzonder van de Resedamaskerbij (Hylaeus signatus). Deze zeldzame soort is gedurende
het onderzoek niet waargenomen, maar er werden wel
enkele verwante, algemenere
soorten op reseda gevonden.
Sinds de start van de
hernieuwde verstuiving
verscheen Grote zandkool
(Diplotaxis tenuifolia) massaal
op de hellingen langs de
valleien. Het Klein koolwitje
(Pieris rapae), waarvan de
rupsen zowel op zandkool als
op reseda leven, waren dan
ook overal in het gebied te
vinden.

2.2.3 De rol van insecten in ecosystemen
Positie in de voedselpiramide

Angeldragende wespen, loopkevers en roofvliegachtigen
staan aan de top van de voedselpiramide en zijn van grote
invloed op het landschap. Daarbij is het merendeel van de
wespensoorten die landschappen met pioniervegetaties als
habitat hebben, in Nederland sterk bedreigd tot vrijwel
verdwenen. De grootste verliezen hebben zich voorgedaan
op de hoge zandgronden sinds de jaren ’20 van de vorige
eeuw. In de duinen komen deze soorten vaak nog wél
voor, en informatie over de omstandigheden in die
duingebieden kan in dat opzicht belangrijk zijn.
Over het algemeen is de kennis over relaties tussen
insecten en andere organismen in levensgemeenschappen
erg beperkt. Onderzoek naar insectensoorten is binnen
wetenschappelijke organisaties vaak gericht op plaag
soorten en hun parasieten. Instituut Senckenberg vormt
daarop een uitzondering met onderzoek naar mieren als
ecologische graadmeters. In principe zou ook de aanwezigheid van wilde bijensoorten bruikbare informatie kunnen
leveren over de toestand waarin een landschap verkeert.
Bijen zijn niet alleen gevoelig voor veranderingen in de
vegetatie, maar reageren ook op minder zichtbare ontwikkelingen. Het inventariseren van wilde bijen is echter veel
lastiger dan van mieren.
Gespecialiseerde soorten

Wanneer algemene soorten talrijker worden in een uniek
ecosysteem kan dat wijzen op een minder wenselijke
ontwikkeling. Het toenemen van gespecialiseerde soorten
is daarentegen meestal een gunstig signaal. Incidentele
waarnemingen van zeldzaamheden zijn gewoonlijk van
weinig betekenis, maar krijgen desondanks veel aandacht.
Insecten zijn doorlopend op zoek naar voedsel, soort
genoten of nestruimte. In schrale landschappen als de
zeeduinen zijn stabiele populaties op vaste plaatsen nauwelijks te verwachten. Na een tiental jaren inventariseren kan
uiteindelijk een lijst van te verwachten insectensoorten
worden opgesteld, maar jaarlijks zullen steeds nieuwe
soorten worden gevonden en oude soorten niet meer
worden teruggevonden. Ook de aantallen waargenomen

Afb. 10: Grote zandkool op een duintop die aan verstuiving heeft blootgestaan. (foto: J. de Rond 2020)
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exemplaren kunnen per jaar sterk verschillen.
Kolonies van bodembewonende bijen of wespen lenen
zich bij uitstek voor het meten van de ecologische situatie
in een terrein. In de meest dynamische delen van jonge
landschappen blijken kolonievormende soorten echter
vrijwel te ontbreken. Waar de omstandigheden zich beter
lenen voor langdurige vestiging van kolonies blijkt anderzijds dat pioniersoorten wel grote kolonies vormen, maar
dat die van onverwacht korte duur zijn. In de zandopspuitingen rond Lelystad was deze dynamiek in de tachtiger
en negentiger jaren van de twintigste eeuw duidelijk te
volgen. Kolonies van grote bijensoorten als de Grijze
zandbij (Andrena vaga) en de Pluimvoetbij (Dasypoda
plumipes) konden binnen enkele jaren tot duizenden
nesten aangroeien, maar zonder aanwijsbare oorzaak ook
opeens weer verdwenen zijn. Het optreden van koekoekssoorten kan mogelijk een rol hebben gespeeld. Ongeveer
20 jaar na het opspuiten van een zandterrein werden er
diverse bedreigde bijen- en graafwespsoorten in grote
aantallen gevonden. Grofweg 30 jaar na aanleg waren de
meeste terreinen vrijwel dichtgegroeid met Duinriet, jonge
berken, wilgen en zelfs Duinroos- en Duindoornstruweel,
en waren de bedreigde soorten verdwenen. Vergelijkbare
ontwikkelingen worden nu ook in de Noordwestelijke
Natuurkern zichtbaar, maar door de verstuivingsdynamiek
is het gevaar van volledig overgroeien met struwelen hier
veel kleiner dan in de beschutte Flevolandse opspuitingen.

2.3 Beheer en ingrepen
2.3.1 Strijd tegen verstuiving
Bewoners van de duinstreek hebben eeuwenlang overlast
ondervonden van verstuiving. Het zand hoopte zich op
in dorpsstraatjes, maakte landwegen onbegaanbaar en
overdekte akkers. Vissers waren wel gedwongen om hun
dorpen dicht bij de ligplaatsen van hun boten te bouwen.
Sinds mensenheugenis hebben de bewoners van zeedorpen
naar oplossingen gezocht om verstuiving tegen te gaan.
Reeds in de vroege Middeleeuwen wist men al dat het
aanplanten van Helm de hinder kon beperken en werden
akkers hiermee beschermd. Dit soort initiatieven werden
tot de 19de eeuw alleen door plaatselijke gemeenschappen
opgepakt binnen beperkte afstand van kleine woonkernen,
en niet op regionaal niveau als wapen tegen kustafslag.
2.3.2 Aanleg van de zeewering
Achtergronden

In 1865 kreeg het Hoogheemraadschap van Rijnland
de wettelijke verplichting om de eerste duinenrij in het
gehele Kennemerland te beplanten met Helm. Aangezien
dit waterschap al 600 jaar eerder was opgericht om
wateroverlast in het rivierengebied te bestrijden kwam deze
taakuitbreiding op een merkwaardig laat moment.
Overstromingsrampen hebben zich, voor zover bekend,
nooit voorgedaan door afslag van brede duingebieden.
De aanleg van de zeewering zal dan ook een andere reden

hebben gehad dan het voorkomen van watersnoodrampen.
Een meer voor de hand liggende verklaring is de snelle
groei van de badplaatsen in de tweede helft van de 19de
eeuw. De kustdorpen werden in die periode voor het
eerst intensief bezocht door vermogende stedelingen. Die
stelden de verstuiving rond hun zomerverblijven niet op
prijs en kenden de weg naar de politiek beter dan de plaatselijke bevolking. Daarbij was Nederland inmiddels een
verenigd koninkrijk geworden met een nieuwe grondwet.
De regering had nu de macht om alle waterschappen tot
deze maatregel te verplichten.

Afb.11: Frederik Hendrik Kaemmerer, ca. 1873. Twee wandelende dames
bij Scheveningen. Olieverf op doek. Bron: Haags Historisch Museum.

Onvoorziene effecten

Vanaf die tijd tilde de zeewering de krachtigste westenwinden over de achterliggende zeeduinen heen waardoor
de verstuiving sterk afnam. Blonde duinen veranderden
geleidelijk in grijze duinen en kwetsbare, bijzondere
ecosystemen verdwenen. Hoefdieren werden ingezet om
de vegetatie kort te houden, maar begrazing brengt op
zichzelf geen pioniervegetaties terug. Plaggen leek een
oplossing, maar zonder krachtige wind raken geplagde
vlakken binnen enkele jaren weer opnieuw overdekt met
de vegetatie van grijze duinen.
2.3.3 Situatie tijdens de nulmeting
De toestand van de natuur in de Noordwestelijke
Natuurkern kon vóór de verstuivingsingreep omschreven
worden als sterk gestabiliseerd. De oostelijke hellingen van
de zeereep lagen volledig in de luwte van de zeewind en
waren grotendeels begroeid met hoge doornstruwelen. Het
vochtige grasland in de valleien, met enkele zeggesoorten,
Watermunt, Parnassia en Kruipwilg, werd intensief
begraasd door Schotse hooglanders. Deze graasden tevens
op de droge hellingen rond de valleien, waar ze een
netwerk van veepaadjes hadden uitgesleten. De paadjes
werden te vaak belopen om voor bodemnestelende bijen
of wespen interessant te kunnen zijn. De vochtige valleien
en duinmeren waren door de intensieve begrazing sterk
bemest en het gras was overal gemillimeterd.
Tijdens de nulmeting lagen in het Houtglop een
aantal smalle ruggen van wit zand over de dichtbegroeide,
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moerassige valleibodem verspreid. Dit was het resultaat
van een poging om de voedselrijke toplaag van de vallei te
verwijderen, enkele jaren eerder (Kruijsen 2004).
Tijdens de inventarisaties werd vooral gebruik gemaakt
van een dijkje waarop vroeger een pad had gelopen dat
via een doorsnijding van de zuidelijke paraboolarm het
gebied binnenkwam. De oeverzones van de zandruggen
werden tijdens de nulmeting intensief bezocht door
bloembezoekers. Het Strandduizendguldenkruid (Centau
rium littorale) dat er uitbundig bloeide, bleek voor bijen
van weinig betekenis te zijn. Stijve ogentroost (Euphrasia
stricta), dat op veel plaatsen tussen de hogere vegetatie
groeide, werd eveneens sporadisch door bijen bezocht. Dat
gold ook voor Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris)
tussen het meer begraasde zandige grasland. Veruit de
belangrijkste waardplanten voor solitaire bijen waren
Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) op de zandruggen,
en Dauwbraam op de grijze hellingen.
2.3.4 Beheer na de ingreep
begrazing

In 2015 werd de Noordwestelijke Natuurkern nog hoofdzakelijk begraasd door Schotse hooglanders, al was het iets
lastiger voor ze geworden om de vallei te bereiken. In 2020
hadden Koniks de begrazing grotendeels overgenomen.
Kleine kudden doorkruisten de valleien meermalen per

dag. Paarden hebben minder de neiging dan runderen om
in de duinmeren te gaan liggen en het water te vervuilen.
Anderzijds hebben paarden, in tegenstelling tot runderen,
snijtanden in hun bovenkaak en grazen ze met hun lippen.
Ze begrazen daarom ook de lagere vegetaties, en verwijderen helaas veel waardplanten voor bijen.
De maximale begrazingsdruk die een dergelijk gebied
kan hebben hangt af van het beoogde resultaat. Voor het
behouden van openheid is de huidige begrazing niet te
intensief, maar pioniervegetaties met kruiden raken sneller
beschadigd dan grasland met Helm of Zandzegge. De
bodem van het Verlengde Kattendel is inmiddels al sterk
bedekt met Zandzegge en Kruipwilg. In 2020 bloeide op
veel zandige plekken nog rolklaver, maar binnen enige
jaren zal de vegetatie er te dicht worden voor veel pioniersoorten. In het Peperedel en Kattendel is de vorming
van embryonale duintjes in volle gang. Begrazing zou in
theorie de bloei van de Kruipwilg kunnen schaden, met
nadelige gevolgen voor solitaire bijen, maar als deze wilgen
bloeien is hun blad nog niet ontwikkeld en zijn ze nog
niet interessant voor het vee. Na de bloei kan begrazing op
Kruipwilg geen kwaad.
Bijenhabitats

In 2015, zes jaar na de laatste inventarisatie voor de
nulmeting, bleken de zandruggen in het Houtglop
zodanig begroeid te zijn met Duindoorn dat ze amper

Afb. 12: Tussen het uitgestoven vlak aan de voet van de grote paraboolhelling en de oudere vegetatie van het Houtglop is een zandwal ontstaan
waarop Gewone rolklaver en Kruipend Stalkruid honderden wilde bijen foerageren.
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meer begaanbaar waren. Rolklaver was grotendeels van de
oeverstroken verdwenen, maar bleek nu meer aanwezig te
zijn in de zone met schraal grasland tussen het moeras en
de paraboolhelling. Kort voor de effectmeting in 2015 was
een strook valleibodem aan de voet van de paraboolhelling
geplagd. Het vochtige kale zand werd direct gekoloniseerd
door kruiden, en vooral door de vlinderbloemigen die
voor bijen van belang zijn. Hier foerageerde o.a. de Ruige
behangersbij (Megachile circumcincta) op rolklaver. Deze
vrij grote bijensoort was vroeger op de zandgronden vrij
algemeen, maar wordt nu buiten het kustgebied vrijwel
nergens meer gevonden. Ook de Glanzende dwergcicadendoder (Mimumesa littoralis) bleek hier aanwezig te zijn.
Deze kleine graafwesp is een typische vertegenwoordiger
van de zeldzaam geworden pioniergemeenschappen op
vochtig open zand.
In 2020 werd uiteindelijk heel zichtbaar dat de wind
niet alleen zand aan de lijzijde van de paraboolduinen
neerlegt, maar ook aan de loefzijde weghaalt. Op de
oude, moerasachtige begroeiing in het Houtglop leek de
verstuivingsingreep weinig vat te hebben, maar aan de
voet van het paraboolduin was een scherpe scheidslijn
ontstaan tussen lemige moerasgrond en wit zand. Achter
een lage drempel van schraal begroeid zand bleek een
brede verdiepte zone te zijn uitgeblazen waarin zich
embryonale duintjes vormden. Deze bultjes zand bleven
aan de loefzijde kaal en raakten aan de lijzijde voorzichtig
begroeid. De zandige drempel was opmerkelijk rijk
begroeid met Gewone rolklaver en Kruipend stalkruid. De
bloemen werden bezocht door een aantal bijensoorten en
in de luwte langs de rand nestelden diverse graafwespen in
een smalle, vrij droge strook hellend zand. De verjonging
van duinvalleien door dynamiek toonde zich hier het
meest succesvol voor bloembezoekers.

3 Onderzoeken van insecten
3.1 Doelgroepen en methoden
3.1.1 Het maken van keuzen
Uit Nederland zijn ongeveer 20.000 soorten insecten
bekend, verdeeld over 26 orden. Een insectenspecialist
zal zich gewoonlijk beperken tot een enkele orde, zoals
vlinders of kevers, en bij grotere orden tot een paar
insectenfamilies. Het is soms noodzakelijk om ook wat
groepen uit andere orden te leren kennen die bijvoorbeeld
als prooidieren worden bejaagd door soorten uit het eigen
kennisgebied. Voor dat doel volstaat het meestal om alleen
de families binnen zo’n orde te kunnen onderscheiden.
De auteur van het voorliggende rapport heeft zijn specialisme beperkt tot vliesvleugeligen (Hymenoptera), met
het accent op angeldragers (Aculeata). Eerder heeft hij ook
loopkevers (Carabidae) en zweefvliegen (Syrphidae) bestudeerd, zodat deze insectenfamilies niet geheel onbekend
waren tijdens het onderzoek in de Kennemerduinen.

Vliesvleugeligen

Bijen, wespen en mieren zijn een interessante doelgroep
voor het evalueren van ecologische ingrepen vanwege
de relaties met andere insectenorden. Ongeveer 88%
van de ± 4.200 gevestigde soorten vliesvleugeligen in
Nederland zijn predatoren en/of parasieten van andere
ongewervelden. Zo kan de aanwezigheid van een bepaalde
wespensoort specifieke informatie verschaffen over de
kakkerlakken, sprinkhanen, wantsen, cicaden, tripsen,
stofluizen, nachtvlinders, vliegen of kevers in een gebied.
Angeldragers vormen een duidelijke systematische eenheid
binnen de vliesvleugeligen en hebben het voordeel dat er
veel over bekend is. Het waarnemen van bijen en angeldragende wespen kreeg daarom de hoogste prioriteit tijdens
de inventarisaties.
De grootste groep soorten binnen de angeldragers
zijn de bijen (Anthophila of Apiformes). Bijen hebben de
laatste decennia veel in de schijnwerpers gestaan. In eerste
instantie vanwege hun rol in de bestuiving van gewassen
en de massale sterfte van bijenvolken. De Voorlopige
verspreidingsatlas van de Nederlandse bijen (Peeters & al.
1999) bracht aan het licht dat het aantal waarnemingen
van vele wilde bijensoorten in de tweede helft van de
vorige eeuw ernstig was afgenomen. Een aantal solitaire
bijen en hommelsoorten blijken zeer gevoelig te zijn voor
veranderingen in het landschap.
Angeldragende wespen zijn een bont gezelschap van
soorten uit diverse families. De graafwespen (Spheciformes) zijn sterk verwant aan bijen en verzamelen op
een vergelijkbare manier voedsel voor hun larven: een
broedkamer in een gegraven of bestaande holte wordt
gevuld met verlamde prooidieren en afgesloten met klei of
fijngekauwde plantenresten. Spinnendoders (Pompilidae)
zijn pas geneigd een nest te graven wanneer ze een grote
prooi hebben bemachtigd. Veel plooivleugelwespen
(Vespidae) nestelen in bestaande holten of hebben metseltechnieken ontwikkeld om deze holten af te sluiten of zelfs
urntjes te boetseren. Verder parasiteren de larven van een
aantal kleine wespenfamilies tijdelijk op gastheren, waarna
deze vlak voor het verpoppen alsnog geheel worden
leeggegeten. Goudwespen (Chrysididae) zijn een treffend
voorbeeld van dergelijke parasitoïden.
Tenslotte vormen de mieren (Formicidae) een
belangrijke familie van angeldragers. De meeste soorten
leven in volken van ongeslachtelijke werksters met een

Afb. 13: Mannetje van de Zandsteekmier (Myrmica sabuleti), een
gewone soort in de duinen. (foto: Jan van Duinen 2020)
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koningin. De larven worden hoofdzakelijk gevoed met
dode of levende ongewervelden. Enkele primitieve
mierensoorten hebben nog een functionele angel, maar bij
de meeste soorten zijn de kaken het meest geduchte wapen
geworden, samen met het mierenzuur dat uit het achterlijf
in een bijtwond gespoten wordt.
Wilde bijen en wespen zijn vaak alleen betrouwbaar te
determineren met een loep of microscoop. In zeeduingebieden is het aantal lastig te herkennen soorten gelukkig
beperkt. Na het bestuderen van enkele exemplaren wordt
de noodzaak om te vangen bij elk volgend terreinbezoek
kleiner en kunnen soorten al spoedig aan een combinatie
van uiterlijke kenmerken en gedrag worden herkend.
Tellen van exemplaren blijft echter een lastige opgave,
aangezien de meeste angeldragers klein, donker en erg
beweeglijk zijn.
Vliegen

Zweefvliegen (Syrphidae) zijn een populaire familie waar
het om determineren gaat. Ze zijn in het veld meestal al
aan het kleurenpatroon te herkennen en zitten in rust vaak
prettig stil. De larven van een grote groep zweefvliegen
leven als rovers van bladluizen en andere kleine insecten
op kruiden. Vanuit de land- en tuinbouw is er om die
reden altijd veel aandacht geweest voor zweefvliegen. Er is
dan ook vrij veel bekend over hun gedrag en verspreiding.
Van de overige vliegenfamilies zijn het vooral de
zgn. lagere vliegen (Brachycera, clade Orthorrhapha) die
dezelfde voordelen hebben als zweefvliegen: opvallend
van uiterlijk, niet te schuw en veelal carnivoor, waarmee
ze hoger in de voedselpiramide staan dan veel ‘hogere’
vliegenfamilies (Brachycera, clade Cyclorrhapha). Het
aantal te verwachte soorten was klein genoeg om ze zonder
problemen naast bijen en wespen te kunnen inventariseren. Viltvliegen (Therevidae), die met vijf soorten
in de Noordwestelijke Natuurkern vertegenwoordigd
bleken te zijn, worden in de Verenigde Staten gezien
als veelbelovende ecologische indicatoren (Therevid
PEET Program). Ook van de roofvliegen (Asilidae) en
wolzwevers (Bombyliidae) was maar een beperkt aantal
soorten in dit duingebied aanwezig. Zichtwaarnemingen

van wapenvliegen (Stratiomyidae) zijn alleen in de
tellingen meegenomen als ze opvallend aanwezig waren,
waardoor de verzamelde records een minder volledig beeld
geven dan wellicht mogelijk zou zijn geweest. Alle soorten
lagere vliegen die in vallen terecht kwamen zijn op naam
gebracht en vermeld in de aan PWN geleverde data.
Kevers

Naar loopkevers (Carabidae) is erg veel ecologisch
onderzoek gedaan. Met ± 370 gevestigde soorten in
Nederland een belangrijke groep predatoren van vooral
bodembewonende ongewervelden. Determinatietabellen
zijn goed verkrijgbaar en vrij recent, en het verzamelen
van loopkevers is relatief eenvoudig. Ingegraven potten
met een laagje water en conserveermiddel volstaan om
een representatieve greep uit de populatie te nemen. De
meeste loopkevers zijn na zonsondergang actief en zijn
vrijwel alleen met vallen te vangen. Helaas kost het legen
van bodemvallen naar verhouding veel tijd en wordt de
mobiliteit van de onderzoeker door het meedragen van
vloeistoffen, reservevallen en vangsten merkbaar ingeperkt.
Loopkeveronderzoek gaat ongetwijfeld ten koste van
veldwaarnemingen en zou bij voorkeur niet op geschikte
dagen voor veldwaarnemingen moeten plaatsvinden.
Voor het waarnemen van bloembezoekers zijn zonnige,
windstille en warme dagen het meest ideaal.
Tijdens het evalueren van de verzamelde gegevens
bleek dat de loopkeverfauna van stuifzanden van stuivende
zeeduinen minder goed bekend was dan verwacht. De
soorten die als kenmerkend gelden voor stuifzanden
bleken voornamelijk te zijn bestudeerd op de binnenlandse
hoge zandgronden. Er konden dan ook minder conclusies
worden getrokken uit de verzamelde loopkevers dan
gehoopt.
Mestkevers (Geotrupidae) en de grotere bladsprietkevers (Scarabaeidae) die in bodemvallen kwamen bleken
goed te determineren en zijn in de resultaten opgenomen.
Mestkevers kunnen eventueel informatie verschaffen
over de effecten van begrazing. Zoals eerder aangegeven
zijn de twee talrijkste rozenkeverachtigen (Scarabaeidae,
Rutilinae) in de zeeduinen van belang voor vogels en
daarom gekozen als doelsoorten voor het onderzoek.
Aaskevers (Silphidae) zijn aanvankelijk wel apart gezet
en aan willekeurige keverspecialisten uitgedeeld, maar de
data waren later niet meer te achterhalen. In 2020 bleken
geen aaskevers meer in de vallen te zitten en is aan deze
keverfamilie verder geen aandacht meer besteed.
Sprinkhanen

Afb. 14: Larve van een viltvlieg. (Foto: Frank van de Putte 2017)
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Sprinkhanen kunnen inzicht geven over de toestand
waarin de vegetatie van een terrein zich bevindt. Tijdens
de voorbereidingen van de nulmeting werd het inventariseren van sprinkhanen dan ook serieus overwogen
maar in het veld bleek al snel dat dit een onverstandige
beslissing zou zijn geweest. De grote aantallen exemplaren
van hoofdzakelijk algemene soorten zouden te veel tijd
in beslag hebben genomen, terwijl zeldzamere soorten
sabelsprinkhanen veel minder zichtbaar zijn en bekend
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staan als lastig te inventariseren. Tijdens de nulmeting zijn
de met vallen verzamelde sprinkhanen gedetermineerd,
maar tussen het vallenmateriaal van de tweede effectmeting zaten vrijwel geen sabelsprinkhanen meer, en zijn
ook deze geschrapt uit de lijst doelsoorten. Inventarisatie
van sprinkhanen kan deels op het gehoor in het veld
uitgevoerd worden. De hoge geluidsfrequenties zijn door
oudere onderzoekers, waartoe de auteur zich inmiddels al
moet rekenen, vaak niet meer waar te nemen.
Kakkerlakken

Het idee om kakkerlakken bij de lijst te betrekken
ontstond pas nadat enkele soorten veelvuldig in de malaisevallen terecht kwamen en zonder moeite te determineren
waren. Inheemse kakkerlakken blijken tamelijk gevoelig te
zijn voor milieufactoren. Er konden echter weinig resultaten uit eerder onderzoek worden gevonden als referentie.
Oorwormen

Ook oorwormen zijn opgenomen in de databestanden. De
verspreiding van de algemene Gewone oorworm (Forficula
auricularia) verschaft op zichzelf niet veel ecologische
informatie, maar het geeft aan dat er intensief naar
oorwormen is gekeken en sluit uit dat de Zandoorworm
(Labidura riparia), een zeldzame en bijzonder kritische
bewoner van stuifzanden, over het hoofd is gezien.

3.2 Het verzamelen van gegevens
3.2.1 Beschikbare databestanden
De waarnemingen uit bestanden van PGO’s zijn hoofdzakelijk afkomstig van vrijwilligers. Dat maakt ze beperkt
bruikbaar. Liefhebbers die op eigen initiatief inventariseren melden graag bijzonderheden. Dat geldt ook voor
de incidentele waarnemingen die tegenwoordig worden
aangedragen als foto’s via mobiele app’s. Op fora worden
hun determinaties meestal wel correct gevalideerd, maar ze
fotograferen bij voorkeur insecten die braaf blijven poseren
en brengen rusteloos zoekende dieren niet, of nauwelijks
herkenbaar in beeld.
Vrijwilligers die worden aangestuurd via een wetenschappelijk coördinerend orgaan kunnen nuttig werk
doen, maar zijn vaak weer niet genoeg geïnteresseerd in
de materie om zich serieus te verdiepen in het herkennen
van soorten uit de lastige groepen. Anderzijds zijn
gespecialiseerde verzamelaars vaak geneigd om een meer
dan gemiddelde hoeveelheid materiaal te verzamelen
van soorten uit moeilijk te onderscheiden groepen, wat
eveneens een vertekend beeld kan geven.
Een terreinbeheerder zal het meest hebben aan een
objectief overzicht dat de verhoudingen tussen algemene
en bijzondere soorten weergeeft, en een relatie legt tussen
de fauna en andere elementen in het landschap. Gegevens
voortkomend uit inventarisaties met dit doel als uitgangspunt verschaffen niet alleen informatie over de effecten
van ingrepen, maar leveren waarschijnlijk ook nieuwe
wetenschappelijke inzichten op. De beste resultaten zullen
daarbij voortkomen uit een bestand waarin de waarnemingen zijn gekoppeld aan alle mogelijke ecologische kennis
over de waargenomen soorten en aan de landschappelijke
en botanische kennis van de beheerder.
3.2.2 Inventarisatiemethoden

Afb. 15: De Zandoorworm (Labidura riparia) is bekend uit de duinen
van Velsen-Noord, maar werd helaas niet gevonden in de Noordwestelijke Natuurkern van de Kennemerduinen. (foto: Rick Geling 2020)

Dagvlinders

Dagvlinders worden op veel plaatsen al door vrijwilligers
gevolgd en verspreidingsgegevens zijn gewoonlijk
ruimschoots beschikbaar, maar aangezien het hier om een
niet vrij toegankelijk terrein gaat en het waarnemen niet
veel extra tijd hoefde te kosten, werden de dagvlinders
waar mogelijk ook geïnventariseerd. De aantallen exemplaren waren zo laag dat de gegevens uit het onderzoek vrij
representatief zullen zijn.
Ook is in het veld intensief gezocht naar de dagactieve
nachtvlinderfamilie Hesperiidae (dikkopjes). Helaas
werden na de introductie van de verstuiving nog maar
weinig exemplaren gevonden.

In grote lijnen zijn insecten op drie manieren te inventariseren: zoeken in het veld, verzamelen met vallen, of
kweken uit substraten. Met zichtwaarnemingen krijgt men
een goed overzicht van soorten die waarneembaar zijn in
het veld, zoals bloembezoekers en jagers. Men verzamelt
hiermee informatie op veel verschillende plaatsen in
een terrein. Als er wordt geïnventariseerd op dagen met
gunstige weersomstandigheden kan een representatief deel
van de aanwezige dagactieve soorten worden genoteerd.
De resultaten zijn echter sterk afhankelijk van het kennisniveau en de opmerkzaamheid van de waarnemer.
Permanent opgestelde vallen hebben het voordeel dat
ze onafgebroken, dag en nacht hun werk doen en een
objectieve selectie weergeven van de passerende fauna. In
een dynamische omgeving lopen permanent opgestelde
vallen echter het risico om buiten werking te raken.
Bodemvallen worden regelmatig overstoven en vangtenten
kunnen omvallen of scheuren bij stormachtige wind.
Permanent opgestelde vallen geven maar informatie
over een enkel punt in het terrein, dus het werken met
meerdere vallen is noodzakelijk. Een ander nadeel is dat
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grote aantallen insecten worden gedood. Met zichtwaarnemingen zal zo nu en dan maar een enkel exemplaar
moeten worden meegenomen, maar in vallen die langer
dan een dag staan opgesteld gaan alle vangsten onherroepelijk dood. Wanneer het aantal vallen binnen redelijke
grenzen blijft zullen insectenpopulaties hier nauwelijks
onder te lijden hebben: vallen op vaste plaatsen in Flevolandse wilgenbossen bleken jaar na jaar ongeveer dezelfde
aantallen exemplaren van algemene soorten te vangen.
Hieronder worden de belangrijkste methoden geëvalueerd
op hun bruikbaarheid in het beoogde gebied.
Zichtwaarnemingen

Bijen en zweefvliegen zijn goed te inventariseren wanneer
ze op waardplanten zitten of hun nestlocaties bezoeken.
Veel waardplanten zijn van verre te herkennen en foeragerende vrouwtjes zijn meestal zonder moeite te determineren. Angeldragende wespen zijn een groot deel van de
dag op jacht rond de voedselplanten van hun prooidieren
of gastheren. De geoefende waarnemer kan aan gedrag
of karakteristieke kenmerken vaak wel zien of et om een
bekende soort gaat. Met een zuigexhauster (twee kunststof
slangetjes met transparant verzamelreservoir) zijn insecten
goed te bestuderen en kunnen daarna weer ongedeerd
worden vrijgelaten. Vervolgens worden de coördinaten
van de vindplaats en het aantal waargenomen exemplaren
genoteerd.
Mobiele app’s voor het geautomatiseerd doorgeven van
waarnemingen lijken hiervoor ideaal. De knop van een
GPS-logger indrukken en een paar afkortingen op papier
noteren gaat echter vele malen sneller dan het invullen van
een reeks tekstvelden op een mobiel apparaat. De tijd die
verloren gaat aan administratieve handelingen zal in het
veld altijd ten koste gaan van het aantal waarnemingen.
Het fotograferen van insecten is tijdens inventarisatiedagen
om dezelfde reden niet aan te bevelen. Insecten herkenbaar
in beeld krijgen vergt doorgaans veel tijd.
Nestaggregaties

Bij de start van het inventarisatieproject in de Noordwestelijke Natuurkern werd aangenomen dat er kolonievormende soorten zouden worden gevonden. Het tellen van
nesten in dergelijke kolonies kan een beter statistisch beeld
geven van de populatie dan het tellen van vrij bewegende
exemplaren in het terrein. Bijen en graafwespen leggen
hun nesten vaak aan op gunstig gelegen open plekken in
zandgrond. Zo kunnen concentraties van honderden tot
duizenden nesten ontstaan. Met uitzondering van enkele
eusociale soorten, werken de nestelende vrouwtjes in
dergelijke kolonies niet samen. Clusters van honderden
tot duizenden gaatjes op een plaats kunnen zelfs bestaan
uit de nesten van verschillende soorten. Het is daarom
beter om van een nestaggregatie te spreken dan van een
kolonie. Vaak nestelen er twee of drie soorten willekeurig
verstrooid over de aggregatie. Aan de nestopeningen is
vaak al te zien van welke soort een nest is. Koekoeksbijen
en kleptoparasitaire wespen zijn ook geregeld te gast in
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deze aggregaties. Koekoekssoorten zijn sterk gebonden aan
een bepaalde gastheer en geven door hun aanwezigheid
indirecte informatie over de samenstelling van de aggregatie. Tellingen van bijen- of wespennesten in nestaggregaties
kunnen meetbaar bewijs leveren voor de mate waarin een
terrein zich ontwikkelt.
Sinds de uitvoering van de verstuivingsingreep
werden helaas nog maar weinig nestaggregaties gevonden.
Stuivend zand leent zich daar niet erg voor. Er zijn maar
weinig soorten in staat om te nestelen in mul of stuivend
zand. De nestopeningen van die soorten stromen direct
dicht met zand, waardoor tellen onmogelijk wordt.
Voor mooie, herkenbare nestaggregaties is op z’n minst
een stevige, kale toplaag nodig. Langs de wanden van
oude stuifkuilen en duinpannen werden voornamelijk
nestelende aardrupsendoders aangetroffen, maar nooit met
meer dan twee of drie nesten op korte afstand van elkaar.
In 2015 werd aan de top van de noordwestelijke helling
van vallei Kattendel een aggregatie van zo’n 20 nesten van
de Bijenwolf (Philanthus triangulum) gevonden. De nesten
waren aangelegd in een kale, verticale wand van vast zand,
vlak onder de vaste toplaag en boven een ± 20 meter hoge,
mulle zandhelling. In 2020 waren op dezelfde plaats geen
nesten meer te zien, terwijl de zandwand nog wel geschikt
leek om in te nestelen. Ook op vele andere plaatsen langs
de westelijke valleien waren stevige, op het oog geschikte
steile wanden aanwezig, maar er werd amper in genesteld
door bijen of wespen. De langdurige blootstelling aan
schurende wind met stuivend zand kan een reden zijn
geweest. In stuifkuilen is dit namelijk veel minder het
geval. Aan prooidieren en waardplanten leek in de valleien
geen gebrek te zijn.
Werksters van mieren zijn tijdens de velddagen niet
geïnventariseerd. Het in kaart brengen van kolonies is
voor de meeste mierensoorten praktisch onuitvoerbaar.
Bosmieren (subgenera Formica en Coptoformica) maken
weliswaar duidelijk herkenbare koepels, maar de meeste
andere mierensoorten huizen in grondnesten waarvan
de omvang niet zichtbaar is. De gebruikte bodemvallen
gaven voldoende informatie over de getalsverhoudingen en
tussen de verschillende mierensoorten in het terrein.
Slepen

Een effectieve manier om verscholen insecten in grasland
en struweel zichtbaar te maken is werken met een sleepnet:
een net van fijnmazig gaas met een verstevigde beugel
waarmee snel door grassen, struiken of boomtakken wordt
gesleept. De insecten die op grashalmen, onder bladeren
of op takken zitten tuimelen in het net en kunnen in een
buisje worden overgeheveld. Het betreft vaak kleinere
soorten die voor een betrouwbare determinatie moeten
worden meegenomen. Een verwante tactiek is het schudden van, of kloppen tegen boomtakken waaronder een wit
laken wordt uitgespreid. Met slepen en kloppen verzamelt
men iets objectiever dan met pure zichtwaarnemingen,
maar nog wel vrij selectief in vergelijking met permanent
opgestelde vallen.
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Kweken

Met kweken wordt hier geen generatiekweek (breading)
bedoeld, maar het laten uitkomen van larven of poppen
uit objecten die in het veld zijn verzameld (rearing).
Voor dit doel kunnen bijvoorbeeld vermolmde stukken
hout, stengels of bladstrooisel worden verzameld. In
april 2020 zijn een aantal lege huisjes van tuinslakken
en wijngaardslakken uit het terrein meegenomen. In mei
bleken enkele mannetjes en vrouwtjes van de Gouden
metselbij (Osmia aurulenta) uit de slakkenhuisjes te
kruipen. De dieren zullen in de voorgaande zomer als
larven op een voedselvoorraad in de slakkenhuisjes hebben
geleefd en als pop overwinterd.
Lokken

Lokmiddelen kunnen werken op basis van kleur of geur.
Kevers zijn vaak effectief te lokken met de geur van
ontbindend organisch materiaal. Feromonen worden
in de landbouw met succes tegen schadelijke vlinders
ingezet en zijn doorgaans zeer effectief, maar dergelijke
soortspecifieke seksuele lokstoffen worden niet ontwikkeld
voor insecten die geen bedreiging vormen voor de land- of
tuinbouw.
Bijen en zweefvliegen oriënteren zich tijdens het
foerageren voornamelijk op licht en kleur. Patronen van
UV-licht op bloemblaadjes blijken bijen zelfs naar de
nectar te leiden. Als lokmiddel kunnen kleurvallen (pan
traps of Moericke traps) gebruikt worden. Dit zijn witte of
gekleurde kunststof bordjes, gevuld met een laagje water.
Bloembezoekers komen nieuwsgierig op het heldere object
af en landen op het wateroppervlak. Door toevoeging
van enkele druppels synthetisch afwasmiddel is de oppervlaktespanning zo laag dat de insecten direct wegzakken
en binnen enkele tellen verdrinken. Kleurvallen zijn heel
geschikt voor inventarisatie van laagvliegende soorten.

Afb. 16: Kleurval op de zandwal aan de voet van de paraboolhelling,
tussen schrale grassen en Dauwbraam. (foto: J. de Rond 2020)

Ze worden meestal in open terrein op de grond neergezet
of tot aan de rand ingegraven. Vervolgens blijven ze
gedurende een aantal uren staan en worden nog dezelfde
dag geleegd. Op zonnige zomerse dagen werden met deze
vallen soorten verzameld die niet of nauwelijks met andere
methoden aan het licht kwamen. Het is overigens niet
zinvol om kleurvallen langer dan een dag te laten staan.
Het grote wateroppervlak is gevoelig voor uitdroging
en de kans dat vogels of zoogdieren de vangsten er in de
avond of ochtend uit wegpikken is groot. Het succes van
de methode is overigens sterk afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de velddag.
In 2008 en 2015 werd in juli op twee achtereenvolgende velddagen met kleurvallen gewerkt. In 2020 was juli
echter kouder en somberder dan normaal en werden met
de kleurvallen nauwelijks interessante soorten verzameld.
Uitzondering was een mannetje van de Blonde halfgoudwesp (Cleptes semicyaneus), een zeer zeldzame soort van
jonge vegetaties op verstoord nat zand, die sinds 1980 nog
maar zelden in Nederland gevonden wordt.
Onderscheppen

Bewegende insecten kunnen tijdens het lopen of vliegen
ook worden verzameld met permanent in het veld
opgestelde vallen. Met ingegraven vangpotten zijn vooral
kruipende mieren en kevers te inventariseren, en met
rechtopstaande panelen van glas of gaas de langsvliegende
insecten.
Bodemvallen zijn niet veel meer dan bekers of potten
die tot de bovenrand zijn ingraven. Bij het ontwerpen van
de vallen moest rekening gehouden worden met vervoer
per vouwfiets, dus de gebruikte materialen moesten licht
en compact zijn. Loopkeverspecialisten hanteren een
gestandaardiseerd type bodemvallen die in series van 5
stuks in een rij worden ingegraven, op 5 tot 10 meter
onderlinge afstand. Voor het vullen van deze vallen zouden
vele tientallen liters vloeistof per inventarisatieronde nodig
zijn. De oude vloeistof dient bij elk bezoek namelijk
vervangen te worden door nieuwe.
Aangezien zelfs een strandkar al problemen zou geven
vanwege de doornstruwelen, moest alle materiaal in tassen
worden rondgedragen tijdens het inventariseren. Daarom
werd gekozen voor slechts twee yoghurtbekers per vallenset, op een meter afstand van elkaar en een minimum aan
conserverende vloeistof. Tussen beide yoghurtbekers werd
een opstaande geleidestrook aangebracht die alle passerende bodembewoners naar één van de twee trechters zou
leiden. Loopkeverspecialisten werken zonder geleidestrips.
De effectiviteit van de strips werd op velddagen goed
zichtbaar wanneer kevers er langs liepen, in de richting van
een van beide potten.
In elke beker werd een wegwerpbekertje geplaatst dat
gevuld was met 50 cc conserverende vloeistof. Een trechter
leidde alle vangsten vanaf de bovenrand van de yoghurtbeker naar het binnenste bekertje.
De eerste ervaringen met deze vallensets waren positief.
Gaandeweg werden onvoorziene problemen opgelost.
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In 2020 werd weer met formaline gewerkt om de vangsten
beter te kunnen vergelijken met de nulmeting. De
aantallen mieren en pissebedden daalden inderdaad weer
naar het oude niveau, terwijl de standplaatsen van de
meeste vallen vrijwel gelijk waren aan die uit 2015. Als
enige wijziging werden de wegwerpbekertjes vervangen

Afb. 17: Schematische weergave van een set bodemvallen. De ingegraven
potten zijn verbonden met een opstaande geleidestrip, Het gaas houdt
muizen, vogels en andere dieren tegen. (illustratie: J. de Rond 2020)

Zo bleek dat de stroken het best haaks op de richting
van de helling geplaatst konden worden. Dwars op de
helling geplaatste stroken vingen namelijk veel regenwater
op, waardoor de potten overstroomden en de vangsten
wegspoelden. Achter de hoogste beker werd een V-vormig
stukje kunststof in het zand gestoken om stromend
regenwater van de bovenste beker weg te leiden. Op
de zandigste plaatsen werd een dergelijk hoekje ook op
het zuidwesten gericht om stuivend zand weg te leiden.
Boven elke yoghurtbeker werd een omgekeerde kunststof
potschotel als afdak tegen regenwater aangebracht. Een
lage cilinder van volièregaas rond elke vangpot moest
vogels en zoogdieren weren en ondersteunde de schotel.
Elk onderzoeksseizoen zijn 10 sets van deze vangpotten
geplaatst op strategische punten in het terrein. Als conserveermiddel werd tijdens de nulmeting gekozen voor een
oplossing van formaline in water. De houdbaarheid van
gevangen insecten is in water met 5% formaline vrijwel
onbeperkt, maar het middel heeft enkele nadelen. Het is
een krachtige ontsmetter die een bijtend effect heeft op de
menselijke huid. Ook het inademen van formaldehydegas
is schadelijk voor de gezondheid. Voor wetenschappelijke
doeleinden heeft formaline als nadeel dat de vangsten
hard en breekbaar worden als gevolg van de eiwitstollende
werking. Uitprepareren van bijvoorbeeld genitaliën bij
loopkevers wordt dan erg lastig. Bovendien bemoeilijkt
het middel de steeds populairder wordende moleculaire
analyse van DNA of RNA.
Op advies van een loopkeverspecialist werd de formalineoplossing in 2015 ingeruild voor een maximale oplossing van keukenzout in water. De lagere conserverende
werking van zout water bleek echter weer andere negatieve
gevolgen te hebben: de vangsten raakten ondanks het zout
vrij snel in ontbinding, hetgeen veel meer pissebedden,
loopkevers en mieren leek aan te trekken dan voorheen.
Daardoor raakten de potjes overvol, werd het zout
verdund en trad nog sterkere ontbinding op. De rottingsgeur zal in de warmste perioden ongewervelden vanuit de
verre omtrek hebben aangetrokken.
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Afb. 18: Bodemvallen in open zand na stormachtige wind. Insecten
kunnen niet meer onder de deksels kruipen. (foto: J. de Rond 2015)

door wijdhalsflesjes met schroefdop die gemakkelijk
verwisseld konden worden. Na uitspoeling van met zand
gevulde potjes uit zwaar overstoven vallen werden vaak
nog veel kevers en mieren gevonden.
In 2015 werden een aantal potschotels vertrapt door
de grazers. Het kunststof van het gekozen type schotels
bleek broos te zijn geworden door UV-licht, waardoor
ze bij vertrapping in stukken braken. In 2020 bleek
de taupé-kleurige lijn potschotels van Elho niet meer
verkrijgbaar te zijn en moesten de in het landschap
bijna onzichtbare oude schotels vervangen worden door
kleinere, steenrode schotels. Uiteindelijk is gekozen voor
witte schotels van hetzelfde formaat als de oude, maar nu
gemaakt van onbreekbaar polycarbonaat. Dat deze meer in
het landschap opvielen kon de kans op vertrapping alleen
maar verminderen. Binnen elke set die bestond uit twee
verschillend gekleurde schotels was een selecterend effect
van de kleuren niet in de vangsten van kruipende insecten
terug te zien. Mogelijk heeft kleur wel invloed gehad op de
vliegende insecten die in de vallen terecht kwamen.
Aanvullend op de bodemvallen, kleurvallen en handvangsten zijn malaisevallen gebruikt: tentvormige constructies
die voornamelijk vliegende insecten onderscheppen.
Hoofdbestanddelen van een malaiseval zijn een verticale,
donkergekleurde lap gaas, een smal zadeldak van lichter
gekleurd gaas en een verzamelpot in de nok. Vliegende
insecten die tegen het verticale doek botsen, kruipen
instinctief naar boven. Het zadeldak leidt ze naar de
vangpot, gevuld met alcohol of een gasvormig insecticide.
De naam van deze vangmethode heeft overigens niets
te maken met dierenleed, maar met entomoloog René
Malaise die het principe ontwikkelde.
Ook in de malaisevallen is tijdens de eerste effectmeting een ander dodingsmiddel gebruikt dan tijdens
de nulmeting. Tijdens de nulmeting werd dichloorvos
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(DDVP) gebruikt, een organofosfaat dat door zijn
langzame verdamping en snelle dodende werking op
insecten uitermate geschikt is voor deze toepassing. Na de
nulmeting werd de handel in deze stof op Europees niveau
verboden, waardoor tijdens het effectonderzoek met het
minder krachtige transfluthrin moest worden gewerkt. Het
alternatief zou alcohol zijn geweest, maar dat vereist een
zwaardere constructie. Door de zwakke dodende werking
van transfluthrin bleven insecten in de vangpotten helaas
erg lang actief en beschadigden ze zichzelf en elkaar.
De malaisevallen voor dit project werden door de
auteur volgens een geheel nieuw principe ontwikkeld,
speciaal afgestemd op open grasland. Voor het vervoer per
fiets werd de constructie minimaal gehouden, zowel in
oppervlak als in gewicht. Gewoonlijk wordt een malaiseval
tussen hoge vegetatie geplaatst en mag de breedte van
het verticale doek bovenaan niet te sterk verschillen van
de onderste breedte. In open grasland is voornamelijk
de onderzijde van het verticale doek van belang en leek

Afb. 19: Malaiseval nr. 1, geplaatst achter het grote paraboolduin. Een
dwarsstokje tussen de aanhechtpunten van de scheerlijnen gaf stabiliteit,
verhinderde flapperen en voorkwam scheuren. (foto: J. de Rond 2020)

een driehoekige vorm te voldoen, mits de dakpanden tot
onderaan zouden reiken. In plaats van de traditionele zes
stokken en zes scheerlijnen waren nu nog maar een enkele
stok en twee scheerlijnen nodig.
De resultaten waren boven verwachting, ondanks
de zware omstandigheden in de zeeduinen. Vergeleken
met malaisevallen in de natte loofbossen van Flevoland
verzamelden ze weinig gewicht aan biomassa maar de
vangsten waren veelzijdig en interessant. Voor het gaas viel
de keuze op Frans voile, vanwege de hoge doorzichtigheid
en de fijne mazen voor kleine duinsoorten. Nadelen van
voile zijn de kwetsbaarheid en matige UV-bestendigheid,
maar de meeste vallen hebben een heel seizoen in het veld
goed doorstaan. In 2020 werd als kleine verbetering tegen
het wapperen van de dakpanden een extra stok tussen de
aanhechtingen van de twee scheerlijnen geplaatst.

3.3 Veldwerk
3.3.1 Looproutes en locaties voor vallen
Toegankelijkheid van het gebied

Binnen de vierkante kilometer waarin de Noordwestelijke
Natuurkern ligt, zou ongeveer 30 hectare duinlandschap
onder invloed komen te staan van de verstuiving. Om
de processen te versnellen zouden de hellingen van
duinvalleien die direct achter de bressen in de zeewering
lagen ontdaan worden van vegetatie, maar vooral ook de
loefzijde van het grote paraboolduin langs het Houtglop.
Deze hellingen leken tijdens de eerste planning van het
veldwerk de meeste aandacht te verdienen, maar na de
uitvoering van de ingreep zou blijken dat hier nauwelijks
meer met vallen kon worden gewerkt en ook inventariseren op zicht vrijwel niets meer opleverde (zie hoofdstuk 5:
Conclusies en aanbevelingen).
Al tijdens het eerste veldbezoek in het voorjaar van
2008 bleek dat het doornstruweel op het noordelijk
deel van het paraboolduin langs het Houtglop volstrekt
ondoordringbaar was. In tegenstelling tot het beeld dat
luchtfoto’s gaven bleek inventariseren er zo goed als
onmogelijk. Ook de lijhelling van het paraboolduin en
de bodem van het Verlengde Kattendel waren met hoge
en dichte doornstruwelen begroeid. De met grassen en
struweel begroeide zijhellingen van veel sleufvormige
valleien bleken zo steil dat beklimming redelijkerwijs
niet mogelijk was. Incidentele sleepactiviteiten met een
hengelstok op deze hellingen leverden ook maar weinig
vangsten op. De moerassige delen van het Houtglop waren
alleen bereikbaar tot waar de zandruggen en doornstruweel
het toelieten en konden niet intensief worden onderzocht.
Anderzijds was het begraasde terrein in de valleien en
op de matig steile hellingen goed te overzien. De korte
begroeiing gaf vrij zicht op de bodem over tientallen
meters rond de positie van de waarnemer. Activiteiten
van insecten konden al op vrij grote afstand worden
opgemerkt.
Elk onderzoeksjaar is het gebied gemiddeld driemaal
per maand bezocht, van eind maart tot eind september.
De coördinaten van de vindplaatsen werden met een
nauwkeurigheid van ± 3 meter vastgelegd met behulp
van een Garmin GPS-datalogger. De hoogte van de
valleibodems en duinkammen werd achteraf getoetst aan
informatie van het Actueel Hoogtebestand Nederland
(www.ahn.nl). Het oppervlak van de duinmeertjes bleek
tussen de 1,5 en 2 meter boven NAP te liggen, de hoogste
duintoppen van zeewering en paraboolduinen reiken hier
ongeveer tot 22 meter boven NAP.
Locatiekeuze voor insectenvallen

De locaties voor het plaatsen van de permanente vallen
werden intuïtief gekozen. In theorie zou met plaatsing
aan de voet van een helling zowel fauna van die helling
als van de vallei bemonsterd kunnen worden. Op hoger
gelegen, beschutte plaatsen achter de zeewering en
de top van het paraboolduin werden bodemvallen en
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malaisevallen opgesteld om te controleren of de fauna
daar anders was samengesteld dan in de valleien. Om de
veranderingen na verstuiving te kunnen meten werden
enkele bodemvallen en malaisevallen in de volle wind
op de grote zuidwestelijke paraboolhelling langs het
Houtglop geplaatst. Achteraf zou blijken dat op deze
helling in volle verstuiving geen vallen te plaatsen zijn.
Vangpotten werden volledig overstoven of zelfs uitgestoven
en weggeblazen, en tenten vingen zulke massa’s zand dat
ze scheurden onder het gewicht. De magere resultaten van
twee malaisevallen op deze helling in 2015 leidden in elk
geval niet tot opzienbarende nieuwe inzichten.
3.3.2 Inventarisatieseizoen
De eerste solitaire bijen van het seizoen komen eind maart
uit hun overwinteringsverblijven tevoorschijn. In april en
mei foerageren vrouwtjes van de meeste voorjaarssoorten
en in juni komen ook de solitaire wespen op gang.
Gedurende de zomer vliegt het merendeel van de wespensoorten en een groot aantal zomerbijen. Uiteindelijk
verschijnen in de nazomer de geslachtelijke generatie
van o.a. mieren en groefbijen. Om alle voorjaarssoorten,
zomersoorten en nazomersoorten goed te kunnen volgen
is het noodzakelijk om van eind maart tot eind september
te inventariseren. Na zes maanden inventariseren zullen
ook maar weinig soorten loopkevers onopgemerkt zijn
gebleven.
In principe zou voor zichtwaarnemingen één terreinbezoek per maand kunnen volstaan. Bodemvallen met kleine
vangbekers moeten echter minimaal om de twee weken
worden geleegd en malaisevallen liefst eenmaal per week,
zeker in deze onstuimige omgeving. De vallen moesten
ook vaak worden gerepareerd of zelfs vervangen. Er werd
daarom gestreefd naar drie veldbezoeken per maand op bij
voorkeur op zonnige, warme en windstille dagen.
Het officiële startschot voor de nulmeting kwam in 2008
pas rond 20 april, waarna de vallen nog gemaakt moesten
worden. Het eerste veldbezoek vond plaats op 22 april.
De bodemvallen zijn in de loop van mei en begin juni
gemaakt en ingegraven. Het ontwerpen en vervaardigen
van malaisevallen nam meer tijd in beslag, waardoor de
eerste val pas eind juni in het terrein stond en de laatste
eind juli. De gemiste voorjaarsmaanden zijn in 2009
ingehaald. De bodemvallen werden toen op 20 maart
geplaatst en de malaisevallen op 1 mei. Bij de effectonderzoeken werden deze data aangehouden.
In 2020 moest de langdurige hittegolf in augustus
worden ontweken, waardoor er een velddag uitviel. Ter
compensatie is een spontaan inventarisatiebezoek in juli
2019 toegevoegd aan de resultaten.

zaakte vooral stuifzand in de bodemvallen veel extra werk,
maar door de afsluitbare wijdhalsflesjes kon dat in 2020
thuis worden uitgevoerd en leden de zichtwaarnemingen
er niet onder. Na reiniging en handdroog maken kon het
materiaal in enkele grote groepen worden opgesplitst.
Pissebedden en miljoenpoten werden in alle onderzoeksjaren gedroogd en samen met de eventuele schelpjes
in een zakje gedaan. De angeldragende vliesvleugeligen,
loopkevers, lagere vliegen en kakkerlakken werden
gedetermineerd en per soortgroep in zipzakjes opgeslagen,
voorzien van een vindplaatsetiket. Op verzoek van de
beheerder zijn deze groepen in 2020 opgeslagen in alcohol.
Determinatie is in veel gevallen pas goed mogelijk als
de kaken van bijen of wespen gespreid zijn, de copulatieorganen uitgeprepareerd of ingetrokken achterlijfssegmenten
met belangrijke kenmerken zijn gestrekt. De aldus
gepositioneerde exemplaren zijn het best te manipuleren
onder een binoculair wanneer ze droog geprepareerd zijn
op een speld. Gedetermineerde dieren, voorzien van een
etiket met vindplaatsgegevens en soortnaam, kunnen later
eventueel worden gecontroleerd door specialisten. Zo zijn
de loopkevers die niet met zekerheid op naam gebracht
konden worden, bekeken door loopkeverdeskundigen Ron
Felix (2008-2009/2015) en Michiel Boeken (2020).

4 Resultaten onderzoek 2020
4.3.1 Coleoptera (kevers)
Carabidae (loopkevers)

Loopkevers zijn een familie van bodembewonende kevers
waarvan de meeste genera als larve carnivoor zijn. Ook de
volwassen dieren van veel soorten zijn rovers. Anderzijds
leven genera als Harpalus en Amara hoofdzakelijk van
zaden.
In het standaardwerk voor deze familie, De Loopkevers
van Nederland (Turin 2000), worden de duinlandschappen in vier landschappen verdeeld: Zeeduinen, droog en
open; Duingraslanden; Duinbossen; Duinstruwelen met
duindoorn, kruipwilg of liguster. Helaas is niet helemaal
duidelijk wat onder zeeduinen wordt verstaan. Zo wordt
niet aangegeven welk percentage van de verwerkte waarne-

3.3.3 Verwerking van materiaal en data
Bij thuiskomst moest het materiaal uit de vallen telkens
worden ontdaan van grote hoeveelheden ingewaaide
plantenresten en zand. Tijdens de effectmetingen veroor-
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Afb. 20: De Duinloper (Masoreus wetterhallii) is een karakteristieke
loopkever van de zeeduinen. (foto: Sandra Lamberts 2021)
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mingen afkomstig is uit de zeereep. Als typische bewoners
van duinen en stuifzanden worden Harpalus anxius,
Harpalus neglectus en Harpalus smaragdinus genoemd.
In 2020 werd uiteindelijk voor het eerst een van deze
soorten gevonden: een vrouwtje van Harpalus neglectus
in de kleine vallei tussen de noordoostelijke uiteinden
van het Peperedel en het Kattendel. Volgens Turin zou
deze vrij zeldzame soort een voorkeur hebben voor
‘stuifzanden en duinen die in zekere mate gefixeerd zijn
door korstmossen’, terwijl ze in diens overzicht van 33
landschapstypen het meest blijkt te worden verzameld in
buntgrasvegetaties. Dat maakt het een bewoner van de
oudste zandgronden binnen het duingebied, dicht tegen
de binnenduinrand aan, en ver van de zeeduinen.
In totaal zijn binnen dit project 3119 loopkevers
gevonden, verdeeld over 76 soorten. Tijdens de tweede
effectmeting waren 14 soorten nieuw voor het onderzoeksgebied. Onder die nieuwe soorten gelden de Slanke
halmklimmer (Ophonus puncticeps) en de Bospriemkever
(Bembidion quadrimaculatum) landelijk als zeldzaam.
Loopkevers waarvan de waarnemingen flink toenamen
in de vangsten zijn o.a. de Grote tandklauw (Calathus
ambiguus), de Duintandklauw (Calathus mollis), de Korte
glimmer (Amara curta), de Bruingele glimmer (Amara
bifrons) en de Duinroodpootglimmer (Amara lucida).
Geen van deze soorten is in Nederland erg algemeen, maar
in de duinstreek worden ze relatief vaak gevonden. Van
de 17 soorten die sinds de nulmeting niet meer werden
aangetroffen is het overgrote deel algemeen tot zeer
algemeen in heel Nederland. De verstuiving heeft dus een
verschuiving teweeg gebracht van algemene soorten naar
meer specifieke duinsoorten.
De vangsten van een echte duinsoort als de Duinloper
(Masoreus wetterhallii) waren in 2020 ten opzichte van de
nulmeting weliswaar verdubbeld, maar namen tussentijds,
in 2015, iets af. Typische soorten van bemeste cultuurgrond werden in 2015 juist in veel grotere aantallen gevangen dan ervoor of erna. Voorbeelden zijn de Zandkruiper
(Harpalus tardus), de Bronzen dwergloper (Syntomus
foveatus), de Zwarte dwergloper (Syntomus truncatellus), de
Gewone kortnek (Nebria brevicollis) en de Akkerboogkever
(Trechus quadristriatus). De beste verklaring is de grote
aantrekkingskracht van de rottende massa in de vallen, op
soorten die van bemeste grond houden.
Dat het Zandgravertje (Dyschirius thoracicus) voor het
tweede achtereenvolgende onderzoeksjaar werd gevangen
is een interessante ontwikkeling. De soort staat bekend
als een typische bewoner van zgn. groene stranden, maar
zolang Biestarwegras niet is doorgedrongen tot in de
valleien zijn andere bewoners van het getijdengebied, zoals
de Strandzandloopkever, niet te verwachten.
De verstuiving bleek voor de aanwezigheid van de
algemene Basterdzandloopkever niet erg bevorderlijk te
zijn geweest. In 2020 werden opvallend weinig exemplaren
in het gebied gezien, terwijl ze tijdens de nulmeting op
vele plaatsen rondliepen. Zoals eerder al werd opgemerkt is
dit wel een liefhebber van open zand, maar niet van kou.

Uit de verspreidingskaartjes is af te lezen dat de loopkevers
zich over het algemeen sterk concentreren rond de
sleufvormige valleien. Daar werden de algemene soorten
zowel hoog op de gefixeerde toppen als laag tegen de
hellingen in mul stuivend zand gevangen. De verwachting
dat stuifzandsoorten hier talrijker zouden worden kon niet
worden bevestigd.
Geotrupidae (mestkevers)

Mestkevers behoren tot de bladsprietkeverachtigen
(Scarabaeoidea) en hebben een sterk afgerond lichaam
waarover vaak een violette metaalglans ligt. De poten zijn
verbreed en grof getand als aanpassing bij het graven van
gangen in de bodem. De vrouwtjes vullen deze gangen
met uitwerpselen van zoogdieren voor hun larven.
De enige echte mestkever die in het gebied werd
gevonden is de Voorjaarsmestkever (Trypocoprys vernalis),
een algemene soort van droge, zandige terreinen, overal
in Nederland. In totaal zijn tijdens de onderzoeken 71
exemplaren van deze soort waargenomen. De sterke
toename van waarnemingen in 2015 ten opzichte van de
nulmeting is zeer waarschijnlijk het gevolg geweest van het
minder werkzame conserveermiddel in de bodemvallen.
In 2020, met wederom een formalineoplossing van 5%,
daalden de vangsten naar 20% van het aantal exemplaren
dat tijdens de nulmeting was verzameld met hetzelfde
conserveermiddel. Deze afname zal hoofdzakelijk te
maken hebben gehad met het feit dat het gebied sinds de
verstuiving minder makkelijk toegankelijk werd voor de
runderen. De vangsten bleven in alle jaren beperkt tot de
westelijke zone van smalle valleien.
Scarabaeidae (bladsprietkevers)

De larven van veel bladsprietkevers leven ondergronds van
plantenwortels, maar de larven van pillendraaiers (Scarabaeinae) leven van een ondergrondse mestvoorraad, net
als mestkevers. In de Noordwestelijke Natuurkern werd
de Rechthoornpillendraaier (Onthophagus nuchicornis)
gevonden. Aangezien deze soort niet veel groter is dan een
Zevenstippelig lieveheersbeestje hebben konijnenkeutels
de ideale afmetingen als voedsel voor de larven. In tegenstelling tot de Voorjaarsmestkever nam het aantal vangsten
van de Rechthoornpillendraaier sterk toe, van 1 tijdens
de nulmeting, en 5 in 2015, naar 46 in 2020. Een relatie
met de konijnenpopulatie is niet waarschijnlijk. Konijnen
werden in 2020 maar amper gezien. Eventueel zou de mest
van Damherten of paardenmest van invloed kunnen zijn
geweest.
Twee vertegenwoordigers van de subfamilie Rutelinae
zijn tamelijk belangrijk in de duinen. De Kleine julikever
(Anomala dubia) kan worden gezien als kwaliteitsindicator
van overstoven duinvegetaties. Haar larven gedijen het best
op de jonge wortels die door Helmgras worden aanmaakt
als reactie op overstuiving (van Duinen & al. 2005).
In 2015 werd het eerste exemplaar van deze soort
binnen dit onderzoeksproject gevangen: in de vallei
Kattendel vlak achter de top van de zeewering. Begin juni
2020 bleken tientallen Kleine julikevers op veel plaatsen

21

Insecten in stuivende zeeduinen - J. de Rond 2022

in langs randen met pioniervegetaties op vochtig zand
te zwermen. Dat het hier niet om Johanneskevers ging
werd iets te laat op de dag ontdekt en een nauwkeurige
telling kwam daarom op de agenda te staan voor het
eerstvolgende terreinbezoek. Een week later bleken de
kevers echter niet meer te vliegen en ook in de rest van het
seizoen zijn nooit meer zwermende julikevers gezien. In de
vallen kwamen maar 2 exemplaren terecht.
De Johanneskever (Phyllopertha horticola) is verwant
aan de Kleine julikever, maar de larven knagen aan de
wortels van kruiden en grassen in de meer gefixeerde
duinvegetaties. Tijdens elk onderzoeksjaar deed zich in
juni een ware explosie voor van de Johanneskever. Op
bepaalde dagen vlogen over vrijwel elke vierkante meter
in het terrein meerdere exemplaren. In tegenstelling tot de
julikevers vliegen ze voornamelijk over dicht grasland.
4.3.2 Dermaptera (oorwormen)
Forficulidae

Uit Nederland zijn 5 inheemse soorten oorwormen
bekend, waarvan de Gewone oorworm (Forficula
auricularia) in heel Nederland uiterst algemeen is. Het
aantal exemplaren van de Gewone oorworm die met vallen
tijdens het onderzoeksproject werden verzameld is na de
nulmeting sterk afgenomen. In 2015 bedroeg het aantal
ongeveer 20% ten opzichte van de nulmeting, en in 2020
bijna 30%. Een verminderd aanbod aan halfverteerd
vochtig organisch materiaal door overstuiving van de
bodem lijkt een aannemelijke verklaring. Bijzondere
soorten als de Zandoorworm (Labidura riparia) en de
Kleine oorworm (Labia minor) zijn niet gevonden.
4.3.3 Dictyoptera/Blattodea (kakkerlakken)
Ectobiidae

Onze vier inheemse soorten kakkerlakken leven allen
van dood organisch materiaal. De vrouwtjes produceren
pakketjes eieren in fraaie, glanzende omhulsels. Gewoonlijk worden deze eipakketten op plantenstengels bevestigd
of tussen dode bladeren verstopt. Het vlagwespje Brachy
gaster minuta weet deze pakketten echter op te sporen en
te voorzien van haar eigen eieren.
De Bleke kakkerlak (Ectobius pallidus) lijkt met haar
egale zandkleur uitstekend te zijn aangepast bij het kale
zand van stuivende duinen. Tijdens de onderzoeken
in de Noordwestelijke Natuurkern is ze alleen lopend
waargenomen in kleine stuifkuilen, en nooit op de actief
stuivende zandvlakken. Uit de resultaten van de vallen is
af te leiden dat deze soort recent een vrij sterke groei heeft
doorgemaakt. Tijdens de nulmeting werden 3 vrouwtjes
verzameld, tijdens de eerste effectmeting 2 vrouwtjes, en
tijdens de tweede effectmeting 16 vrouwtjes.
Opmerkelijk genoeg laten de verspreidingskaartjes zien
dat de Bleke kakkerlak zich sterker heeft teruggetrokken
uit meest westelijke delen van het gebied dan de Heidekakkerlak (Capraiellus panzeri). Tijdens de nulmeting en
in 2020 waren de verschillen tussen de aantallen verza-
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melde vrouwtjes van beide soorten niet opvallend groot.
Daarentegen werden in 2015 maar liefst 9 maal zoveel
vrouwtjes van de Heidekakkerlak verzameld als van de
Bleke kakkerlak. Ook hier moet de aantrekkingskracht van

Afb. 21: De Bleke kakkerlak (Ectobius pallidus), een bewoner van stuifzanden aan de kust en in het binnenland. (foto: Ruut Aussems 2021)

grote hoeveelheden rottend materiaal in de bodemvallen
als oorzaak worden aangewezen.
De Noordelijke kakkerlak (Ectobius lapponicus) was
tijdens de nulmeting op de grote paraboolhelling met 13
exemplaren goed vertegenwoordigd maar werd tijdens
geen van beide effectonderzoeken meer teruggevonden.
Hiervoor kan op dit moment geen passende verklaring
worden gegeven.
4.3.4 Diptera (vliegen)
Van deze insectenorde, die in Nederland ongeveer 5000
soorten telt, zijn alleen de zweefvliegen (Syrphidae) en de
Lagere vliegen (Orthorrhapha, uitgezonderd Empidoidea)
geïnventariseerd vanwege de verkrijgbaarheid van
bruikbare determinatietabellen. Zowel de larven als de
adulten van veel soorten Lagere vliegen jagen op insecten,
en zijn daarmee in het open en droge duinlandschap vrij
succesvol. Zweefvliegen en wapenvliegen consumeren als
volwassen dier voornamelijk nectar en vullen als bestuivers
het werk van de bijen aan.
In totaal zijn tijdens de drie onderzoeken 595
exemplaren gedetermineerd van 54 soorten vliegen uit
deze groepen. In 2020 zijn ten opzichte van de nulmeting
19 soorten verdwenen, maar werden anderzijds 9 soorten
gevonden die niet eerder in het gebied zijn waargenomen.
Van de verdwenen soorten is het overgrote deel algemeen
tot uiterst algemeen in heel Nederland.
Asilidae (roofvliegen)

Met uitzondering van enkele genera zijn roofvliegen sterk,
borstelachtig behaard. Ze hebben krachtige poten met
grote hechtkussens tussen de klauwtjes en een lang, smal
achterlijf. De kop is voorzien van een steeksnuit waarmee
de vlieg eerst een enzymrijke vloeistof in de prooi spuit en
vervolgens de verteerde lichaamsinhoud opzuigt.
Verschillen tussen de nulmeting en de laatste effectmeting zijn over het algemeen niet erg groot. Roofvliegen
zijn zeer snelle en doelgerichte vliegers en worden door
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van het paraboolduin. In 2015 werden langs de steile
duinkammen in het zuidwesten 6 exemplaren geteld, maar
in 2020 halveerde het aantal. De larven van deze soort
blijken parasitair te leven op de rupsen van nachtuilen
(Noctuidae).
De Duinrouwzwever (Hemipenthes morio), met haar
bijna geheel zwarte vleugels, vertoont ongeveer hetzelfde
zuidwestelijke verspreidingspatroon en daalde ook iets qua
aantal waarnemingen. De larven van deze soort voeden
zich als hyperparasieten met larven van sluipvliegen en
sluipwespen die op hun beurt weer parasiteren op de
rupsen van nachtuilen.
Afb. 22: Bruinvleugelroofvlieg (Pamponerus germanicus) met Borstelroofvlieg (Dysmachus trigonus) als prooi. (foto: Arnold Wijker 2021)

de verstuiving niet erg gehinderd. Een groot deel van hun
jachtgebied was echter veranderd in kaal zand zonder
prooien. Voor de grote Bruinvleugelroofvlieg (Pamponerus
germanicus) lijkt de verstuiving duidelijk positief te hebben
uitgepakt. Dit is een van de weinige soorten roofvliegen
die in het veld goed herkenbaar zijn, vanwege het forse
postuur en de melkachtige blanke basis van de lichtbruine
vleugels. Het aantal waarnemingen is in 2020 verviervoudigd ten opzichte van de nulmeting.
De kleinere roofvliegen die zijn opgenomen in de
waarnemingen zullen waarschijnlijk talrijker zijn dan de
cijfers suggereren. Op veel plaatsen zaten exemplaren te
rusten, maar roofvliegen zijn erg waakzaam en lastig te
vangen. Voor determinatie moeten ze van dichtbij worden
bekeken.
De zeldzame Stomplijfroofvlieg (Antipalus varipes)
werd in 2020 niet meer gevonden. De vrij algemene
Bosrandroofvlieg (Neoitamus cyanurus) kon in dat jaar als
nieuwe soort aan de lijst worden toegevoegd.
Bombyliidae (wolzwevers)

Vliegen met grote, vaak opvallend getekende vleugels
en een franjeachtig behaard achterlijf. Ze hebben de
neiging om vlak boven de grond te blijven zweven tot ze
veilig kunnen landen om daarna minutenlang volkomen
roerloos te blijven zitten. De larven zouden volgens oudere
bronnen parasitair leven in nesten van solitaire bijen, maar
inmiddels geven steeds meer auteurs aan dat vlinderrupsen
de werkelijke gastheren moeten zijn.
Met de verstuiving leek de aanwezigheid van wolzwevers in het gebied aanvankelijk te zijn toegenomen. De
meeste exemplaren werden waargenomen op warme open
plekken in de beschutting van struwelen. In 2015 was
mogelijk de lichte overstuiving van de bodem een oorzaak
van meer waarnemingen. De vrij donkere rustende vliegen
staken toen scherp af tegen het witte zand. In 2020 waren
veel half-overstoven plekjes langs Duindoornstruweel
volledig onder het zand bedolven.
Van de Duinfluweelzwever (Villa modesta) werd
tijdens de nulmeting maar een enkel vrouwtje gevonden
op de toen nog met struweel begroeide loefhelling

Afb. 23: Mannetje van de Duinrouwzwever (Hemipenthes morio).
(foto: E. Gabrych 2021)

Rhagionidae (snavel- of snipvliegen)

Vrij trage vliegen met lange, dunne poten en een slank,
toegespitst achterlijf. Ze lijken enigszins op roofvliegen
maar hebben geen borstelharen. De prooien worden
doorboord met de korte, snavelachtige steeksnuit.
De Kleine snavelvlieg (Rhagio lineola) heeft minder
gunstig gereageerd op de ingrepen dan de Gewone
schubsnavelvlieg (Chrysopilus cristatus). Van beide soorten
daalde het aantal waarnemingen in 2015 sterk, maar de
laatstgenoemde soort werd in het Verlengde Kattendel
vaker gevonden dan voorheen in het Houtglop. De open
vegetatie op natte bodem in de volledig kaalgemaakte
vallei blijkt ruim te voorzien in de levensbehoeften van de
Gewone schubsnavelvlieg, en ze werd er veelvuldig met het
vlindernet gevangen. De Kleine snavelvlieg is uitsluitend
met malaisevallen gevangen. In 2015 was het aantal
vangsten van deze soort gedaald naar 31%. In 2020 steeg
het licht naar 38% ten opzichte van de nulmeting.
Stratiomyidae (wapenvliegen)

Trage vliegen met afgeplat rechthoekig, en meestal kleurig
getekend achterlijf. De naam verwijst naar de stekels op
het schildje aan de achterzijde van het borststuk. Volwassen wapenvliegen zijn vaak te vinden op schermbloemen
en voeden zich met nectar.
Relatief grote en opvallende soorten, zoals de
Zilveren moeraswapenvlieg (Odontomyia argentata),
de Geelpoot-metaalwapenvlieg (Sargus flavipes) en de
Gewone langsprietwapenvlieg (Stratiomys singularior)
zijn in 2020 niet meer gevonden. Daarentegen konden
een aantal kleinere soorten aan de soortenlijst worden
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toegevoegd, waaronder de zeldzame Geelpoot-stekelwapenvlieg (Chorisops tibialis) en het eveneens zeldzame
Zilvervlekspeldenknopje (Neopachygaster meromelas). Het
Groen verfdrupje (Oxycera trilineata) blijkt na een tijdelijke verzesvoudiging in 2015 te zijn afgenomen naar een
enkel exemplaar in 2015. De records waren vrijwel alleen
afkomstig uit malaisevallen. De Kleine moeraswapenvlieg
(Oplodontha viridula) is grotendeels op zicht in het veld
waargenomen. Bij de schijnbare terugval in 2020 moet
worden opgemerkt dat de soort op zeer veel plaatsen
op bloemen zat, en maar een deel van de exemplaren is
genoteerd tijdens het hoogseizoen van de bijen.
Syrphidae (zweefvliegen)

De zweefvliegenfauna van de Noordwestelijke Natuurkern
bestaat hoofdzakelijk uit soorten die in heel Nederland
algemeen tot uiterst algemeen zijn. De enige soorten die
als iets minder algemeen worden beschouwd, zijn maar
incidenteel in het gebied gevonden. In 2015 was de
Streepfopwesp (Chrysotoxum vernale) nieuw, en in 2020
werden het Driehoekselfje (Meligramma triangulifera)
en het Gewoon krieltje (Paragus haemorrhous) voor het
eerst gevonden. De larven van de laatstgenoemde twee
leven als rovers op kruiden, waarschijnlijk vooral van
bladluizen. Van uiterst algemene, kleinere soorten als de
Terraskommazweefvlieg (Eupeodes corollae) en de Grote
langlijf (Sphaerophoria scripta) zijn waarnemingen maar
steekproefsgewijs genoteerd. Indien alle exemplaren tijdens
elke inventarisatiedag nauwgezet zouden worden geteld
zou dat ernstig ten koste zijn gegaan van andere, meer
aan duinlandschappen gebonden soorten vliegen, bijen

de loefhelling van het paraboolduin, en waren daar in de
nazomer ook de hoogste aantallen Blinde bijen te vinden.
In 2020 werd de soort vaker gevonden op Bezemkruiskruid dat tegen de steile hellingen in het zuidwesten van
het gebied groeide, vaak op plaatsen langs zandige valleien
die beschut lagen ten opzichte van de zeewind. Het aantal
waarnemingen in het gebied is in 2020 meer dan gehalveerd ten opzichte van de nulmeting. Anderzijds lijkt de
verwante Hommelbijvlieg (Eristalis intricaria) zich in het
gebied uit te breiden. In 2015 werd het eerste exemplaar
waargenomen, in 2020 was het aantal verviervoudigd.
De dieren werden voornamelijk op Bezemkruiskruid en
Watermunt gevonden, dezelfde waardplanten waarvan
de Blinde bij zich in het gebied bedient. Ook de larven
van de Hommelbijvlieg leven van organisch afval in
modderige of moerassige oevers. De ware toedracht van de
trendverschillen in het gebied moet dus gezocht worden in
nog onbekende factoren in de biologie van de larven.
Tabanidae, Oestridae en Muscidae

Tot 2015 leek de Goudoogdaas (Chrysops relictus) de
enige vliegensoort uit het onderzochte gebied te zijn die
geassocieerd kunnen worden met grazers. In 2020 werden
twee nieuwe vliegensoorten gevonden die bekend staan als
plaagdieren van runderen of paarden.
Van de Paardenhorzel (Gasterophilus intestinalis) werd
maar een enkel vrouwtje gevonden, in een malaiseval in
de Wieringen. Dit is een parasitaire soort die als larve een
tijd leeft in de mond van een paard en daar enige irritatie
kan veroorzaken. Vervolgens verhuist de larve naar de
maagwand en verlaat uiteindelijk het lichaam via de mest.
De Stalvlieg (Stomoxys calcitrans) lijkt op een gewone
huisvlieg, maar heeft een lange steeksnuit waarmee
ze zoogdierbloed zuigt. In de malaisevallen langs het
Verlengde Kattendel en de Wieringen werden in 2020
maar liefst 42 exemplaren gevangen. In 2015 werd ze niet
tussen het vallenmateriaal gevonden, terwijl de Koniks
toen al vaak in de valleien kwamen. Het bepalen van
de sexe is bij de Stalvlieg vrij lastig, maar naar schatting
bestond ongeveer een derde van de exemplaren uit vrouwtjes. Beide sexen zuigen overigens bloed.
Therevidae (viltvliegen)

Afb. 24: Mannetje van de Grote langlijf (Sphaerophoria scripta), een van
de meest geziene zweefvliegen in de valleien. (Foto: J. de Rond)

en wespen. De tellingen uit malaisevalmateriaal zijn wel
volledig opgenomen in de datasets voor PWN.
De Blinde bij (Eristalis tenax) is een grote soort
waarvan de larven leven van organisch afval in modderige oevers of ondiepe poelen. Deze zullen zich dus
voornamelijk in de moerassige delen van het Houtglop
ophouden. De volwassen vliegen werden in het gebied
meestal aangetroffen op Bezemkruidkruid en Watermunt.
In 2008 groeide veel Bezemkruiskruid langs de top van
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De larven van viltvliegen zijn langgerekt en opgebouwd uit
harde, bleke segmenten. Ze kronkelen op een slangachtige
manier vlak onder de oppervlakte van het zand en jagen
daar op keverlarven en jonge wormen. De volwassen
vliegen zijn geen rovers. Ze worden meestal rustend
waargenomen op open zand, en zelden op bloemen. Geen
van de viltvliegen uit de Noordwestelijke Natuurkern is in
de rest van het land erg algemeen.
Mannetjes van de Zandviltvlieg (Acrosathe annulata)
zijn in het open duin een opvallende verschijning. In 2020
werd deze soort verreweg het meest van alle viltvliegen in
het veld waargenomen. Waarnemingen zijn vooral afkomstig van relatief windstille plekken langs de zuidwestelijke
valleien en de voet van het grote paraboolduin. In 2008
kwam slechts één exemplaar in een malaiseval terecht,
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in 2015 steeg het aantal naar 3, en in 2020 werden er
11 met malaisevallen verzameld. Die stijgende toename
in permanent opgestelde vallen geeft waarschijnlijk een
betrouwbaarder beeld dan de zichtwaarnemingen. Dat
de meeste soorten in het veld niet werden waargenomen
kan mogelijk komen doordat ze zich minder opvallend
gedragen, een schutkleur hebben of zich minder in open
terrein ophouden.
De Diksprietvliltvlieg (Dialineura anilis) werd tijdens
de nulmeting hoofdzakelijk in het op zicht verzameld
en daarna niet meer. Indien alleen de vangsten met
malaisevallen worden bekeken, dan is ze in 2020 met 50%
toegenomen ten opzichte van de vorige twee onderzoeken.
De soort blijkt dus wel te profiteren van verstuiving, maar
vertoont zich op de overstoven bodems misschien minder
dan op gefixeerd duingrasland.
De drie Thereva-soorten uit het gebied zijn blijkbaar
geen liefhebbers van open zand en werden vrijwel alleen
met malaisevallen verzameld. Een opmerkelijke waarneming waren vier mannetjes van de Brilviltvlieg (Thereva
unica) die medio juli 2015 op een scherm Duinkruiskruid
druk met elkaar in de weer waren terwijl het zacht motregende. De tijdelijke toename van de Gewone viltvlieg
(Thereva nobilitata) in 2015 komt volledig op rekening
van exemplaren uit malaisevallen. Hoewel de malaisevallen
in 2020 op vrijwel dezelfde plaatsen hebben gestaan als
in 2015 daalde het aantal gevangen exemplaren in 2020
naar 41%. Viltvliegen worden, met uitzondering van de
Zandviltvlieg, veel minder vliegend waargenomen dan
bijen en wespen en lijken zich voornamelijk tussen de

verstuiving te zijn verdreven, maar eerder toegenomen. De
halfverteerde berkenstronken in vochtige duinvalleien zijn
wellicht geschikt als voedsel voor de larven. Ook het dode
hout in het abelenbos op de Vlierberg zal gunstig zijn voor
deze soort.
4.3.5 Hymenoptera (bijen, wespen en mieren)
De gehele orde der vliesvleugeligen telt meer dan 4000
inheemse soorten. De vegetarisch levende bladwespen,
houtwespen en halmwespen (Symphyta) vormen een
aparte onderorde. De overige groepen (Apocrita) zijn te
verdelen in Parasitica (sluipwespen, schildwespen, galwespen, bronswespen etc.) en Aculeata (angeldragers).
In tegenstelling tot de Parasitica bezitten Aculeata
een intrekbare angel en gewoonlijk ook een gifblaas
met verlammend gif. Het zijn over het algemeen actieve
verzamelaars of jagers, en dus vrij zichtbaar in het veld.
Over deze infraorde is veel bekend, maar desondanks
zijn nog niet alle soorten van een Nederlandse naam
voorzien en bestaat er onder deskundigen in een aantal
gevallen nog onenigheid over de systematiek. Sinds de
intrede van de moleculaire genetica is een trend ontstaan
om groepen die voorheen een duidelijk afgebakend
geheel vormden op te splitsen in moeilijker te definiëren
groepen. Zo zijn recentelijk eerst de bijen opgedeeld in
diverse families en dreigen nu ook alle subfamilies van
graafwespen tot zelfstandige families verheven te worden.
Voor de overzichtelijkheid zullen bijen en graafwespen hier
worden aangeduid met de officieuze familiegroepnamen
Apiformes, resp. Spheciformes.
Apiformes (bijen)

Afb. 25: Mannetje van de Zandviltvlieg (Acrosathe annulata). Vrouwtjes
zijn veel onopvallender. (foto: Rita Scholing & Nico Graafland 2021)

begroeiing op te houden. Bij minder mobiele soorten kan
een kleine wijziging in de omgeving van de standplaats
mogelijk grote gevolgen hebben voor de populatie. De
noodzakelijke verplaatsingen van de vallen maken elke
conclusie uit de vangsten dus twijfelachtig.
Xylomyidae (bastvliegen)

De larven van de Dikdijbastvlieg (Solva marginata) leven
onder de bast van rottende populieren- of wilgenstammen.
Hoewel ze gezien kan worden als een typische soort van
rivierbegeleidende bossen lijkt deze soort niet door de

Bijen en hommels zijn strikt vegetarisch levende
vliesvleugeligen. Veel bijensoorten hebben zich streng
gespecialiseerd in het foerageren op een beperkte groep
waardplanten. Ze nestelen liefst zo dicht mogelijk bij hun
waardplanten en moeten genoegen nemen met de kansen
die het landschap biedt. In de omgeving van pioniervegetaties is doorgaans weinig dood hout met geschikte
boorgaten beschikbaar en zullen bijen zijn aangewezen
op de bodem. In zandige open landschappen kunnen de
dieren snel nesten aan te leggen op elke gewenste plaats.
Sociaal levende bijen, zoals hommels, zijn door hun
bewerkelijke broedzorg afhankelijk van grote bestaande
ruimten. Dat maakt ze minder vrij in het kiezen van een
vestigingsplaats. Ze zullen verder moeten vliegen om
voedsel te vinden en specialisatie op waardplanten biedt
ze daarom weinig voordelen. De werksters van sociale
bijensoorten accepteren gewoonlijk een breed aanbod aan
plantenfamilies. Indien zich al een voorkeur voor bepaalde
bloemen lijkt te hebben ontwikkeld kan bij gebrek aan die
waardplant meestal zonder probleem worden overgestapt
op een verwante plantensoort of zelfs een heel ander
plantengenus.
In totaal zijn 1274 exemplaren waargenomen van
50 bijensoorten. In 2015 was het aantal waargenomen
exemplaren meer dan gehalveerd ten opzichte van de
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nulmeting, maar in 2020 daalden de aantallen niet verder.
Onder de 11 bijensoorten die tijdens de nulmeting nog
zijn waargenomen, maar in 2020 niet meer werden
teruggevonden, zijn er 4 zeer algemeen in Nederland.
Naar de vrij zeldzame Wilgenhommel (Bombus cryptarum)
is gericht gezocht, maar de soort werd in 2020 niet meer
waargenomen. Op de Waddeneilanden kan deze hommel
vrij talrijk zijn in verveende valleitjes met heide. Heide
ontbreekt in de Noordwestelijke Natuurkern, maar waardplant Kruipwilg is er ruim voorhanden.
Dat de Pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes) in 2020 niet
meer werd gezien is niet echt zorgelijk. Zodra de bodem in
windstille uitgestoven valleien wat stabieler wordt zal deze
uiterst mobiele soort zeker terugkeren. Een belangrijke
voorwaarde is de beschikbaarheid van composieten.
De Andoornbij (Anthophora furcata) foerageert o.a. op
Moerasandoorn en Slangenruid, en zou in het Houtglop
wel voedsel voor haar larven moeten kunnen vinden, maar
is voor nestgelegenheid aangewezen op halfverteerd dood
hout. Ook de Ingesnoerde groefbij (Lasioglossum minutis
simum) werd in 2020 niet meer gevonden, terwijl er in
2015 een flink aantal vrouwtjes was waargenomen langs de
geplagde voet van het paraboolduin. Ze werden hoofdzakelijk gevangen met kleurvallen in de tweede helft van juli.
Dat de weersomstandigheden in juli 2020 te ongunstig
waren om bijen te vangen met deze methode bleek pas
nadat de resultaten van deze vallen bekeken werden. De
populatie aan de voet van het grote paraboolduin zal zeker
niet verdwenen zijn. Kleine gele composieten zijn er in elk
geval voldoende voor deze bijtjes.
Van de bijensoorten die in 2020 als nieuw voor het gebied
werden gevonden, zijn er vier zeldzaam en twee zeer
zeldzaam. De in Nederland als kwetsbaar beschouwde
Duinmaskerbij (Hylaeus annularis) werd op Slangenkruid
aangetroffen in het Verlengde Kattendel. De Donkere
wilgenzandbij (Andrena apicata) kwam in een bodemval
achter het paraboolduin terecht en de Zilveren zandbij
(Andrena argentata) zat op Klein streepzaad in de kleine
vallei ten noordoosten van het Peperedel. Beiden worden
op landelijk niveau gezien als bedreigde soort.
De Grote kegelbij (Coelioxys conoidea) geldt zelfs als
ernstig bedreigd. Deze kleptoparasiet van de Kustbe-

Afb. 26: Vrouwtje van de Kustbehangersbij (Megachile maritima)
foeragerend op Zeedistel. (Foto: J. de Rond 2015)
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Afb. 27: Vrouwtje van de Gouden metselbij (Osmia aurulenta) op
Gewone rolklaver. (Foto: Joey Bom 2021)

hangersbij (Megachile maritima) lijkt sterk op de veel
algemenere Duinkegelbij (Coelioxys mandibularis) en is
in het gebied misschien nog wel talrijker geworden dan
uit de waarnemingen blijkt. De Kustbehangersbij, die zelf
een zeldzame en bedreigde soort is, werd in het gebied
geleidelijk steeds vaker waargenomen: van 10 exemplaren
tijdens de nulmeting naar 14 in 2015 en uiteindelijk 17
waargenomen exemplaren in 2020. Opvallend zijn de vele
zichtwaarnemingen langs de uitgestoven voet van het grote
paraboolduin en tussen het Houtglop en de westzijde van
het Verlengde kattendel. Vrouwtjes bleken het meest te
foerageren op Kruipend stalkruid en in iets mindere mate
op Gewone rolklaver en Bezemkruiskruid.
Andere interessante soorten die voor het eerst werden
waargenomen zijn de Ereprijszandbij (Andrena labiata) en
de Kleine wolbij (Anthidium punctatum). Beiden zijn in
veel andere duingebieden niet ongewoon en konden dan
ook verwacht worden in de Noordwestelijke Natuurkern.
De Kleine wolbij foerageert bij voorkeur op rolklaver
en werd langs de bloemrijke zoom aan de voet van het
paraboolduin gevonden. Vrouwtjes bouwen nesten uit
plantenharen tussen hout of stenen. Het gebrek aan harde
substraten kan hier een beperking voor de soort zijn, maar
waardplanten en plantenharen zouden voldoende beschikbaar moeten zijn. De Ereprijszandbij is een specialist
op vooral Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys), die in
grazige duinvalleien volop groeit.
Onder de zijdebijen (Colletes) deden zich interessante
veranderingen voor. De Grote zijdebij (Colletes succinctus)
en de Duinzijdebij (Colletes fodiens) zijn in het gebied
sinds de nulmeting sterk toegenomen, terwijl dat niet het
geval lijkt te zijn met hun waardplanten. Waarnemingen
van de Grote zijdebij, die op Kruipwilg foerageert,
namen progressief toe sinds de start van de verstuiving.
Van 3 vrouwtjes in 2009 naar 6 vrouwtjes in 2015. In
2020 werden niet minder dan 34 vrouwtjes geteld. Deze
soort heeft duidelijk voordeel gehad van de verstuiving,
maar kan vergelijkbare omstandigheden ook vinden
op bouwplaatsen waar met zand wordt gewerkt, en is
daardoor een algemene cultuurvolger in Nederland. Het
merkwaardige is dat de waarnemingen van haar soortgebonden koekoek, de Grote bloedbij (Sphecodes albilabris)
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in 2020 naar ongeveer een derde van de nulmeting
daalden. Het afnemen van een kleptoparasiet kan een
positief effect hebben op de gastheerpopulatie en treedt
vaak cyclisch op in populaties.
De Duinzijdebij bleek in 2020 onverwacht talrijk
te zijn geworden. Ze foerageert vrijwel uitsluitend op
gele composieten. Die waren tijdens de nulmeting ruim
aanwezig in het gebied, maar desondanks is toen maar
één exemplaar gevonden. In 2015 waren het er drie,
en in 2020 opeens 22. Vooral Duinkruiskruid is in het
Houtglop en de omringende hellingen door de verstuiving
afgenomen. De Gewone viltbij (Epeolus variegatus), die
haar eieren legt in de nesten van de Duinzijdebij, werd nu
ook gevonden.
Een bijzondere soort in dit gebied is de Gouden
metselbij (Osmia aurulenta). Tijdens de nulmeting was
ze overal op de zandruggen in het Houtglop te vinden en
foerageerde daar voornamelijk op rolklaver. Het dichtgroeien van het Houtglop heeft deze soort naar de voet
van de grote paraboolhelling gedreven. Het verlies van
nestgelegenheid in de omgeving van de oude vindplaatsen
zal ook hebben bijgedragen aan deze verschuiving.
Waarschijnlijk nestelde deze soort in de vele slakkenhuisjes
op de toen nog grijze loefhelling van het paraboolduin.
Het aantal waargenomen exemplaren in 2020 bedroeg nog
maar 28% van de waarnemingen tijdens de nulmeting.
De eveneens in slakkenhuisjes nestelende Gedoornde
metselbij (Hoplosmia spinulosa) lijkt licht te zijn
toegenomen. Deze soort foerageert gewoonlijk op gele
composieten en soms op Dauwbraam. In 2008/2009 zijn
6 exemplaren gevonden, in 2015 leek ze afwezig en in
2020 werden 9 exemplaren geteld.
Honingbijen (Apis mellifera) zijn na een opmerkelijke
toename in 2015 aanzienlijk minder talrijk geworden
in het onderzochte gebied. Werksters kwamen zelden
in vallen en zijn hoofdzakelijk met zichtwaarnemingen
geteld. Grote zandkool en Watermunt werden door de
werksters het meest bezocht. Aangezien de Honingbij in
Nederland zelden in het wild nestelt zullen de werksters
die hier vlogen afkomstig zijn geweest uit door imkers
geplaatste bijenkasten in de omgeving.
Spheciformes (graafwespen)

De larven van alle graafwespen zijn carnivoor en worden
gevoed met insectenlarven die langdurig verlamd zijn. De
prooien van de graafwespenfamilie als geheel bestrijken de
meest uiteenlopende insectenorden en -families, maar elke
graafwespensoort beperkt zich tot een specifieke groep van
meestal verwante gastheren.
Graafwespen staan systematisch dicht bij de bijen. Zo
hebben beiden een halsschild dat zich opzij versmalt tot
een onopvallende naad, om vlak voor elke vleugelschub
weer als een ‘schouderbultje’ op te duiken. Een andere
overeenkomst met bijen is dat graafwespen gangen graven
met broedcellen, alvorens ze een voedselvoorraad gaan
aanleggen. De enige uitzondering hierop zijn de steelwespen. Die beginnen pas te zoeken naar een nestplaats nadat
ze een grote prooi hebben bemachtigd.

In totaal zijn tijdens alle onderzoeken in het gebied 257
graafwespen waargenomen uit 31 soorten. Van de 9
soorten die tijdens de nulmeting wél werden gevonden
maar in 2020 niet meer, zijn slechts twee soorten vrij
zeldzaam, de rest is algemener. Voor de Glanzende
dwergcicadendoder (Mimumesa littoralis) geldt hetzelfde
als voor de eerder besproken Ingesnoerde groefbij. Het is
een kleine soort die tijdelijk zeer talrijk kan zijn in verstoringsvegetaties op vochtig open zand, maar ook snel weer
verdwijnt als de vegetatie in een volgend successiestadium
is beland. Van deze soort is het niet helemaal duidelijk
waar ze haar prooien onderbrengt. Dat zouden volgens
de literatuur holle stengels van grassen kunnen zijn, maar
gegraven nesten in zand lijken ook mogelijk. In Flevolandse zandopspuitingen kon soms ze explosief optreden.
Na een aantal jaren werd deze kleine soort dan steevast
opgevolgd door de sterk verwante, maar iets forsere Ruwe
dwergcicadendoder (Mimumesa unicolor) die volgens
Peeters & al. (2004) nestelt in zandbodems.
In 2015 waren enkele exemplaren van de Glanzende
dwergcicadendoder aanwezig in het geplagde deel aan de
voet van het paraboolduin, maar zelfs bij gericht zoeken en
slepen in die strook werd ze in 2020 niet meer gevonden.
Hier werden in 2015 ook de Ingesnoerde groefbij, de
Kleine vorkwesp (Diodontus minutus) en de Sierlijke
spieswesp (Oxybelus uniglumis) in veel grotere aantallen
gevonden dan voorheen of daarna. Aangezien de waarnemingen hoofdzakelijk met pan traps werden gedaan, zal
het slechte weer in juli de grootste rol hebben gespeeld bij
de magere resultaten in 2020.
De Ruige bladluisdoder (Pemphredon rugifer) is een
vrij zeldzame soort die sinds de nulmeting geleidelijk is
afgenomen. Ze heeft een voorkeur voor warme, zandige
bosranden. Het vermolmde hout waarin ze nestelt zal voor
een deel zijn verdwenen in de massa’s zand die door het
gebied kruipen.
De 6 soorten graafwespen die in 2020 nieuw voor het
gebied waren zijn op landelijke schaal matig algemeen
tot algemeen. Interessant is dat de Slanke wantsendoder
(Dryudella stigma) een populatie lijkt te hebben gevormd
langs de voet van de zuidgerichte helling van het Verlengde
Kattendel. Haar kleptoparasiet, de Gewone glansloze
zandgoudwesp (Hedychridium roseum), zal zich ongetwijfeld binnen enkele jaren ook laten zien.
Steelwespen (Sphecidae) lijken in veel opzichten op de
andere graafwespen (Crabronidae), maar hebben wat
speciale aanpassingen ontwikkeld. Om grote prooien
te kunnen verlammen en verslepen bezitten ze een
steelvormig verlengd achterlijf, lange poten en enorme
kaken. Nadat een prooi is ontdekt en verlamd, wordt
deze tijdelijk naar een veilige plek gesleept om het nest te
kunnen graven. Elke wespenlarve heeft voldoende aan een
enkele rups als voedsel.
Aardrupsendoders zijn een geslacht van steelwespen
waarvan de vrouwtjes op rupsen van nachtuilen (Noctuidae) jagen. Deze verschuilen zich overdag in de bodem of
in de vegetatie, bij voorbeeld in graspollen. Zowel tijdens
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sprinkhanen. Aangezien de duinstreek relatief warm is en
er waarschijnlijk voldoende prooidieren leven is de kans
groot dat deze exoten binnenkort ook in de Kennemerduinen zullen verschijnen.

Afb. 28: Vrouwtje van een aardrupsendoder (Podalonia) versleept een
aardrups (Agrotis). (foto: Luc Knijnsberg 2021)

de nulmeting als tijdens de laatste effectmeting werden
in de Noordwestelijke Natuurkern alle drie de soorten
aardrupsendoders gevonden die uit Nederland bekend
zijn. In de hele duinstreek is de Ruige aardrupsendoder
(Podalonia hirsuta) erg algemeen, en zo ook hier. Dit is de
soort die het meest werd waargenomen van alle graafwespen in het onderzochte gebied: totaal 62 exemplaren. Ze
is ook sterk toegenomen sinds de start van de verstuiving.
In 2020 werden 5 maal zoveel exemplaren genoteerd als
tijdens de nulmeting. De vrouwtjes nestelen graag in de
wanden van duinpannen of stevige verticale delen van
hellingen. Vroeger kwam ze ook voor op de binnenlandse
zandgronden, maar daar is ze zo goed als verdwenen.
De Gewone aardrupsendoder (Podalonia affinis) is in
de duinen iets minder algemeen, maar wordt op open
zandterreinen in het binnenland nog vrij vaak gevonden.
De Duinaardrupsendoder (Podalonia luffii) is het best
aangepast bij de omstandigheden in stuivende landschappen, en het was dan ook aannemelijk dat deze zeldzame
soort meer van de ingreep zou gaan profiteren dan beide
andere soorten. Op het stuivende zand langs de duinweg
van Goeree is ze opvallend talrijk. Deze relatief kleine
aardrupsendoder is te herkennen aan haar manier van
rennen. Behalve de gebruikelijke graafborstels aan de
voorpoten hebben de vrouwtjes ook verbrede voetleden
(tarsomeren) die de grip op het losse zand vergroten. Van
deze soort kon maar een lichte toename worden vastgesteld. Waarschijnlijk hebben de uitgestoven zandwanden
meer nestgelegenheid gecreëerd voor de Ruige aardrupsendoder, maar heeft de Duinaardupsendoder eerder schraal
begroeide hellingen nodig. Het ontstaan van nieuwe
embryonale duintjes in het Peperedel en Kattendel is
vanuit dat oogpunt een hoopvolle ontwikkeling.
Uit Nederland waren tot voor kort 6 soorten rupsendoders bekend. Drie daarvan (genus Ammophila) zijn wél
gespecialiseerd in het opsporen van grote rupsen, maar
niet van aardrupsen. Deze zijn tijdens de onderzoeken
niet gevonden. Inmiddels verbreiden zich ook een aantal
Amerikaanse steelwespsoorten over Europa. Sommige
daarvan hebben Nederland zelfs al bereikt. Enkele van
deze soorten jagen op spinnen en andere verzamelen
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Zeer kleine graafwespen als de Glanzende stofluisdoder
(Nitela borealis) en de Gewone tripsendoder (Spilomena
troglodytes) staan niet bekend als typische bewoners van
stuifzanden, maar bleken in 2020 sterk te zijn toegenomen. In de resultaten van de malaisevallen waarmee
deze soorten werden verzameld was daarentegen geen
opvallende toename van hun prooidieren te zien. Daar
moet bij worden aangetekend dat tripsen zich niet door
het gaas van de vallen laten tegenhouden en dat stofluizen
veel minder mobiel zijn dan hun belagers.
De Harkwesp (Bembix rostrata) is niet echt zeldzaam,
maar wel een typische soort van open zandterreinen en
bovendien makkelijk te inventariseren. In 2008 werd een
enkel exemplaar op een kaal zandvlakje aan de top van het
grote paraboolduin gevonden. In 2015 waren Harkwespen
op verschillende plaatsen aanwezig in de vallei Kattendel
en het Houtglop. In 2020 had de Harkwesp zich nog
sterker over het gebied verspreid. Een bijzonderheid
van deze soort is dat de larven tijdens de groei nog vaak
worden bijgevoerd. Het formaat van de prooien wordt

Afb. 29: Harkwesp (Bembix rostrata) met gevangen zweefvlieg (Eristalis
spc.). (foto: M.H.A. Nieuwenhuis 2021)

daarbij telkens afgestemd op het formaat van de larven.
Deze arbeidsintensieve verzorging lijkt een wapen te zijn
tegen kleptoparasieten: De enige prooi in de nestruimte
is namelijk altijd bezet door de Harkwesplarve, en de
eventuele aanwezigheid van een goudwesplarve zal snel
ontdekt worden door het Harkwespvrouwtje.
De kolonie nesten van de Bijenwolf (Philanthus trian
gulum) hoog boven het Kattendel was in 2020 verdwenen.
Er werden ook geen andere concentraties van nesten meer
gevonden. Al eerder werd hier opgemerkt dat in deze
zomer weinig honingbijen zijn gezien. Bijenwerksters
zijn het hoofdvoedsel van bijenwolflarven. Gebrek aan
waardplanten voor de bijen kan niet de oorzaak zijn
geweest. De reden moet gezocht worden in de plaatsing
van bijenkasten door imkers.
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De Zilveren spieswesp (Oxybelus argentatus ssp. argentatus)
maakt vanwege de ruime aanwezigheid van viltvliegen
(Therevidae) grote kans om zich te vestigen in dit gebied.
In de duinstreek komt alleen de ondersoort voor die met
zilverwitte beharing overdekt is.
Andere bedreigde pioniers van dynamische vochtige
zandterreinen, zoals de graafwespen Crossocerus pullulus,
Dryudella pinguis en Mellinus crabroneus, zijn niet
aangetroffen maar kunnen zeker nog worden verwacht.
De juiste omstandigheden voor deze soorten nemen in het
terrein alleen maar toe.
In 2019 werden de langhalscicadendoder (Alysson
spinosus) en de schuimcicadendoder (Harpactus lunatus)
gevonden in het Verlengde Kattendel, tijdens een spontaan
bezoek aan het gebied. Beide graafwespen zijn bewoners
van warme zandgebieden en voeden hun larven voornamelijk met schuimcicaden (Aphrophoridae) zoals het
spuugbeestje (Philaenus spumarius).
Bethylidae (platkopwespen)

Een familie van overwegend kleine en opvallend afgeplatte
wespen. De larven leven parasitair op keverlarven of
nachtvlinderrupsen die zich onder schors, in vraatgangen
of tussen dichte bladerpakketten ophouden.
In de Kennemerduinen doet zich een interessante
situatie voor onder de spiegelplatkoppen (Goniozus).
De in 1862 beschreven Goniozus distigmus werd in de
literatuur gedegradeerd tot synoniem van de eerder
ontdekte Goniozus claripennis. Beide vormen zijn op basis
van enkele morfologische verschillen eigenlijk overal goed
te onderscheiden, behalve in de valleien van de Noordwestelijke Natuurkern. In plaats van hybriden tussen twee
vormen van de soort zou er evengoed sprake kunnen zijn
van drie verschillende soorten, elk met een eigen spectrum
aan gastheersoorten. Mannetjes vliegen kort en werden
niet gevonden. De kenmerkende bouw van hun copulatieapparaat kan doorslaggevend zijn voor dit vraagstuk.
Er konden verder twee nieuwe soorten aan de lijst
worden toegevoegd. De Kortvleugelige schorsplatkop
(Epyris brevipennis) is een bekende soort van Helmlandschappen en werd al langer in dit gebied verwacht. De
Spektorplatkop (Laelius femoralis) zal in de duinen leven
op keverlarven die bijvoorbeeld de resten van dode konijnen opruimen.
Chrysididae (goudwespen)

Wespen met een metaalglanzend pantser in veelal briljante
kleuren. De larven zijn, net als die van verwante families,
parasitoïden. Dit wil zeggen dat ze parasiteren op een
gastheer tot het moment dat ze volgroeid zijn. Dan eten ze
de gastheer volledig leeg, spinnen een cocon en verpoppen
zich.
De opvallende toename van de Moerasvuurgoudwesp
(Chrysis schencki) sinds de nulmeting laat zien dat een
relatie tussen waarnemingen van gastheer en parasiet soms
ver te zoeken is. Muurwespen (Ancistrocerus), de gastheren
van deze goudwesp, zijn sinds de verstuiving sterk afgenomen. Het aantal waarnemingen van deze vuurgoudwesp

was in 2020 daarentegen driemaal zo hoog als tijdens
de nulmeting. Een verspreiding vanuit de rest van het
duingebied zou een verklaring kunnen zijn, maar lijkt
niet erg waarschijnlijk. Het kan zijn dat muurwespen de
nogal opvallende tenten in open terrein mijden, terwijl de
goudwespen elk object grondig onderzoeken. In dichtere
vegetaties worden muurwespen misschien meer door
malaisevallen verrast tijdens de vlucht naar foerageergebieden. Daar zijn de aantallen uit beide groepen meestal meer
in verhouding.
In voorgaande rapportages voor dit gebied werden
enkele voorspellingen gedaan voor toekomstige
ontwikkelingen betreffende de goudwespen. De kans
dat de Grootschubgoudwesp (Parnopes grandior) zich
hier zal vertonen blijft uitermate klein, aangezien nog
geen kolonies van de Harkwesp (Bembix rostrata) zijn
gevonden. De Blonde halfgoudwesp (Cleptes semicyaneus)
werd in 2020 in het gebied wél gevonden, zoals eerder
voorspeld. Een mannetje kwam op de voormalige geplagde
strook langs de paraboolhelling terecht in een kleurval
en een ander mannetje in de malaiseval hoog achter de

Afb. 30: Vrouwtje van de Blonde halfgoudwesp (Cleptes semicyaneus).
(foto: Ruud van Middelkoop 2016)

zeewering. Gastheren zijn de larven van bladwespjes die op
wilgen leven, waarschijnlijk een soort uit de groep gallenvormende Nematinae. In Flevolandse zandopspuitingen
werd deze halfgoudwesp gevonden zodra zaailingen van
smalbladige wilgensoorten dichte struwelen begonnen te
vormen in jonge zandterreinen.
Dryinidae (tangwespen)

De larven van deze familie leven ectoparasitair op cicaden.
Om een levende cicade te kunnen grijpen zijn het laatste
voetlid en een klauwhaakje van de voorpoten bij veel
soorten omgevormd tot een tang. De cicade wordt tijdelijk
verlamd, voorzien van een ei en daarna weer losgelaten.
De gastheer leeft min of meer normaal verder en zal zelfs
nog groeien. De tangwesplarve is van buiten zichtbaar als
een donker zakje. Van deze vrij onbekende familie werden
in totaal 286 exemplaren verzameld uit 14 erkende soorten
en twee soorten die officieel nog te boek staan als variëteiten van een andere soort, maar die de erkenning als valide
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soort zeker verdienen. De taxonomie van deze familie is
in de jaren ’80 van de 20ste eeuw volledig op de schop
gegaan. Vele moeilijk te onderscheiden soorten werden
samengevoegd als variëteiten van algemenere soorten. Met
behulp van moleculaire analyse is bij goudwespen inmiddels aangetoond dat een aantal recente samenvoegingen
onterecht waren, waardoor de oude soorten weer in ere
hersteld moesten worden. Dat zou voor veel gesynonimiseerde soorten tangwespen ook wel eens kunnen opgaan.
In het afgelopen seizoen is in de Noordwestelijke
Natuurkern een afwijkende serie vrouwtjes verzameld die
volgens de huidige stand van de literatuur als variant de
Wilgentangwesp (Anteon gaullei var. claricolle) moeten
worden gezien. Deze dieren zijn hier alvast Duindoorntangwesp gedoopt. Dergelijke wespjes waren nu toe alleen
bekend van enkele incidentele vondsten in Europa. De
vangst van een serie volkomen identieke exemplaren uit de
Kennemerduinen geeft aan dat het waarschijnlijk tóch om
een zelfstandige soort gaat.
Voor de Helmtangwesp geldt hetzelfde. Ook deze
goed te onderscheiden dieren worden officieel nog gezien
als variëteit van de Glanzende moerastangwesp (Anteon
ephippiger var. albidicolle). Van deze tangwespjes werden in
2020 naar verhouding veel vrouwtjes verzameld, voornamelijk met malaisevallen achter de lijhelling van het grote
paraboolduin. Er werden maar paar mannetjes verzameld
die klein genoeg zijn om tot een van beide soorten te
behoren, maar door het grote verschil in uiterlijk tussen
mannetjes en vrouwtjes zijn ze niet met zekerheid te
koppelen aan een van beide soorten. Indien kan worden
aangetoond dat deze soorten zich ook onderscheiden
in specialisatie op een bepaalde groep gastheren zal dat
het herstel van de soortstatus zeker ondersteunen, maar
daarvoor is extra veldwerk nodig.
Een interessante ontwikkeling is de sterke daling van
de Duinriettangwesp (Anteon pubicorne) in 2015, en
vervolgens weer relatief veel vangsten in 2020. In jonge
zandige graslanden was ze in Flevoland steeds aanwezig als
parasitoïde van spitskopcicaden (Cicadellidae, Deltocephalinae).
De voor het gebied nieuwe soort Anteon flavicorne
parasiteert als larve op paletcicaden (Cicadellidae, Idiocerinae) in populieren en abelen. Ze werd dan ook langs de
rand van het abelenbos op de Vlierberg gevangen.
Tussen de verzamelde cicaden die een tangwesplarve
op hun lichaam droegen kon er een worden herkend als
behorend tot de dikkopcicaden (Cicadellidae, Megopthalminae, Agalliini). De enige West-Europese tangwespensoort waarvan soorten uit dit tribus als gastheren bekend
zijn is Gonatopus planiceps, een soort waarvan nog maar
twee waarneming in Nederland gedaan zijn.

Het verdwijnen van de Woekermier (Anergatus atratulus)
zal verband houden met de afname van haar gastheer, de
Zwarte zaadmier (Tetramorium caespitum). De vangsten
van die soort halveerden na de intrede van verstuiving en
bleven ook in 2020 op dat niveau.
De Zandsteekmier (Myrmica sabuleti) is een typische
bewoner van open duinlandschappen. De bodemval met
de hoogste aantallen stond in 2015 langs de zuidoostelijke
helling van het Kattendel, waar de dichtbegroeide
valleibodem toen juist overstoven raakte. Een kleine 10
meter hoger, niet ver daar vandaan, stond de bodemval die
in 2015 ook de meeste Zwarte wegmieren (Lasius niger)
ving. Zwarte wegmieren zijn sterke cultuurvolgers die het
schone witte bouwzand van de stedelijke infrastructuur op
prijs stellen.
De Humusmier (Lasius platythorax) is een tweeling
soort van de laatstgenoemde mier, maar voelt zich
prettiger in gestabiliseerde duinen dan op los zand.
De meest noordoostelijk geplaatste bodemval stond in
2015 inderdaad in een Zandzeggevegetatie tussen dicht
Duindoornstruweel en bomen. Ook in 2020 was het
verschil tussen beide soorten zichtbaar: de Zwarte wegmier
begeeft zich meer in de actieve verstuivingszones terwijl de
Humusmier in de beschutte vegetatie achter de lijhellingen
leeft.
De Duinsteekmier (Myrmica specioides) is zo goed als
verdwenen. Hoewel deze soort altijd bekend stond als een
bewoner van de zeeduinen blijkt ze dus geen liefhebber
te zijn van dynamiek. De talrijke vangsten tijdens de
nulmeting in de omgeving van de zeewering onderstrepen
het thermofiele karakter van deze soort.
Heel interessant is de plotselinge opkomst van de Gele
weidemier (Lasius flavus) in verschillende delen van het
gebied. Het is een soort die haar grondnesten bij voorkeur
aanlegt in licht vochtige graslanden. Als beveiliging tegen
hoge waterstanden kiest ze bestaande zandbulten om in
te nestelen of werpt ze desnoods zelf heuveltjes op met
aangevoerd zand. De verspreidingskaartjes tonen dat de
sociaal parasitaire Wintermier (Lasius mixtus) op vrijwel
dezelfde plaatsen is gevangen als de Gele weidemier. Een
koningin van de Wintermier start haar nest in een kolonie
van de Gele weidemier door de koningin te verdringen en
het volk te laten zorgen voor haar eigen broed.

Formicidae (mieren)

In totaal zijn 25.713 exemplaren gevonden van 23
soorten, voor het overgrote deel werksters die verzameld
werden met bodemvallen. Van de zes soorten die in 2020
niet meer werden gevonden valt vooral het uitblijven van
de zeer algemene Bossteekmier (Myrmica ruginodis) op.
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Afb. 31: Mannetje en koningin van de Gele weidemier (Lasius flavus) in
copula. De werksters zijn helder geel. (foto: Justin Jansen 2021)

Insecten in stuivende zeeduinen - J. de Rond 2022

Vergelijkbare sociaal-parasitaire relaties bestaan ook tussen
andere mierensoorten die in het gebied zijn gevonden.
In een eerder verslag werd aangenomen dat de Veldmier
(Lasius meridionalis) haar nesten start bij een volk van
de Buntgrasmier (Lasius psammophilus) maar aangezien
deze laatstgenoemde niet meer is teruggevonden zal hier
de Zwarte wegmier haar belangrijkste doelwit zijn. De
verspreiding van de Humusmier en de Schaduwmier
(Lasius umbratus) lijken ook een relatie te suggereren.
Nieuw in 2020 waren de vrij zeldzame Schraallandmier of
Oprolmier (Myrmecina graminicola) en de vrij algemene
Boommier (Lasius brunneus).
In 2015 rees de vraag of de onverwacht grote toename
van mierenwerksters in de bodemvallen het resultaat was
van verstuiving of van het minder krachtige conserveermiddel. De vangsten uit 2020, gedaan met het oorspronkelijke conserveermiddel, zakten inderdaad weer naar de
oude waarden, terwijl de verstuiving verhevigd was.

Sapygidae (Knotswespen)

De Bonte knotswesp (Sapyga quinquepunctata) is een vrij
zeldzame soort niet vaak in de duinen wordt gevonden.
Op de verspreidingskaart van de soort in De wespen en
mieren van Nederland (2004) staat langs de kust slechts
een enkele stip in de duinen van Noord-Holland. Op
de duinkam tussen het Peperedel en het Kattendel vloog
begin mei 2020 een zoekend mannetje langs laag struweel.
Vrouwtjes leggen hun eieren op de voedselvoorraad van
bijen die nestelen in bestaande holten. Hier zijn dat o.a.
de Gouden metselbij (Osmia aurulenta) en de Gedoornde
metselbij (Hoplosmia spinulosa) zijn. Beide soorten zijn op
dezelfde duinkam als de knotswesp verzameld.

Mutillidae (mierwespen)

De toename van het mierwespje Smicromyrme rufipes
in 2020 kon niet goed worden gerelateerd aan haar
gastheren. Spieswespen (Oxybelus) zijn een belangrijke
groep gastheren voor deze mierwesp. De periode waarin de
hoogste aantallen spieswespen zouden vliegen was in 2020
te koud en te nat voor het doen van zichtwaarnemingen.
Andere grondnestelende graafwespjes, zoals de Dansmuggendoder (Crossocerus wesmaeli) en de Kleine vorkwesp
(Diodontus minutus), die wél werden gesignaleerd, worden
door deze mierwesp ook als gastheer geaccepteerd.
Pompilidae (spinnendoders)

Slanke wespen met lange poten die hun larven voeden met
spinnen. Sommige soorten gebruiken bestaande holten
als nestkamers, maar de meeste soorten zijn uitgerust met
lange afgeplatte borstelharen aan hun voorpoten waarmee
ze gangen en nestruimten in los zand graven. In totaal zijn
145 exemplaren verzameld van 11 soorten.
In de verstuivende delen van de Noordwestelijke
Natuurkern was al in 2015 een toename te zien van de
Grijze spinnendoder (Pompilus cinereus). Deze specialist
van los zand is niet gebonden aan de duinen. In stuifzanden op de hoge zandgronden en rond steden is ze
een zeer algemene verschijning. De Grijze spinnendoder
heeft duidelijk geprofiteerd van de verstuiving. Bij verdere
toename is mogelijk nu ook de bedreigde Gele sluipspinnendoder (Ceropales maculata) te verwachten.
De Gewone schubspinnendoder (Episyron rufipes)
is eveneens een cultuurvolger die op bouwplaatsen en
zandopspuitingen vaak als eerste aanwezig is. In de Noordwestelijke Natuurkern verschoof het verspreidingsgebied
van de loefhelling van het paraboolduin naar de lijhelling
achter het parabool. Daar is ook de Gewone koekoeksspinnendoder (Evagetes crassicornis) te verwachten.
De zeldzame Duinspinnendoder (Aporinellus sexmacu
latus) is sinds de start van de verstuiving sterk afgenomen,
waarschijnlijk omdat ze een warmere omgeving met meer
gefixeerde bodem verlangt.

Afb. 32: Vrouwtje van de Bonte knotswesp (Sapyga quinquepunctata).
(foto: Adrie van de Wiel 2021)

Tiphiidae (Keverdoders)

Hoewel de Gewone keverdoder (Tiphia femorata) een
vrij algemene soort is in duingebieden, werd in 2020 pas
het eerste exemplaar gevonden in de Noordwestelijke
Natuurkern. De belangrijkste gastheren voor de larven zijn
de engerlingen van de Johanneskever (Phyllopertha horti
cola). Deze bladsprietkever is niet opvallend toegenomen,
maar wellicht zijn de engerlingen van de Kleine julikever
(Anomala dubia), die in de strook waar de wesp gevangen
werd wél is toegenomen, nu belangrijker geworden als
gastheer.
Vespidae (plooiwespen)

Zoals bij de goudwespen al werd geconstateerd zijn
muurwespen sinds de start van de verstuiving steeds
minder gevonden, vooral de Epauletmuurwesp (Ancis
trocerus gazella) nam af. Aan de rand van het bos op de
Vlierberg werd als nieuwe soort voor het gebied de Vroege
muurwesp (Ancistrocerus nigricornis) aangetroffen.
De Duitse wesp (Vespula germanica) is de verstuiving
kennelijk ontvlucht. Dynamiek biedt echter wel
kansen voor bijzondere soorten als de Baardplooiwesp
(Pterocheilus phaleratus) die vrijwel is verdwenen uit
de binnenlandse zandgronden maar soms nog wordt
gevonden langs de kust. Vrouwtjes van deze solitaire wesp
verzamelen de rupsen van zakjesdragers (Psychidae) en
brengen die onder in zelfgegraven grondnesten. Met die
vorm van nestbouw is de Baardplooiwesp een uitzondering
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onder de plooivleugelwespen. Larven van zakjesdragers
werden overigens tijdens de nulmeting opvallend vaak
in de bodemvallen gevonden. Deze verbergen zich net
als kokerjuffers in buisjes van aaneengeplakte steentjes of
stukjes houtig materiaal. Ze eten hoofdzakelijk korstmossen. In dynamische landschappen zullen korstmossen pas
verschijnen waar het zand tot rust is gekomen.
Evanioidea (vlagwespachtigen)

In 2020 had de lijhelling van het grote parabool vele
tientallen meters landinwaarts afgelegd en inmiddels de
Wieringen en de Vlierberg bereikt. Aangezien de vallen
niet meer op het parabool konden worden geplaatst zijn
ze achter de lijhelling opgesteld. Hierdoor zijn opvallend
veel nieuwe soorten waargenomen, waaronder enkele
Evanioidea.
Erg onverwacht was de Wilgenhoutwespboorder
(Aulacus striatus), een wespensoort die parasiteert op larven
van de Wilgenhoutwesp (Xiphydria camelus). De nadruk
op wilgen in deze namen is niet helemaal terecht. Larven
van de Wilgenhoutwesp eten namelijk hout van vele
boomsoorten, mits door schimmels aangetast.
Vrouwtjes van de Heidevlagwesp (Brachygaster minuta)
leggen hun eieren op eierpakketten van kakkerlakken.
Deze kleine soort is sinds de nulmeting flink toegenomen.

Lycaenidae (blauwtjes)

Na een tijdelijke afname van het Icarusblauwtje (Polyom
matus icarus) in 2015 werden in 2020 weer ongeveer
evenveel mannetjes waargenomen als tijdens de nulmeting.
De rupsen van het Icarusblauwtje leven van Kleine klaver
en rolklaver. Beiden bloeiden in ruime mate in de zandige
zuidoostelijke zoom van het Houtglop en in het Verlengde
Kattendel. De Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas), zal
door de afname van Schapenzuring vanwege de verstuiving
waarschijnlijk minder talrijk blijven in het gebied.
Nymphalidae (aurelia’s, vossen en zandoogjes)

Het Hooibeestje (Coenonympha pamphilus) en het Bruin
zandoogje (Maniola jurtina) bleven in de Noordwestelijke
Natuurkern door de jaren heen ongeveer even talrijk.
Nieuw was het Bont zandoogje (Pararge aegeria), op de
Vlierberg en tussen struweel in de Wieringen.
De Argusvlinder (Lasiommata megera) en de Kleine
parelmoervlinder (Issoria lathonia) zijn sinds de nulmeting
licht toegenomen. Viooltjes zijn waardplanten voor de
rupsen van de Kleine parelmoervlinder. In de schrale
grasvegetaties van het gebied groeit het Duinviooltje
plaatselijk soms met een zeer hoge dichtheid. Van de
Heivlinder (Hipparchia semele) werden tijdens vorige
onderzoeken telkens twee exemplaren waargenomen, maar
in 2020 vloog meer dan het dubbele aantal. Hoofdvoedsel
van de rupsen zijn zwenkgrassen.
Pieridae (witjes)

Na een sterke stijging van het aantal waargenomen Kleine
koolwitjes (Pieris rapae) in 2015, zijn de getelde aantallen
in 2020 nog sterker toegenomen. Een waardplant als
Grote zandkool (Diplotaxis tenuifolia) bedekt bijvoorbeeld
de hele zuidgerichte helling langs het Verlengde Kattendel

Afb. 33: Vrouwtje van de Heidevlagwesp (Brachygaster minuta).
De punt van de legboor is nog nét te zien. (foto: Ruud van Middelkoop)

Tijdens de nulmeting werden slechts een mannetje en
een vrouwtje gevonden, terwijl er zeker geen gebrek aan
kakkerlakken was. De vangsten uit 2015 zijn niet geteld,
maar in 2020 kwamen maar liefst 4 mannetjes en 17
vrouwtjes in de vallen terecht. In de literatuur wordt als
gastheer van deze soort vaak de Noordelijke kakkerlak
(Ectobius lapponicus) genoemd. Die is sinds de start van
de verstuiving echter niet meer is teruggevonden in
het gebied. Van de twee soorten die zich goed lijken te
handhaven kwam de Heidekakkerlak (Capraiellus panzeri)
het meest in dezelfde vallen terecht als de Heidevlagwesp.
4.3.6 Lepidoptera (vlinders)
Tijdens de effectmeting van 2020 lieten Hesperiidae,
zoals het Zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola) en de
Aardbeivlinder (Pyrgus malvae), zich niet meer zien.
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Afb. 34: Kleine parelmoervinder (Issoria lathonia).
(foto: Clemens Geraths 2021)

van de voet tot de top. Over deze helling vloog half
september tevens een Oranje luzernevlinder (Colias
croceus). Voor een trekvlinder hoeft dat uiteraard niet te
betekenen dat ze hier als rups heeft geleefd, al zou dat
in de vallei wel mogelijk zijn geweest vanwege de vele
Gewone rolklaver.
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4.3.7 Overige insectenorden
Strepsiptera (waaiervleugeligen)

Tussen de vangsten uit malaisevallen tijdens de nulmeting
werden enkele steeloogjes aangetroffen. Dit zijn mysterieuze insecten die parasitair leven tussen de chitineplaten
van andere insecten. Het ging om Elenchus tenuicornis,
een soort die specifiek op sporecicaden (Delphacidae)
parasiteert. Mannetjes vliegen na verpopping uit, maar
de vleugelloze vrouwtjes blijven in het achterlijf van de
gastheer zitten, ook tijdens en na de bevruchting. Na de
start van de verstuiving is de soort niet meer gevonden.

5 Conclusies en aanbevelingen
5.3.1 Vergelijking van onderzoeksjaren
Standplaatsen van vallen

Voor een zuivere vergelijking van resultaten uit verschillende onderzoeksjaren is het zaak om zo min mogelijk te
veranderen aan de manier van bemonsteren. Een zekere
mate van verstoring door andere weersomstandigheden
in een volgend onderzoeksjaar is onvermijdelijk, maar
vallen en looproutes mogen niet te sterk verschillen.
Vooral Hymenoptera zijn geneigd alleen bij optimale
weersomstandigheden te vliegen, en het uitblijven van
waarnemingen door een minder zonnig seizoen kan de
indruk wekken dat de ingreep negatief heeft uitgepakt.
Migratie van zuidelijke soorten door veranderingen in het
klimaat kan daarentegen een te optimistisch beeld geven.
Het is daarom belangrijk om de omvang van min of meer
vaste populaties in te schatten en eventuele veranderingen
goed tegen het licht te houden.

Afb. 35: Vallei Kattendel tijdens de nulmeting. De vochtige valleibodem is bedekt met
Kruipwilg en kruiden als Gewone rolklaver en Watermunt. (foto: J. de Rond 2009)

Achteraf moet worden geconcludeerd dat
de veranderingen die de verstuiving in een
groot deel van het gebied teweeg bracht, een
genuanceerde ecologische vergelijking niet echt
mogelijk maken. In feite is er nu sprake van een
volstrekt ander landschap. Tijdens de nulmeting
was weliswaar bekend welke hellingen aan
verstuiving zouden worden blootgesteld,
maar dat deze onophoudelijk gezandstraald
zouden worden was niet te voorzien. Al met
al kon slechts één set bodemvallen in alle
onderzoeksjaren op dezelfde plaats worden
opgesteld (val E). Voor alle andere vallensets
moest als noodoplossing tijdens het eerste
effectonderzoek een andere locatie worden
gekozen, en voor sommige ook weer tijdens
het tweede effectonderzoek. Daarbij werd in
de nabije omgeving van de oude standplaatsen
gezocht naar vergelijkbare vegetatietypen. Om
de geleidestrips te kunnen ingraven werden
steeds vlakke, vrij zandige delen van het terrein
uitgezocht. Zandzegge, Dauwbraam en mossen
maakten op de meeste locaties deel uit van de
vegetatie en Duindoornstruweel of Kruipwilg
waren steeds in de nabijheid.
Materiaalwisselingen

Afb. 36: Vallei Kattendel na 9 jaar verstuiving. Het lukt Kruipwilg nog wel om boven
het zand uit te komen, maar de kruiden niet. (foto: J. de Rond 2020)

Het niet meer verkrijgbaar zijn van eerder
gebruikte insecticiden in de malaisevallen kan
eventueel ook invloed hebben gehad op de
resultaten, maar deze zullen gering zijn geweest.
De tijdelijke keuze voor een ander conserveermiddel in de bodemvallen had in 2015
echter wél merkbaar invloed op de aantallen
verzamelde mieren en loopkevers. Door in 2020
terug te grijpen op formaline werden de resultaten weer vergelijkbaar met die uit 2008/2009.
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5.3.2 Nieuwe en verdwenen soorten

5.3.4 Vooruitzichten voor de NW-Natuurkern

De veranderingen in het onderzochte gebied hebben een
behoorlijke invloed gehad op de soortensamenstelling
van insecten. In totaal zijn 313 soorten gevonden uit de
groepen die door de auteur zelf konden worden gedetermineerd. Van deze groepen zijn tijdens de nulmeting
215 soorten waargenomen. Daarna zijn 81 soorten
(38%) niet meer teruggevonden. Anderzijds konden
98 nieuwe soorten (46%) aan de oorspronkelijke lijst
worden toegevoegd als resultaat van beide effectmetingen.
De verdwenen soorten zijn voor het overgrote deel vrij
algemeen in de rest van Nederland. Onder de nieuwe
soorten bevinden zich een behoorlijk aantal typische
bewoners van pioniervegetaties langs rivieroevers en natte
duinvalleien, maar de verwachte stuifzandsoorten zijn niet
opvallend toegenomen.

Hoe en waar luwten zullen ontstaan is wellicht met
geomorfologische computersimulaties te voorspellen, maar
in de valleien die in open verbinding met het strand staan
is voorlopig zeker nog geen rust te verwachten. De bressen
in de zeewering werken als trechters, waardoor de wind
met veel grotere kracht het achterland in wordt geperst
dan in een open zeeduinlandschap het geval zou zijn.
Waarschijnlijk is het niet realistisch om zo dicht bij
de zee omgevingen te verwachten die in de windschaduw
liggen, en moeten we daarvoor verder oostwaarts in het
duingebied zijn.
In het Peperedel en het Kattendel ontstaan met
Helm begroeide strandduintjes waartussen mogelijk
interessante planten als Zeewolfsmelk en Blauwe zeedistel
kunnen groeien. In de luwte van deze duintjes gaan
daarna mogelijk ook soorten als de Kustbehangersbij
en de Zilveren spieswesp nestelen. Dergelijke vormen
van reliëf kunnen zich in het ideale geval misschien ook
gaan uitstrekken tot aan het strand langs de natuurkern.
Wanneer het strand niet meer zou worden onderhouden
voor recreatie zou een grote, gevarieerde strandvlakte
kunnen ontstaan.
De meest spectaculaire ontwikkelingen voor bijen en
wespen zijn te verwachten aan de uitgestoven voet van
paraboolhellingen. De situatie die er ontstaat op de grens
van droog en vochtig zand biedt de juiste voorwaarden
voor vele zeldzame en bedreigde soorten.

5.3.3 Geconstateerde effecten
Pogingen om veranderingen in de verspreiding van
loopkevers of mieren te koppelen aan vegetatietypen
leverden geen duidelijke patronen op. Veel van de hier
gevonden loopkeversoorten zijn dan ook uitgesproken
eurytoop en niet gebonden aan een bepaald vegetatietype.
Voor mieren geldt dat zaken als vochtgehalte van de
bodem en beschaduwing belangrijker zijn dan planten
associaties. Uit de verspreidingskaartjes van veel loopkevers
en mieren werd weliswaar duidelijk dat ze sterk verspreid
over het gebied voorkomen, maar dat eventuele toe- of
afname sinds de verstuiving per soort kon verschillen.
Dat wijst op afhankelijkheid van ecologische factoren die
nog niet goed bekend zijn, zelfs bij soorten die niet erg
kieskeurig lijken te zijn.
De verspreidingskaartjes maken in elk geval duidelijk
dat de meeste thermofiele soorten geleidelijk uit de
westelijke helft van het gebied zijn verdreven naar de
valleien achter het grote paraboolduin. Daar is de invloed
van de zeewind aanzienlijk zwakker en kunnen de
temperaturen hoger oplopen. Ook enkele resterende delen
van de voormalige zeewering bleven om die reden nog
lang aantrekkelijk voor insecten. Nadat de grote stuivende
zandtongen deze hellingen aan twee zijden hadden
ingesloten, werd de wind er in meerdere richtingen
geblokkeerd en vonden bloembezoekers er luwte, warmte
en nog altijd veel waardplanten.
Over het geheel genomen moet worden gesteld dat actief
overstoven hellingen een ronduit vijandige omgeving
zijn voor ongewervelden. In het Beekhuizerzand en het
Hulshorsterzand zijn onlangs vergelijkbare landschappelijke ingrepen uitgevoerd om de verstuiving op gang te
krijgen, maar ook daar zijn op de onbegroeide, stuivende
zandvlakten vrijwel geen insecten te vinden. De bijzondere
soorten begeven zich voornamelijk op plaatsen die buiten
het bereik van de directe verstuiving liggen, waar het zand
weer begroeid begint te raken met grassen en kruiden. Dat
zal ook opgaan voor de Kennemerduinen.
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5.3.5 Aanbevelingen
Bijsturing van de processen lijkt in de huidige situatie
niet noodzakelijk. Door uitstuiving blijken spontaan
nieuwe vochtige valleibodems te ontstaan die geleidelijk
begroeid raken. Bescherming van de jonge vegetaties tegen
begrazing is daarentegen dringend aan te bevelen. Schotse
hooglanders en Koniks grazen en/of liggen te vaak in
de strook met pioniervegetaties langs het paraboolduin.
En bescheiden afrastering zou bijzondere insecten meer
kansen kunnen geven. Om de effecten van het afrasteren
te kunnen beoordelen zou men eventueel een deel van de
strook vrij toegankelijk kunnen houden voor de grazers en
de ontwikkelingen in beide beheertypen volgen. Ook het
Verlengde kattendel verdient beschermende maatregelen.
5.3.6 Slotwoord
Met dank aan de ecoloog Hubert Kivit en boswachter
ecologie Imreël van der Sloot voor hun waardevolle
ondersteuning van het onderzoek. Veel dank ook aan
loopkeverspecialist Michiel Boeken voor het controleren
van onzekere determinaties.
Speciale waardering gaat uit naar de vele fotografen die
hun beelden belangeloos ter beschikking hebben gesteld
en deze rapportage aangenaam hebben verrijkt.
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Tabel 1: Waargenomen exemplaren per onderzoeksperiode: loopkevers.

soortnaam Latijn

soortnaam Nederlands

verspr trend

08/09

2015

2020

totaal

Coleoptera
Carabidae
Agonum gracile
Agonum marginatum
Agonum sexpunctatum
Agonum thoreyi
Agonum viduum
Amara aenea
Amara apricaria
Amara aulica
Amara bifrons
Amara communis
Amara curta
Amara fulva
Amara lucida
Amara ovata
Amara spreta
Anchomenus dorsalis
Anisodactylus binotatus
Badister bullatus
Bembidion deletum
Bembidion lunulatum
Bembidion obtusum
Bembidion properans
Bembidion quadrimaculatum
Bradycellus harpalinus
Bradycellus verbasci
Broscus cephalotes
Calathus ambiguus
Calathus cinctus
Calathus erratus
Calathus fuscipes
Calathus melanocephalus
Calathus mollis
Carabus nemoralis
Carabus problematicus
Chlaenius nigricornis
Chlaenius vestitus
Cicindela hybrida
Cychrus caraboides
Demetrias monostigma
Dromius quadrimaculatus
Dyschirius thoracicus
Elaphrus cupreus
Harpalus affinis
Harpalus anxius
Harpalus neglectus
Harpalus pumilus
Harpalus rubripes
Harpalus rufipes
Harpalus servus
Harpalus tardus
Harpalus xanthopus
Leistus ferrugineus
Loricera pilicornis
Masoreus wetterhallii
Nebria brevicollis
Notiophilus aquaticus
Notiophilus biguttatus
Notiophilus germinyi
Notiophilus rufipes
Notiophilus substriatus
Omophron limbatum
Ophonus puncticeps
Panagaeus bipustulatus
Paradromius linearis
Philorhizus melanocephalus
Poecilus versicolor
Pterostichus melanarius
Pterostichus minor
Pterostichus niger
Pterostichus nigrita
Pterostichus strenuus
Pterostichus vernalis
Stenolophus mixtus
Syntomus foveatus
Syntomus truncatellus
Trechus quadristriatus
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Veenmossnelloper
Geelrandsnelloper
Zespuntsnelloper
Rietsnelloper
Groene snelloper
Bronzen glimmer
Ruderaalglimmer
Distelglimmer
Bruingele glimmer
Veldglimmer
Korte glimmer
Gele glimmer
Duinroodpootglimmer
Ovale glimmer
Platte glimmer
Akkersnelloper
Gewone roodkruin
Bosstompkaak
Bospriemkever
Kleine maanvlekpriemkever
Akkerpriemkever
Puntglanspriemkever
Viervlekpriemkever
Gewone rondbuik
Ruigterondbuik
Dikkopzandgraver
Grote tandklauw
Mostandklauw
Zandtandklauw
Gewone tandklauw
Zwartkoptandklauw
Duintandklauw
Tuinschallebijter
Blauwzwarte schallebijter
Zwartsprietfluweelloper
Geelrandfluweelloper
Basterdzandloopkever
Lederslakkenloopkever
Ruitvlekrietklimmer
Grote viervlekschorsloper
Zandgravertje
Moerasoeverloopkever
Behaarde kruiper
Variabele kruiper
Korstmoskruiper
Dwergkruiper
Blauwe kruiper
Roodpoothalmkruiper
Brede duinkruiper
Zandkruiper
Kleine duinkruiper
Roestbaardloper
Borstelspriet
Duinloper
Gewone kortnek
Donkere spiegelloopkever
Tweevlekspiegelloopkever
Heidespiegelloopkever
Bosspiegelloopkever
Oeverspiegelloopkever
Kogelloper
Slanke halmklimmer
Tweevleksmalkop
Smalle schorsloper
Zwartkopschorsloper
Veelkleurige kielspriet
Gewone zwartschild
Moeraszwartschild
Grote zwartschild
Moerasboszwartschild
Gepuncteerde zwartschild
Groeftarszwartschild
Zwarthalsglansloper
Bronzen dwergloper
Zwarte dwergloper
Akkerboogkever

A
AA
A
AA
A
AAA
AA
A
A
AAA
A
AA
Z
A
AA
AAA
AAA
AA
ZZ
AA
A
AA
AA
AAA
AA
AA
Z
A
AAA
AAA
AAA
A
AA
AAA
A
A
AA
A
A
AAA
AAA
AA
AAA
A
Z
Z
A
AAA
A
AA
Z
A
AAA
Z
AAA
AAA
AAA
A
AA
A
A
ZZ
A
AA
AA
AAA
AAA
AA
AAA
AA
AAA
AAA
AA
AA
AA
AA

2
1
1
14

1
1
3
27

92
53

1
2
125
122

15
1

25
13

11

30

1
1
6

3

7

5

8

2
25

15
113
14
7

97
82
30
122
4
10

2
5
1
2
1
1

14
3
10
7
75
8
2
1
34
4
2
1
1
1
2
2

1

3
11
3
2
1
1
2
44
2
12
123
19
4
24
44
3

1
16
1
7
4
189
1
34
2
5
1
1
2
1
1
3
1
7
2
2
155
3
1
13
26
331
3
2
2
9
2
1
2
3
1
33
1
5
15
67
8
79
16

2
4

1
1
1

2
23
5
1

3
17
4
3
1

15
8
1

2
1
2
2
13
16
7
22

5
6
2
55
103
107

1
0
2

23
15
16

2
1
1
1
5
57
1
1
9
221
364
1
74
3
18
1
1
43
1
5
1
10
1
19
2
12
180
3
113
208
70
460
4
12
3
5
18
1
14
5
2
2
4
3
1
91
4
17
34
265
35
6
1
137
64
5
1
3
1
3
7
1
5
55
17
5
1
1
7
9
4
2
13
94
125
145

AAAA
AAA
AA
A
M
Z
ZZ
ZZZ
ZZZZ

uiterst algemeen
zeer algemeen
algemeen
vrij algemeen
matig verspreid
vrij zeldzaam
zeldzaam
zeer zeldzaam
uiterst zeldzaam

TNB
GEV
KWB
BDR
EBD

thans niet bedreigd
gevoelig
kwetsbaar
bedreigd
ernstig bedreigd
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Tabel 2: Waargenomen exemplaren per onderzoeksperiode: overige kevers, oorwormen, kakkerlakken en vliegen.

soortnaam Latijn

soortnaam Nederlands

verspr trend

08/09

2015

2020

totaal

Coleoptera
Geotrupidae
Trypocopris vernalis
Scarabaeidae
Anomala dubia
Onthophagus nuchicornis
Phyllopertha horticola
Serica brunna

Dermaptera

Voorjaarsmestkever

AA

29

36

6

71

Kleine julikever
Rechthoornpillendraaier
Johanneskever
Roestbruine bladsprietkever

AA
A
AA
A

1
4

1
5
101
99

3
46
32
27

4
52
137
126

Forficulidae
Forficula auricularia

Gewone oorworm

AAA

144

30

43

217

Ectobiidae
Ectobius lapponicus
Ectobius pallidus
Ectobius panzeri

Noordelijke kakkerlak
Bleke kakkerlak
Heidekakkerlak

A
Z
A

13
8
30

8
45

30
95

13
46
170

Stomplijfroofvlieg
Zwarte bladjager
Borstelroofvlieg
Eikenroofvlieg
Bruinvleugelroofvlieg
Zandroofvlieg

ZZ
A
AA
A
A
A

1
1
9

1

2
5

2
3

5
1
8
7

2
1
20
1
12
15

Duinrouwzwever
Duinfluweelzwever

AA
AA

1

3
6

2
3

5
10

Stalvlieg

AA

42

42

Paardenhorzel

A

1

1

Gewone schubsnavelvlieg
Kleine snavelvlieg

AA
A

9
16

17
71

Zwartvlerk-stekelwapenvlieg
Oranje stekelwapenvlieg
Geelpoot-stekelwapenvlieg
Geelsprietglimwapenvlieg
Zilvervlekspeldenknopje
Zilveren moeraswapenvlieg
Kleine moeraswapenvlieg
Groen verfdrupje
Geelpoot-speldenknopje
Geelpoot-metaalwapenvlieg
Gewone langsprietwapenvlieg

A
A
ZZ
A
ZZ
ZZ
A
ZZ
A
A
A

1

1
1
1
6
1
1
24
8
1
1
2

Vliegende speld
Kervelgitje
Kustgitje
Streepfopwesp
Snorzweefvlieg
Kleine bijvlieg
Hommelbijvlieg
Blinde bij
Terrasjeskommazweefvlieg
Gewone pendelvlieg
Gewoon glimlijfje
Gewone driehoekzweefvlieg
Slanke driehoekzweefvlieg
Driehoekselfje
Gewoon krieltje
Micaplatvoetje
Slank platvoetje
Gewoon platvoetje
Klompvoetje
Witte halvemaanzweefvlieg
Gele halvemaanzweefvlieg
Grote langlijf
Bessenbandzweefvlieg
Kleine bandzweefvlieg

AA
AAA
AA
A
AAAA
AAAA
AAA
AAAA
AAAA
AAAA
AA
AAA
AAA
A
AA
AAA
AA
AAA
AA
AA
AA
AAA
AAA
AAA

Gewone goudoogdaas

Dictyoptera

Diptera

Asilidae
Antipalus varipes
Dioctria atricapilla
Dysmachus trigonus
Neoitamus cyanurus
Pamponerus germanicus
Philonicus albiceps
Bombyliidae
Hemipenthes morio
Villa modesta
Muscidae
Stomoxys calcitrans
Oestridae
Gasterophilus intestinalis
Rhagionidae
Chrysopilus cristatus
Rhagio lineola
Stratiomyidae
Beris clavipes
Beris vallata
Chorisops tibialis
Microchrysa flavicornis
Neopachygaster meromelas
Odontomyia argentata
Oplodontha viridula
Oxycera trilineata
Pachygaster leachii
Sargus flavipes
Stratiomys singularior
Syrphidae
Baccha elongata
Cheilosia pagana
Cheilosia vernalis
Chrysotoxum vernale
Episyrphus balteatus
Eristalis arbustorum
Eristalis intricaria
Eristalis tenax
Eupeodes corollae
Helophilus pendulus
Lejogaster metallina
Melanostoma mellinum
Melanostoma scalare
Meligramma triangulifera
Paragus haemorrhous
Platycheirus albimanus
Platycheirus angustatus
Platycheirus clypeatus
Pyrophaena granditarsata
Scaeva pyrastri
Scaeva selenitica
Sphaerophoria scripta
Syrphus ribesii
Syrphus vitripennis
Tabanidae
Chrysops relictus
Therevidae
Acrosathe annulata
Dialineura analis
Thereva cinifera
Thereva nobilitata
Thereva unica
Xylomyidae
Solva marginata

5
42

6

3
13

1
1
6
1
1
2
1

16
6

1
1

1

6
1
1

1
1
2
6
1
23
22
4
1
4
1

1
5
1
14
15

5
4
10
8
5
2

2
1
2
1

1

AA

5

1

2

8

Zandviltvlieg
Diksprietviltvlieg
Grauwe viltvlieg
Gewone viltvlieg
Brilviltvlieg

A
A
A
A
A

7
7
2
10
2

17
1
5
27
7

18
2
9
11
2

42
10
16
48
11

Dikdijbastvlieg

A

2

4

6

1
7

uiterst algemeen
zeer algemeen
algemeen
vrij algemeen
matig verspreid
vrij zeldzaam
zeldzaam
zeer zeldzaam
uiterst zeldzaam

TNB
GEV
KWB
BDR
EBD

thans niet bedreigd
gevoelig
kwetsbaar
bedreigd
ernstig bedreigd

1
1
2
1
16
1
5
47
45
9
1
6
3
1
2
5
1
1
1
3
4
45
6
3

4
1
1
1
2
3
34
5
2

4
1
1

AAAA
AAA
AA
A
M
Z
ZZ
ZZZ
ZZZZ
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Tabel 3: Waargenomen exemplaren per onderzoeksperiode: bijen, goudwespachtigen en graafwespen.
soortnaam Latijn

Hymenoptera
Apidae

Andrena apicata
Andrena argentata
Andrena barbilabris
Andrena labiata
Anthidium punctatum
Anthophora furcata
Apis mellifera
Bombus cryptarum
Bombus jonellus
Bombus lapidarius
Bombus lucorum
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus terrestris
Bombus vestalis
Coelioxys conoidea
Coelioxys inermis
Coelioxys mandibularis
Colletes cunicularius
Colletes fodiens
Dasypoda hirtipes
Epeolus variegatus
Halictus confusus
Heriades truncorum
Hoplitis leucomelana
Hylaeus annularis
Hylaeus brevicornis
Hylaeus communis
Hylaeus confusus
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum leucopus
Lasioglossum leucozonium
Lasioglossum minutissimum
Lasioglossum punctatissimum
Lasioglossum sexnotatum
Lasioglossum sexstrigatum
Lasioglossum tarsatum
Megachile circumcincta
Megachile leachella
Megachile maritima
Megachile versicolor
Nomada flava
Osmia aurulenta
Osmia spinulosa
Sphecodes albilabris
Sphecodes crassus
Sphecodes longulus
Sphecodes miniatus
Sphecodes monilicornis
Sphecodes pellucidus
Bethylidae
Bethylus boops
Bethylus cephalotes
Bethylus dendrophilus
Bethylus fuscicornis
Epyris brevipennis
Goniozus claripennis
Laelius femoralis
Chrysididae
Chrysis angustula
Chrysis schencki
Cleptes semicyaneus
Hedychridium ardens
Pseudomalus auratus
Crabronidae
Alysson spinosus
Bembix rostrata
Cerceris rybyensis
Crossocerus wesmaeli
Diodontus minutus
Dryudella stigma
Ectemnius continuus
Harpactus lunatus
Mellinus arvensis
Mimumesa littoralis
Miscophus ater
Nitela borealis
Oxybelus bipunctatus
Oxybelus mandibularis
Oxybelus uniglumis
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soortnaam Nederlands

verspr trend

Donkere wilgenzandbij
Zilveren zandbij
Witbaardzandbij
Ereprijszandbij
Kleine wolbij
Andoornbij
Honingbij
Wilgenhommel
Veenhommel
Steenhommel
Veldhommel
Akkerhommel
Weidehommel
Aardhommel
Grote koekoekshommel
Grote kegelbij
Gewone kegelbij
Duinkegelbij
Grote zijdebij
Duinzijdebij
Pluimvoetbij
Gewone viltbij
Heidebronsgroefbij
Tronkenbij
Zwartgespoorde houtmetselbij
Duinmaskerbij
Kortsprietmaskerbij
Gewone maskerbij
Poldermaskerbij
Gewone geurgroefbij
Gewone smaragdgroefbij
Matte bandgroefbij
Ingesnoerde groefbij
Fijngestippelde groefbij
Zesvlekkige groefbij
Gewone franjegroefbij
Duingroefbij
Ruige behangersbij
Zilveren fluitje
Kustbehangersbij
Gewone behangersbij
Gewone wespbij
Gouden metselbij
Gedoornde metselbij
Grote bloedbij
Brede dwergbloedbij
Kleine spitstandbloedbij
Gewone dwergbloedbij
Dikkopbloedbij
Schoffelbloedbij

ZZ
ZZ
AA
ZZ
ZZ
ZZ
AAAA
Z
Z
AAA
AA
AAA
AAA
AAA
Z
ZZZ
ZZ
Z
AA
A
A
Z
Z
A
Z
ZZZ
Z
AAA
A
AAA
Z
AA
Z
M
Z
AAA
ZZ
ZZ
Z
ZZ
Z
AAA
ZZ
ZZ
A
Z
Z
A
AAA
AA

Behaardogige boomplatkop
Grote rietplatkop
Kaalogige boomplatkop
Kleine rietplatkop
Kortvleugelige schorsplatkop
Spiegelplatkop
Spektorplatkop

ZZ
M
ZZ
M
Z
ZZ
ZZ

Slanke vuurgoudwesp
Moerasvuurgoudwesp
Blonde halfgoudwesp
Gewone zandgoudwesp
Langharige kogelgoudwesp

A
A
ZZZ
AA
A

Zwartflank langhalscicadendoder
Harkwesp
Gewone bijenknoopwesp
Dansmuggendoder
Kleine vorkwesp
Slanke wantsendoder
Gespoorde zweefvliegendoder
Halterschuimcicadendoder
Gewone vliegenspringer
Glanzende dwergcicadendoder
Gewone bronzen spinnenjager
Glanzende stofluisdoder
Gladde spieswesp
Smalkopspieswesp
Sierlijke spieswesp

A
Z
AA
AA
AA
A
AA
M
AA
Z
A
Z
AA
M
AA

BDR
BDR
TNB
TNB
TNB
TNB
KWB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
KWB
EBD
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
KWB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
BDR
BDR
TNB
BDR
TNB
TNB
KWB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB

08/09

2015

2020

30

21

1
1
19
1
1

1
1
1

29

12

79
5
63
6
132
1

1
22
4
21
5
56

1
7
31
1
1

3
43
3
1

14

5

1
2
6
23
1
2
4
2
1
20
10
1
1
111
6
23

22
4
12
2
3
3
6
2
11
14
16

1
5

13
1
1
4
1
1

6

2

3

1

9

2

5

1
2

1
1

1

1

4
2
3
92
1
2
5
61
22
1
5
1
1
1
2
5
1
1
1
2
3
1
1
26
17
1
31
9
6
1
1
2
2
2

1
2
1

6
1
8
9

16
2

1
5
3
4
3
4

1
1
2

2
2
2
2

1
2
14
3
1

1
1

1

2
5
1

54

2

totaal

1
1
70
1
1
1
42
1
1
105
9
86
14
280
2
2
1
15
135
26
2
1
24
1
1
1
3
7
7
46
2
6
12
8
8
3
8
3
57
41
2
1
158
15
42
2
3
6
2
8
2
8
1
6
14
14
1
1
23
2
1
2
1
12
4
14
12
4
2
1
2
2
4
7
2
2
58

AAAA
AAA
AA
A
M
Z
ZZ
ZZZ
ZZZZ

uiterst algemeen
zeer algemeen
algemeen
vrij algemeen
matig verspreid
vrij zeldzaam
zeldzaam
zeer zeldzaam
uiterst zeldzaam

TNB
GEV
KWB
BDR
EBD

thans niet bedreigd
gevoelig
kwetsbaar
bedreigd
ernstig bedreigd
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Tabel 4: Waargenomen exemplaren per onderzoeksperiode: graafwespen, mieren, spinnendoders, plooiwespen en andere vliesvleugeligen.

soortnaam Latijn

soortnaam Nederlands

verspr trend

08/09

2015

2020

totaal

Hymenoptera
Crabronidae
Passaloecus singularis
Pemphredon inornata
Pemphredon lethifer
Pemphredon lugubris
Pemphredon rugifer
Philanthus triangulum
Psenulus pallipes
Rhopalum clavipes
Spilomena enslini
Spilomena troglodytes
Stigmus solskyi
Tachysphex pompiliformis
Trypoxylon attenuatum
Dryinidae
Anteon albidicolle
Anteon claricolle
Anteon ephippiger
Anteon exiguum
Anteon flavicorne
Anteon fulviventre
Anteon gaullei
Anteon jurineanum
Anteon pubicorne
Anteon reticulatum
Aphelopus atratus
Aphelopus melaleucus
Aphelopus serratus
Gonatopus bicolor
Gonatopus clavipes
Lonchodryinus ruficornis
Formicidae
Anergates atratulus
Formica cunicularia
Formica fusca
Formica rufa
Lasius brunneus
Lasius flavus
Lasius fuliginosus
Lasius meridionalis
Lasius mixtus
Lasius niger
Lasius platythorax
Lasius psammophilus
Lasius umbratus
Leptothorax acervorum
Myrmecina graminicola
Myrmica rubra
Myrmica ruginodis
Myrmica sabuleti
Myrmica schencki
Myrmica specioides
Temnothorax albipennis
Tetramorium caespitum
Mutillidae
Smicromyrme rufipes
Pompilidae
Agenioideus cinctellus
Anoplius infuscatus
Aporinellus sexmaculatus
Arachnospila anceps
Arachnospila rufa
Arachnospila wesmaeli
Dipogon subintermedius
Episyron rufipes
Evagetes crassicornis
Evagetes dubius
Pompilus cinereus
Sapygidae
Sapyga quinquepunctata
Sphecidae
Podalonia affinis
Podalonia hirsuta
Podalonia luffii
Tiphiidae
Tiphia femorata
Vespidae
Ancistrocerus gazella
Ancistrocerus nigricornis
Ancistrocerus trifasciatus
Vespula germanica

Zwartschouderhuigwesp
Puntsnuitbladluisdoder
Braambladluisdoder
Grote bladluisdoder
Ruige bladluisdoder
Bijenwolf
Geschuierde bladvlooiendoder
Rode kegelwesp
Gekamde tripsendoder
Gewone tripsendoder
Geelgeschouderde speldwesp
Gewone sprinkhaandoder
Slanke pottenbakkerswesp

A
AA
A
AA
Z
AA
A
A
AAA
Z
M
AA
A

Helmtangwesp
Duindoorntangwesp
Glanzende moerastangwesp
Kleine bostangwesp
Glanzende populierentangwesp
Moerastangwesp
Wilgentangwesp
Berkentangwesp
Duinriettangwesp
Gerimpelde bostangwesp
Zwarte netelwesp
Gewone maskernetelwesp
Zwaluwstaartnetelwesp
Tweekleurige miertangwesp
Gewone miertangwesp
Veldtangwesp

ZZZ
ZZZ
Z
ZZZ
ZZ
M
M
Z
Z
ZZZ
A
M
Z
Z
Z
M

Woekermier
Bruine renmier
Grauwzwarte renmier
Behaarde bosmier
Boommier
Gele weidemier
Glanzende houtmier
Veldmier
Wintermier
Wegmier
Humusmier
Buntgrasmier
Schaduwmier
Behaarde Slankmier
Schraallandmiertje
Gewone steekmier
Bossteekmier
Zandsteekmier
Kokersteekmier
Duinsteekmier
Stengelslankmier
Zwarte zaadmier

ZZ
A
AAA
AAA
A
AA
AAA
M
M
AAAA
AA
A
AA
AA
Z
AAA
AAA
AA
AA
A
Z
AAA

Gewone Mierwesp

AA

Bonte muurspinnendoder
Gewone borstelspinnendoder
Duinspinnendoder
Gewone zandspinnendoder
Viertandige zandspinnendoder
Roodsnuit-zandspinnendoder
Gewone baardspinnendoder
Gewone schubspinnendoder
Gewone Koekoekspinnendoder
Tweecellige koekoekspinnendoder
Grijze spinnendoder

M
AA
ZZ
AA
Z
M
A
AA
A
M
AA

Bonte knotswesp

Z

Gewone aardrupsendoder
Ruige aardrupsendoder
Duinaardrupsendoder

M
Z
ZZ

Gewone keverdoder

A

Epauletmuurwesp
Vroege muurwesp
Slanke muurwesp
Duitse wesp

A
A
AA
AA

1
2

2
1
1

3

1
4

1
5

1
5

1
1

3
1

1
1

1
2
5
21
5
21
75
19
1
6

18
1
3
2
5
12

1
1
9
1
1
2
1

1
1
8
6
11
31
1

24

4
2
2

1
1
4

5
7
240

77
300

59
16
2
912
33
72
23
1

35
4
28
2566
5851
3
39
6

27
361
594
2
28
24
5
17
3210
1918

84
1
538
1
14
46
1228

532
196
4898
1
10
49
690

1
7
6
2
1
1
2
1
3
9

1
7
1

6

6
91
617
5

6

2
7
1
4

10
1
193
42

2

1
9

32

1
43

2
21
8
8
1
1
2
13
1
4
84

1

1

2
45
2

3
62
6

1

1

7
1
2
1

10
3

1
4

3

uiterst algemeen
zeer algemeen
algemeen
vrij algemeen
matig verspreid
vrij zeldzaam
zeldzaam
zeer zeldzaam
uiterst zeldzaam

TNB
GEV
KWB
BDR
EBD

thans niet bedreigd
gevoelig
kwetsbaar
bedreigd
ernstig bedreigd

6
12
3
1
1
6
38
12
33
2
107
20
1
11
3
30
5
111
901
594
2
28
118
24
47
6688
7802
75
71
7
1
809
197
5478
2
30
186
2535

1
1
7

2
2
2
1
4
5
5
1
1
24
1
7
4

AAAA
AAA
AA
A
M
Z
ZZ
ZZZ
ZZZZ

7
1
1
14

39
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Tabel 5: Waargenomen exemplaren per onderzoeksperiode: parasitaire wespen, bladwespen en vlinders..

soortnaam Latijn

soortnaam Nederlands

verspr trend

08/09

2015

2020

totaal

Hymenoptera
Aulacidae
Aulacus striatus
Evaniidae
Brachygaster minuta
Gasteruptiidae
Gasteruption caucasicum
Xiphydriidae
Xiphydria camelus

Lepidoptera

Hesperiidae
Pyrgus malvae
Thymelicus lineola
Lycaenidae
Lycaena phlaeas
Polyommatus icarus
Nymphalidae
Aglais io
Aglais urticae
Coenonympha pamphilus
Hipparchia semele
Issoria lathonia
Lasiommata megera
Maniola jurtina
Pararge aegeria
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Pieridae
Anthocharis cardamines
Colias croceus
Gonepteryx rhamni
Pieris napi
Pieris rapae

40

Wilgenhoutwespboorder

A

Heidevlagwesp

AA

Kaukasische hongerwesp

1
2

1
21

23

M

1

1

Wilgenhoutwesp

A

1

1

Aardbeivlinder
Zwartsprietdikkopje

ZZ
AA

1

Kleine vuurvlinder
Icarusblauwtje

AA
AA

3
12

2
4

Dagpauwoog
Kleine vos
Hooibeestje
Heivlinder
Kleine parelmoervlinder
Argusvlinder
Bruin zandoogje
Bont zandoogje
Atalanta
Distelvlinder

AAA
AAA
AA
M
M
A
AAA
AA
AAA
AAA

1

1
4
16
2
3
14
7

Oranjetip
Oranje luzernevlinder
Citroenvlinder
Klein geaderd witje
Klein koolwitje

AA
M
AA
AAA
AAA

1
1

1

KWB
KWB
GEV

8
2
11
9
4
1
1

3
4

11

23
5
13
32
5
2
3

1
1
2
2
4

14

18

5
27
2
4
47
9
27
55
16
3
6
5
1
1
2
2
36

AAAA
AAA
AA
A
M
Z
ZZ
ZZZ
ZZZZ

uiterst algemeen
zeer algemeen
algemeen
vrij algemeen
matig verspreid
vrij zeldzaam
zeldzaam
zeer zeldzaam
uiterst zeldzaam

TNB
GEV
KWB
BDR
EBD

thans niet bedreigd
gevoelig
kwetsbaar
bedreigd
ernstig bedreigd
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Viola curtisii

Veronica chamaedrys

Euphrasia stricta

Salix repens

Salix caprea

Rubus caesius

Reseda lutea

Ranunculus repens

Ligustrum vulgare

Lythrum salicaria

Thymus pulegioides

Mentha aquatica

Trifolium repens

Ononis repens

Lotus corniculatus

Lepidium draba

Diplotaxis tenuifolia

Echium vulgare

Cynoglossum officinale

Taraxacum

Senecio inaequidens

Pulicaria dysenterica

Picris hieracioides

Jacobaea vulgaris

Hypochaeris radicata

Eupatorium cannabinum

Crepis capillaris

Tabel 6: Waargenomen bloembezoek tijdens effectmeting 2020.

Diptera

Stratiomyidae
Oplodontha viridula
Syrphidae
Episyrphus balteatus
Eristalis intricaria
Eristalis tenax
Helophilus pendulus
Sphaerophoria scripta
Therevidae
Thereva spc.

2

2
1
2
7
2

1

1

1

Hymenoptera

Apidae
Andrena argentata
Andrena labiata
Apis mellifera
Bombus lapidarius
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus terrestris
Bombus vestalis
Coelioxys conoidea
Coelioxys mandibularis
Colletes cunicularius
Colletes fodiens
Hoplosmia spinulosa
Hylaeus annularis
Hylaeus brevicornis
Hylaeus communis
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum leucopus
Lasioglossum punctatissimum
Lasioglossum sexnotatum
Megachile circumcincta
Megachile leachella
Megachile maritima
Osmia aurulenta
Crabronidae
Bembix rostrata
Philanthus triangulum
Sphecidae
Podalonia hirsuta

1
3
10
4
1

1
1
2
1

1

1
1
1

7

1
1

1
1

1

1

2

1
1

4

1
2

1

3

4

1

16 2

3

2
1
1
1
9

1

1
26 2

3

1

2
1

1
28 5

2

1

13
1

4
1

4
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1

1
5 2
3 4
14

4
2

4

1

1

3

1

3
1

1
3

Lepidoptera

1

Lycaenidae
Polyommatus icarus
Nymphalidae
Issoria lathonia
Lasiommata megera
Maniola jurtina
Pararge aegeria
Vanessa atalanta
Pieridae
Pieris rapae

1
1

5

3

4
1
1

1

1
1
1
1

2

1
1
11
3
2
2
84
1
2
2
33
21
6
1
1
1
1
1
2
1
1
12
12
18

1

2
1
1
1
1
4

aantal bezoekende exemplaren: 6

1

1

23 5

8

32 1

1

6

11 2

26 10 1

28 2

3

1

3

14 35 31 8

1

1

4

265

aantal bezoekende soorten:

1

1

7

5

15 1

1

3

4

5

10 1

1

1

3

3

1

1

2

41

plantenfamilies:

5

5

2

Asteraceae
Boraginaceae
Brassicaceae

3

1

9

3

2

Lythraceae
Saliaceae
Oleaceae
Scrophulariac.
Ranuncul.
Violaceae
Fabiaceae
Resedaceae
Limiaceae
Rosaceae

27

41
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Afb. 37: Gecombineerd overzicht van alle zicht- en sleepwaarnemingen
in 2008 en 2009. Op de westelijke helling van het grote paraboolduin
was nog veel nestgelegenheid en waren voldoende waardplanten voor
bijen. De zandruggen in de vallei Houtglop waren nog goed begaanbaar
en rijk aan rolklaver. Ook op de zeewering waren nog veel soorten actief.

Afb. 38: Overzicht van alle zicht- en sleepwaarnemingen in 2015. Om
de bodemvallen achter de paraboolhelling te legen is ongeveer even vaak
over deze helling gelopen als in 2020, zie het overzicht van looproutes
hieronder. Desondanks werden er vrijwel geen waarnemingen gedaan.
De vallei Wieringen was onbereikbaar door het dichte doornstruweel.

Afb. 39: Overzicht van alle zicht- en sleepwaarnemingen in 2020. Het
overzicht van gelopen routes, rechts hiervan, geeft aan waar in het gebied
gezocht is. De meeste waarnemingen zijn gedaan langs de randen van
de valleien. De begraasde valleibodem van het Wieringen was nu goed
bereikbaar geworden en werd daarom beter bemonsterd dan in 2015.

Afb. 40: Alle loopbewegingen in 2020, die als tracks door de Garmin
datalogger werden opgenomen. Het Houtglop bleef tot ver in de zomer
te nat om te belopen. Er is tijdens elke inventarisatiedag over de grote
paraboolhelling gelopen en gezocht. De strakke dwarslijnen zijn veroorzaakt doordat de datalogger niet werd uitgeschakeld bij vertrek.

net

42

pan mal

pit
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Afb. 41: Overzicht van geplaatste vallen in 2008 en 2009. De bodemvallen zijn vooral ingegraven op open en droge plekken in de valleien. De
malaisevallen zijn geplaatst op beschutte plekken: in kuilen, achter bosjes
liguster of achter duintoppen. De pan traps zijn over een groter deel van
de helling uitgezet dan in volgende jaren mogelijk zou blijken te zijn.
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Afb. 42: Overzicht van geplaatste vallen in 2015. Aanvankelijk zijn
alle vallen op exact dezelfde locaties geplaatst als in 2008 en 2009,
maar uitstuiving en overstuiving maakten duidelijk dat ze uit de directe
verstuivingszones gehaald moesten worden en verplaatst naar andere
plaatsen, meer in de luwte en niet op stuivend zand.
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Afb. 43: Overzicht van geplaatste vallen in 2020. De lijzijde van het
paraboolduin had zich inmiddels uitgebreid tot aan het abelenbos van
de Vlierberg en het grasland van de vallei Wieringen. Bodemval M is
halverwege het seizoen verplaatst van 100% Zandzegge naar de verstuivingsrichel aan de voet van de grote paraboolhelling, naast malaiseval 5.

net

pan mal

Afb. 44: Schematisch overzicht van de PWN-vegetatietypen uit 2005.
Voor de in het gebied geplaatste vallen is met moeite te reconstrueren
binnen welke vegetatietypen ze hebben gestaan, en tijdens het waarnemen ontbrak de tijd en de kennis om hier aandacht aan te besteden.
Waardplantbezoek is echter wel steeds nauwkeurig geregistreerd.

pit
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Carabidae

Coleoptera

Verstuivingsdynamiek in de Noordwestelijke Natuurkern van NPZK - Jeroen de Rond 2022

Agonum gracile

Agonum marginatum

Agonum sexpunctatum

Agonum thoreyi

Agonum viduum

Amara aenea

Amara apricaria

Amara aulica

Amara bifrons

Amara communis

Amara curta

Amara familiaris

net
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7 Informatie over de soorten

Amara apricaria (Paykull 1790)
Ruderaalglimmer

Op de linker pagina’s zijn de stippen gekleurd naar het
decennium waarin exemplaren zijn verzameld en verwijst
het symbool naar de gebruikte methode (zie legenda).

Coleoptera
Carabidae
Agonum gracile Sturm 1824
Veenmossnelloper

Minder algemene soort met een verspreiding over de
hogere zandgronden. Vochtminnend. Vooral in hoogvenen
en op voedselarme oevers. Wordt relatief weinig langs de
kust gevonden. Meest actieve periode in het late voorjaar.
Agonum marginatum (Linnaeus 1758)
Geelrandsnelloper

Algemeen in het rivierengebied, de delta en IJsselmeerpolders. In mindere mate op de zandgronden. Vooral in rietlanden en drooggevallen land in de jonge polders. Ook op
oevers en zandbanken in zowel zoet als zout water.
Agonum sexpunctatum (Linnaeus 1758)
Zespuntsnelloper

Algemeen op de hogere zandgronden en in Flevoland,
zeldzaam in de kustprovincies, inclusief de kust. Het
talrijkst in natte heiden en hoogvenen. Ook vrij vaak op
braakliggende zandige akkers of opgespoten zand.
Agonum thoreyi Dejean 1828
Rietsnelloper

Algemene soort van het rivierenlandschap, de delta, Flevopolders en de Wadden, maar ook rond grote stedelijke
gebieden. Typische soort van rietlanden in droogmakerijen
en opgespoten land. Soms op oevers, in tuinen, parken en
kruidenrijk grasland of open zeeduinen.
Agonum viduum (Panzer 1796)
Groene snelloper

Vrij algemene soort in het rivierengebied en de veengebieden. Voornamelijk in wilgenvloedbossen en elzenbroekbossen, maar ook wel in kruidenrijke graslanden, tuinen
en parklandschappen.

Algemeen in grote delen van Nederland. Cultuurvolger.
Op open plekken in akkers, ruigten, tuinen en parken.
Niet al te vochtig terrein. Grootste aantallen volwassen
kevers in de voorzomer en zomer. Meestal nachtactief.
Amara aulica (Panzer 1796)
Distelglimmer

Vrij algemene soort. Vooral langs de grote rivieren, stedelijke gebieden en de jonge polders. Typische soort van
drooggevallen gronden, opgespoten land en akkers in de
jonge polders. In mindere mate in vochtige parklandschappen, heiden en open duinterreinen.
Amara bifrons (Gyllenhal 1810)
Bruingele glimmer

Vrij algemeen in de jonge polders, het deltagebied en
de grote stedelijke gebieden. Heeft een voorkeur voor
vochtige, schaduwrijke plekken en wordt het meest aangetroffen in tuinen of parklandschappen. Tevens vaak op
groene stranden, zandbanken en in duingraslanden.
Amara communis (Panzer 1797)
Veldglimmer

Uiterst algemene soort in heel Nederland. Komt in de
meest uiteenlopende terreinen voor, maar wordt het meest
gevonden in kruidenrijk zandig grasland, zowel bemest
als onbemest. Ook op drooggevallen gronden, vochtige
bossen, duinstruwelen en heiden.
Amara curta Dejean 1828
Korte glimmer

Vrij zeldzame soort. Alleen vrij algemeen in de duinstreek
en op de Veluwe. Typische soort van duingraslanden,
zeeduinen en duinstruwelen. Wordt zo nu en dan ook
gevonden op oevers en in vochtige bossen, parkachtige
landschappen of graslanden in het binnenland.
Amara familiaris (Duftschmid 1812)
Akkerroodpootglimmer

Zeer algemene soort in heel Nederland met een expansieve
trend. Nauwelijks gebonden aan een bepaald landschapstype, zowel droge als natte biotopen. Sterke cultuurvolger.
Dagactief met vliegvermogen. Grootste aantallen adulten
in het late voorjaar.

Amara aenea (De Geer 1774)
Bronzen glimmer

Uiterst algemeen in heel Nederland. Zeer talrijk op zandig
bouwland en bemeste graslanden. Ook op drooggevallen
zand in jonge polders en droog grasland van heiden en
duinen. Vaak in de stedelijke omgeving. Dagactieve soort.
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Amara fulva (O.F. Müller 1776)
Gele glimmer

Algemene soort in het hele land, met uitzondering van
de veengebieden. Goed verspreid over de kustgebieden.
Heeft een voorkeur voor zeer open en vrij droge, zandige
landschappen met losse korrelstructuur. Grootste aantallen
adulten in het late voorjaar.
Amara lucida (Duftschmid 1812)
Duinroodpootglimmer

Minder algemene soort. Wordt voornamelijk gevonden
langs de kust en het oostelijk rivierengebied. Het talrijkst
in bemeste graslanden op zand en duingraslanden. Verder
in duinstruwelen en open zeeduinen.
Amara ovata (Fabricius 1792)
Ovale glimmer

Vrij algemeen in het midden, zuiden en westen van het
land, maar ten noordoosten van de Veluwe vrijwel afwezig.
Meest gevonden in het getijdengebied op o.a. groene
stranden. Verder in kruidenrijke graslanden, wilgenbossen,
duingraslanden en duinstruwelen.
Amara spreta Dejean 1831
Platte glimmer

Zeer algemene soort op de zandgronden en langs de kust.
Ook in het rivierengebied en Flevoland. Het talrijkst
op zandige braaklanden en akkers. Tevens veel op jonge
drooggevallen gronden of opgespoten land en in het getijdengebied. In mindere mate in duingraslanden.
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan 1763)
Akkersnelloper

Zeer algemeen in diverse cultuurlandschappen, zowel in
open grasland en akkers als in parkachtige omgevingen.
Wordt vrijwel overal in Nederland gevonden, inclusief de
kuststreek. Grootste aantallen adulten in het late voorjaar.
Anisodactylus binotatus (Fabricius 1787)
Gewone roodkruin

Bembidion deletum Audinet-Serville 1821
Bospriemkever

Zeldzame soort. Alleen stabiel in Zuid-Limburg. Op de
weinige oude vindplaatsen in de rest van het land niet
meer teruggevonden. Licht toegenomen langs de grote
rivieren in Zuid-Holland. Niet eerder gevonden in de
duinstreek. Vooral in vochtige bossen op löss en lemige
bodems.
Bembidion lunulatum (Geoffroy in Fourcroy 1785)
Kleine maanvlekpriemkever

Vrij algemene soort. Voornamelijk verspreid over de lager
gelegen delen van het land. Vochtminnend. Wordt het
meest gevonden op dichtbegroeide, vochtige kleibodems.
Vaak op oevers en in polders, maar ook in vochtige duinvalleien.
Bembidion obtusum Audinet-Serville 1821
Akkerpriemkever

Minder algemene soort van zeeklei- en laagveengebieden,
het rivierenlandschap en Zuid-Limburg. Vooral in vochtige parklandschappen en tuinen. Ook in het getijdengebied, de jonge polders en akkers op zandgrond. Zeer
weinig materiaal uit duinlandschappen.
Bembidion properans (Stephens 1828)
Puntglanspriemkever

Zeer algemene soort in heel Nederland. Het meest
gevonden in zowel bemeste graslanden op zandgrond als
in rietlanden, akkers en drooggevallen land in de jonge
polders. Redelijk talrijk in het getijdengebied. Weinig
gevonden in duinlandschappen.
Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus 1761)
Viervlekpriemkever

Algemeen in het overgrote deel van Nederland. Sterke
cultuurvolger. Op vochtige, voedselrijke plaatsen, zoals
oevers en akkers. Volwassen exemplaren worden het meest
gevonden in het late voorjaar.

Vrijwel overal in Nederland zeer algemeen, maar minder
in de duinen. Vrij vochtige en licht voedselrijke omgevingen: akkers, graslanden, oevers, rietvegetaties en bossen.
Adulten worden het meest waargenomen in het late voorjaar.
Badister bullatus (Schrank 1798)
Bosstompkaak

Vrij algemene soort in zeeklei- en laagveengebieden.
Vooral in vochtige parklandschappen maar ook in
duinstruwelen, duinbossen en vochtige loofbossen. In
mindere mate in kruidenrijk onbemest grasland, schrale
duingraslanden en open, droge zeeduinen.
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Bradycellus harpalinus (Audinet-Serville 1821)
Gewone rondbuik

Algemeen op de zandgronden en aan de kust. Het talrijkst
in droge heideterreinen met Struikhei en grassen. Ook in
braakliggend bouwland op zandgrond, vochtig populierenbos, jong naaldbos, rietlanden en oevers.
Bradycellus verbasci (Duftschmid 1812)
Ruigterondbuik

Vrij algemeen in Nederland. Zowel op vrij vochtige als iets
drogere, niet te voedselarme zandgrond. Bij voorkeur op
schaduwrijke plekken. De meeste volwassen dieren worden
in de zomer gevonden.
Broscus cephalotes (Linnaeus 1758)
Dikkopzandgraver

Redelijk algemeen aan de kust en op de zandgronden. Het
meest op zandige akkers. In veel mindere mate in buntgrasvegetaties en open, droge zeeduinen. Kleine aantallen
verspreid over uiteenlopende landschappen. Ontbreekt
kennelijk volledig in bossen en de jonge polders.
Voedt zich o.a. met mieren en stofluizen.
Calathus ambiguus (Paykull 1790)
Grote tandklauw

Minder algemene soort van de kust en de hogere zandgronden. Het meest in droge zandterreinen met buntgras.
Ook in open en droge zeeduinen, op zandbanken en
braakliggend bouwland of akkers op zandgrond. Minder
in duingraslanden, duinstruwelen en jonge naaldbossen.
Calathus cinctus Motschulsky 1850
Mostandklauw

Vrij algemeen in Nederland, voornamelijk verspreid over
de hogere zandgronden en de duinen. Heeft een voorkeur
voor open vegetaties, liefst op voedselrijke en verstoorde
zandige bodem. Schrale graslanden en extensief bebouwde
akkers. Voortplanting in de herfst.
Calathus erratus (C.R. Sahlberg 1827)
Zandtandklauw

Calathus melanocephalus (Linnaeus 1758)
Zwartkoptandklauw

Zeer algemene soort op zandgronden en aan de kust. Het
meest gevonden op zandige akkers en in droge heideterreinen met grassen. Ook wel op zandbanken bij zout water
en groene stranden. In kleine aantallen aanwezig in zeer
uiteenlopende landschapstypen.
Calathus mollis (Marsham 1802)
Duintandklauw

Vrij algemeen aan de kust, daarbuiten zelden gevonden.
Voorkeur voor open terreinen. Vooral op zandbanken
bij zout water of groene stranden. Ook in open, droge
zeeduinen en duinstruweel. Minder talrijk op zandige
akkers en in jong naaldbos. Ook op oevers in het binnenland.
Carabus nemoralis O.F. Müller 1764
Blauwzwarte schallebijter

Vrij algemene soort, maar komt minder voor in het
rivierengebied, Zeeland en Flevoland. Vooral in bossen,
parkachtige omgevingen of tuinen op voedselrijke zandbodem. Geeft de voorkeur aan beschaduwde plaatsen.
Carabus problematicus Herbst 1786
Korrelschallebijter

Zeer algemeen op de binnenlandse zandgronden, maar
vrijwel afwezig in de kustprovincies. In de kuststrook
beperkt tot het Kennemerland. Typische soort van jonge,
droge naaldbossen. Verder in droge zandige graslanden en
struwelen of heiden.
Voedsel: slakken en insecten.
Chlaenius nigricornis (Fabricius 1787)
Zwartsprietfluweelloper

Vrij algemene soort die, ondanks veel nieuwe vindplaatsen
in o.a. Flevoland, sterk is afgenomen in het midden van
het land. Voornamelijk op natte, matig voedselrijke en
dichtbegroeide plaatsen. Oevers, slootkanten en polders.
Grotendeels dagactieve soort.

Algemeen aan de kust en op de zandgronden. In buntgrasvegetaties en akkers op zandgrond. Ook in jong
naaldbos en droge heideterreinen, open, droge zeeduinen
en duingraslanden. Minder in duinstruwelen of vochtige
struwelen in het binnenland.
Calathus fuscipes (Goeze 1777)
Gewone tandklauw

Zeer algemeen. Veelal op voedselrijke en vrij droge
grond met open vegetatie: akkers, cultuurgrasland en
duingraslanden. Zelden in natte bossen, rietlanden of
venen.
Adulten worden hoofdzakelijk in de zomer gevonden.
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Chlaenius vestitus (Paykull 1790)
Geelrandfluweelloper

Harpalus affinis (Schrank 1781)
Behaarde kruiper

Niet algemeen in Nederland. De verspreiding lijkt de
rivieren tot aan de delta te volgen maar beslaat de ook
stedelijke delen van de Randstad. Voornamelijk bekend
uit onbemeste, kruidenrijke graslanden en jonge, drooggevallen gronden of opgespoten land, ook in duinstruwelen.

Uiterst algemene soort in vrijwel heel Nederland. Enigszins droogteminnend, maar stelt verder nauwelijks eisen
aan het terrein. Het meest gevonden in tuinen en akkers
of braakland op zand. Ook veel op jonge gronden in de
Flevopolders en op groene stranden.

Cicindela hybrida Linnaeus 1758

Harpalus neglectus Audinet-Serville 1821

Bronzen zandloopkever

Zeer algemene soort aan de kust en op de zandgronden.
In de klei- en veengebieden zeldzamer. Kan op open
zand uiterst talrijk zijn. Zowel in open zeeduinen als in
buntgrasvegetaties. Op zandbanken en zandopspuitingen.
Een dagactieve rover die allerlei insecten aanvalt. Larven
grijpen insecten vanuit ingegraven positie.
Cychrus caraboides (Linnaeus 1758)
Slakkenloopkever

Vrij algemeen op de hoge zandgronden en langs de kust
in het Kennemerland. Ontbreekt in de rest van het land.
Voornamelijk in droge naaldbossen. ook relatief veel in
eikenbossen, maar anderzijds ook in vochtig populierenbos. Kan door het smalle halsschild verder in slakkenhuisjes doordringen dan andere grote loopkevers.
Demetrias monostigma Samouelle 1819
Ruitvlek-rietklimmer

Algemeen langs de kust en in het rivierengebied. In
de rest van het land zeldzaam. Zeer talrijk in open en
droge zeeduinen. Daarnaast kleine aantallen bekend van
duingraslanden, duinstruwelen en groene stranden. Soms
ook in buntgrasvegetaties.
Dromius quadrimaculatus (Linnaeus 1758)
Grote viervlekschorsloper

Matig algemeen in Nederland. Oudere waarnemingen
opvallend veel in de Randstad, waarnemingen na 1970
iets meer langs de grote rivieren. Bosbewoner, meest in
vochtige tot natte wilgenbossen. Ook in eiken-berkenbos,
duinbossen en duingraslanden.

Korstmoskruiper

Niet algemeen. Voornamelijk gevonden op de zandgronden in het midden van het land en langs de kust.
Droogteminnende soort. Vooral op vaster zand met
korstmossen. Volwassen kevers in voorzomer en zomer.
Nachtactief, in Nederland gewoonlijk kortvleugelig.
Harpalus pumilus Sturm 1818
Dwergkruiper

Vrij zeldzame soort die voornamelijk ten westen van de
Hollandse veengebieden langs de kust wordt gevonden.
Bij uitstek in duingraslanden. Ook in duinstruwelen en
open zeeduinen. Incidenteel in vochtige bossen of zandige
akkers.
Harpalus rubripes (Duftschmid 1812)
Blauwe kruiper

Vrij algemeen op de binnenlandse zandgronden, het deltagebied en de Flevopolders, maar nauwelijks in de duinen.
Bewoner van vochtig parklandschap en tuinen. Ook
vaak in kalkgrasland en vochtige struwelen. In duinlandschappen uiterst zeldzaam.
Harpalus rufipes (De Geer 1774)
Roodpoothalmkruiper

Uiterst algemeen in heel Nederland. Meest aanwezig in
bemeste graslanden en zandig bouwland. Ook in de jonge
polders en parkachtige landschappen. Verder in jong
naaldbos, heideterreinen en groene stranden.

Dyschirius thoracicus (Rossi 1790)
Zandgravertje

Algemeen op de zandgronden en langs de kust, maar
ook in het deltagebied, de Flevopolders en het oostelijke
rivierengebied. Typische soort van zandbanken in zout
water en groene stranden. Ook in kwelders, rietlanden
van droogmakerijen en vochtige oevers in het binnenland.
Dagactieve, gravende soort.
Elaphrus cupreus Duftschmid 1812
Moerasoeverloopkever

Zeer algemeen op de zandgronden en de duinstreek. Ook
langs de grote rivieren, maar weinig op klei of veengrond.
Verreweg het talrijkst in rietlanden van de IJsselmeerpolders. Veel minder in wilgenbossen, vochtig parklandschap
of zandig grasland.
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Harpalus servus (Duftschmid 1812)
Brede duinkruiper

Talrijk langs de gehele kust en in de Gelderse vallei.
Ook op Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, maar elders
vrij zeldzaam. Wordt overwegend gevonden in zandig
grasland, waaronder open zeeduinen, duingraslanden,
duinstruwelen en buntgrasvegetaties.
Harpalus tardus (Panzer 1797)
Zandkruiper

Zeer algemeen aan de kust en op de zandgronden,
vrij zeldzaam op klei of veen. Verreweg het talrijkst op
zandig braakland. Is verder bekend van een groot aantal
zandige graslanden, akkers en bossen maar ook vochtige
bossen en parklandschappen. Redelijk veel gevonden in
duingraslanden en duinstruwelen.
Harpalus xanthopus Gemminger & Harold 1868
Kleine duinkruiper

Tamelijk zeldzame soort die vooral bekend is uit de
duinen ten westen van de Hollandse veengebieden. Enkele
waarnemingen van de Friese wadden en Zeeland. Typische
soort van duinbossen. Daarnaast veel in duinstruwelen of
zandig schraal grasland. Veel minder in andere duinvegetaties, heiden of eikenbossen.
Leistus ferrugineus (Linnaeus 1758)
Roestbaardloper

Algemeen op de hoge zandgronden en aan de kust,
vreemd genoeg niet in Drenthe. In het deltagebied vooral
veel waargenomen na 1970. Het meest in droog, jong
naaldbos. Verder incidenteel in bijna alle landschappen,
uitgezonderd veenheiden, kwelders of jonge polders.
Loricera pilicornis (Fabricius 1775)
Borstelspriet

Notiophilus aquaticus (Linnaeus 1758)
Donkere spiegelloopkever

Algemeen op de zandgronden en langs de kust. Vooral in
open terreinen zoals heiden, buntgrasvegetaties en zandige
akkers. Beperkt gevonden in droge duinlandschappen.
Voedsel: springstaarten (Collembola).
Notiophilus biguttatus (Fabricius 1779)
Tweevlekkige spiegelloopkever

Zeer algemeen in vrijwel heel Nederland. Talrijk in
eiken-berkenbos en naaldbossen, populieren- of wilgenbossen en parklandschappen. Weinig gevonden in droge
duinlandschappen. Voedsel: springstaarten (Collembola).
Notiophilus germinyi Fauvel 1863
Heidespiegelloopkever

Minder algemene soort die voornamelijk op de hoge zandgronden en langs de kust gevonden wordt. Uitgesproken
soort van buntgrasvegetaties, en aan de kust vooral in de
ontkalkte duinen. Voedsel: springstaarten (Collembola).
Notiophilus rufipes Curtis 1829
Bosspiegelloopkever

Algemeen in de oostelijke helft van Nederland. In het
westen voornamelijk langs de kust. Vooral een soort van
eiken/berkenbos. Minder in droge naaldbossen en vochtige struwelen. Soms in heideterreinen of graslanden, maar
niet in duingrasland. Voedsel: springstaarten (Collembola).
Notiophilus substriatus Waterhouse 1833
Oeverspiegelloopkever

Vrij algemene soort in het deltagebied en de Flevopolders.
Veelal op zandige, bemeste akkers of graslanden. Relatief weinig in duingraslanden of andere schrale, zandige
graslanden. Voedsel: springstaarten (Collembola).

Zeer algemeen in heel Nederland, iets minder in de veengebieden. Typische soort van de jonge polders, in akkers
en rietlanden of jonge drooggevallen gronden. Verder in
bemest grasland of akkers op zand en vochtige populierenof wilgenbossen. Voedsel: springstaarten (Collembola).
Masoreus wetterhallii (Gyllenhal 1813)
Duinloper

Minder algemene soort. Komt verspreid voor langs de kust
en op de hogere zandgronden. Het talrijkst in open en
droge, zandige graslanden: aan de kust duingraslanden en
zeeduinen, in het binnenland o.a. buntgrasgrasvegetaties.
Nebria brevicollis (Fabricius 1792)
Gewone kortnek

Uiterst algemeen in heel Nederland. Veel in naaldbossen,
eikenbossen en bemeste graslanden. Verder in diverse
bossen, parken, akkers en graslanden. Beperkt in droge
duinvegetaties.
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Omophron limbatum (Fabricius 1776)
Kogelloper

Pterostichus minor (Gyllenhal 1827)
Moeraszwartschild

Vrij algemeen in het zuidoosten en midden van het land,
in het deltagebied en de Flevopolders. Matig verspreid
langs de kust. Het meest in vochtige struwelen en op
groene stranden. Ook wel op oevers in het binnenland
en duinstruwelen. Graaft zichzelf overdag in, en komt bij
overspoeling naar buiten.

In grote delen van het land algemeen en goed vertegenwoordigd langs de kust. Opvallend toegenomen in het
rivierengebied. Vochtige loofbossen, beschaduwde oevers
en moerassen, vooral op heiden en in hoogvenen.

Ophonus puncticeps Stephens 1828

Zeer algemeen op de zandgronden, in de jonge polders
en langs de kust. Pioniersoort van jonge, drooggevallen
gronden en zandopspuitingen. Verder in vochtige heidelandschappen, parkachtige omgevingen, loofbossen en
bemest zandig grasland.

Slanke halmklimmer

Vrij zeldzaam. In Zuid-Limburg talrijk en stabiel. In het
oostelijke rivierengebied toegenomen maar op oude vindplaatsen in het westen van het land niet meer gevonden.
Langs de kust nauwelijks aanwezig. Heeft een voorkeur
voor vrij droge zandige ruigten en kalkgraslanden.
Panagaeus bipustulatus (Fabricius 1775)
Tweevleksmalkop

Vrij zeldzaam buiten de grote rivieren in het binnenland.
Vrij algemeen langs de kust. Voornamelijk in duinbossen,
duinstruwelen en duingraslanden, of andere zandige
schrale graslanden in het binnenland. Ook wel in vochtige
populierenbossen.
Paradromius linearis (Olivier 1795)
Smalle schorsloper

Algemeen aan de kust, in het rivierengebied en de delta.
Tevens veel in midden-Brabant en Utrecht. Wordt
het meest gevonden op zandige braaklanden en in
duingraslanden. Ook in vochtige bossen, jong naaldbos,
duinstruwelen en duinbossen.
Philorhizus melanocephalus (Dejean 1825)
Zwartkopschorsloper

Vrij algemeen op de zandgronden, langs de rivieren en de
kust, maar ook rond stedelijke gebieden. Meest in schraal
zandig grasland. Verder op heiden, in droge en vochtige
bossen, duinstruwelen en duingraslanden.

Pterostichus niger (Schaller 1783)
Grote zwartschild

Pterostichus nigrita (Paykull 1790)
Moerasboszwartschild

Zeer algemeen in het midden en oosten van het land,
minder in de kustprovincies. Aanwezig in zeer veel landschapstypen, maar opvallend vaak gevonden in hoogvenen
en in rietlanden van de Flevopolders. Ook veel in vochtig
loofbos en vochtige tot droge heideterreinen.
Pterostichus strenuus (Panzer 1797)
Gepuncteerde zwartschild

Uiterst algemeen in heel Nederland. Veel in rietlanden
en drooggevallen gronden van de jonge polders, vochtig
populierenbos, natte wilgenbossen en vochtige struwelen.
Minder in duinbossen en duinstruweel.
Pterostichus vernalis (Panzer 1796)
Groefvoetzwartschild

Uitermate algemeen in heel Nederland. Sterk aanwezig in
rietlanden van jonge polders en drooggevallen gronden.
Verder in bemest grasland op zandgrond, hoogvenen,
vochtige polderbossen, parklandschappen en vochtige
heiden.

Poecilus versicolor (Sturm 1824)
Veelkleurige kielspriet

Zeer algemeen op de zandgronden, veel minder in het
westen van het land. Niet veel langs de kust, maar wel
talrijk op de Waddeneilanden. Meest op droge heiden.
Ook vaak vochtige heiden, vochtig struweel en kruidenrijk, onbemest grasland.
Pterostichus melanarius (Illiger 1798)
Gewone zwartschild

Uiterst algemeen in vrijwel het hele land, iets minder langs
de oostgrens. Stelt weinig eisen aan het terrein en wordt in
vrijwel alle landschappen gevonden, maar opvallend veel
in de akkers en drooggevallen gronden van de IJsselmeerpolders. Verder in bemeste graslanden op zand en vochtige
bossen.
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Syntomus foveatus

Syntomus truncatellus

Trechus quadristriatus

Trypocopris vernalis

Anomala dubia

Onthophagus nuchicornis

Phyllopertha horticola

Serica brunna

Capraiellus panzeri

Ectobius lapponicus

Ectobius pallidus

Dictyoptera

Ectobiidae

Geotrupidae / Scarabaeidae

Stenolophus mixtus

net

56

2020
2015
08/09

pan mal

pit

Insecten in stuivende zeeduinen - J. de Rond 2022

Stenolophus mixtus (Herbst 1784)
Zwarthalsglansloper

Zeer algemeen langs de grote rivieren, in de delta en
Flevopolders, maar ook rond grote stedelijke gebieden.
Het talrijkst op drooggevallen gronden, opspuitingen, rietlanden en akkers van jonge polders. Verder matig aanwezig
in vochtige struwelen en hoogvenen.
Syntomus foveatus (Geoffroy 1785)
Bronzen dwergloper

Algemeen op de zandgronden en aan de kust, vrijwel
afwezig op veen of klei. Meest in buntgrasvegetaties. Ook
veel in duingraslanden en andere schrale graslanden of
bouwland op zandgrond. Soms in duinstruwelen, vochtige
bossen of jong naaldbos.
Syntomus truncatellus (Linnaeus 1761)
Zwarte dwergloper

Redelijk algemeen op de zandgronden en veel aan de kust.
Meest in duinbossen en duinstruwelen. Vaak in schrale
graslanden op zand, duingraslanden en jonge naaldbossen.
Weinig in open zeeduinen.
Trechus quadristriatus (Schrank 1781)
Akkerboogkever

Algemeen in de kustprovincies en Flevoland, maar niet
op de veengronden. Ook in het rivierenlandschap en
rond grote stedelijke gebieden. Veel op de drooggevallen
gronden en rietlanden van jonge polders. Verder in vochtige parkachtige landschappen of zandige akkers.

Onthophagus nuchicornis (Linnaeus 1758)
Rechthoornpillendraaier

Vrij algemene soort. Wordt het meest gevonden langs de
kust en in het rivierengebied. Bij voorkeur in open en
droog grasland op losse zandgrond. Graaft vertakte nestgangen waarin mest wordt aangebracht voor de larven.
Ook de volwassen kevers voeden zich met mest van
konijnen, schapen, paarden of runderen.
Phyllopertha horticola (Linnaeus 1758)
Johanneskever (Rozenkever)

Uiterst algemeen op de zandgronden en aan de kust.
Verder in de kustprovincies niet algemeen, maar vaak wel
zeer talrijk in stedelijk openbaar groen op aangebracht
zand. Kan begin juni in duinvalleien massaal optreden.
De larven eten wortels van kruiden en grassen, de kevers
bladeren en bloemblaadjes.
Serica brunnea (Linnaeus 1758)
Roestbruine bladsprietkever

Vrij algemeen en verspreid over het hele land, maar met
het accent op de kuststreek en de grote rivieren. Niet al te
natte, vrij open terreinen: graslanden, struwelen en parkachtige landschappen. Relatief weinig op akkers. De larven
leven in de bodem en eten wortels van grassen, kruiden of
struiken. Volwassen dieren zijn voornamelijk nachtactief.

Dictyoptera
Ectobiidae

Geotrupidae

Capraiellus panzeri (Stephens 1835)

Trypocopris vernalis (Linnaeus 1758)

Vrij algemene soort in duinstruwelen en heideterreinen.
Eet zacht organisch materiaal. Eieren overwinteren en de
larven groeien het volgend jaar op tot volwassen dieren.
Vrouwtjes herkenbaar aan de zeer korte, rechthoekig eindigende vleugels.

Voorjaarsmestkever

Algemene soort op de zandgronden en rivierduinen langs
de Maas, maar in de rest van het land vrij zeldzaam. Voornamelijk in heideterreinen en bossen op zandgrond. Heeft
een voorkeur voor drogere mest dan andere mestkevers.
De larven en de volwassen kevers leven van runder- en
paardenmest. Deze soort begraaft de mest ondiep en
maakt geen gangenstelsels.

Scarabaeidae
Anomala dubia (Scopoli 1763)
Kleine julikever

Vrij algemeen op de zandgronden en aan de kust. Wordt
elders in de kustprovincies weinig gevonden.
In de duinen voornamelijk in de Helmgrasvegetaties van
de zeereep. Weinig in duinstruwelen of valleien. Larven
eten wortels van allerlei grassen, maar in de zeereep bij
voorkeur jonge wortels van Helmgras.

Heidekakkerlak

Ectobius lapponicus (Linnaeus 1758)
Noordelijke kakkerlak

Minder algemene soort van de hogere zandgronden en
de kust. Voedt zich met organisch afval. Volwassen dieren
houden zich op tussen vochtige grassen of onder bladeren.
Vrouwtjes met relatief korte, spitse vleugels. De eipakketten overwinteren, en de opgegroeide nimfen overwinteren daarna ook weer.
Ectobius pallidus (Olivier, 1789)
Bleke kakkerlak

Op stuifzanden in het binnenland en in de duinen van de
zeereep vrij algemeen, elders zeldzaam. Het bleke okergele
uiterlijk vormt een doeltreffende schutkleur in zand, wat
de volledig gevleugelde vrouwtjes meer mobiliteit geeft.
Voedsel: uiteenlopend zacht organisch materiaal. Overwintert eerst als ei en later weer als bijna volwassen nimf.
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Asilidae
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Antipalus varipes

Dioctria atricapilla

Dysmachus trigonus

Neoitamus cyanurus

Pamponerus germanicus

Philonicus albiceps

Hemipenthes morio

Villa modesta

Stomoxys calcitrans

Gasterophilus intestinalis

Chrysopilus cristatus

Muscidae / Oestridae / Rhagionidae

Bombyliidae

Forficula auricaria
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Dermaptera
Forficulidae
Forficula auricularia (Linnaeus 1758)
Gewone oorworm

Uiterst algemeen in heel Nederland. Overal aanwezig in
niet te droge landschappen met tenminste een laag van
bladmateriaal op de bodem. Leeft van zacht, plantaardig of
dierlijk materiaal dat zeker niet vers hoeft te zijn. Larven
eten eieren en larven van insecten of bladluizen. De eieren
worden onder stenen of bladeren afgezet en verzorgd.

Diptera
Asilidae
Antipalus varipes (Meigen 1820)
Stomplijfroofvlieg

Matig algemeen in duinen en stuifzanden. Elders zeldzaam. Jaagt vanuit bomen en struiken en is vaak te vinden
langs droge bossen op zandgrond, maar jaagt in open
gebied ook vanaf de kale bodem. Prooidieren zijn o.a.
vliegen en wespen.
Dioctria atricapilla Meigen 1804
Zwarte bladjager

Vrij algemeen op de zandgronden en langs de kust. Elders
op dijken, in parken en langs bermen of zandige oevers.
Vooral in vochtig, kruidenrijk, hoog grasland. Jaagt op o.a.
kleinere vliegen en wespen vanuit hangende positie aan
halmen of bladeren.
Dysmachus trigonus Meigen 1804
Ruige zandroofvlieg

Vrij algemeen op de zandgronden en aan de kust. Minder
in de zeeklei- en veengebieden. Geeft de voorkeur aan
open en droog zandig terrein met lage begroeiing. Jaagt
gewoonlijk vanaf een rustplaats op de bodem. Prooidieren:
vliegen, wespen, nachtvlinders, kevers en waterjuffers.
Neoitamus cyanurus (Loew 1849)
Bosrandroofvlieg

Vrij algemeen. Voornamelijk verspreid over de zandgronden. Jaagt vanaf takken van bomen en struiken in
minder droge omgevingen: loofbossen, tuinen en parken.
Als prooidieren komen o.a. vlinders, vliegen, gaasvliegen,
kevers en cicaden in aanmerking. De larven prederen
andere larven op en in de bodem.
Pamponerus germanicus (Linnaeus 1758)
Bruinvleugelroofvlieg

Minder algemeen. Voornamelijk op de zandgronden in de
zuidelijke helft van het land en langs de Hollandse kusten.
Bij voorkeur langs bosranden in duinen of op droge zandgrond. Vaak ook in stuifzanden. Prooi: o.a. vliegen en
kevers (in de duinen vaak Johanneskevers).

Philonicus albiceps Meigen 1820
Zandroofvlieg

Vrij algemeen langs de hele kustlijn en op de hoge zandgronden. In open, droge terreinen zoals schrale graslanden,
heiden en duinen. De prooi bestaat uit o.a. vliegen.

Bombyliidae
Hemipenthes morio (Linnaeus 1758)
Duinrouwzwever

Vrij algemeen in de duinen ten westen van de Hollandse
veengebieden en rivierduinen langs de Maas. Elders uiterst
zeldzaam. De larven zijn hyperparasieten van sluipvliegen
(Tachinidae) of sluipwespen (Ichneumonidae) die rupsen
van nachtuilen (Noctuidae) parasiteren. De volwassen
rouwzwevers eten nectar en stuifmeel.
Villa modesta (Meigen 1820)
Duinfluweelzwever

Langs de hele Nederlandse kust vrij algemeen. In het
binnenland uiterst zeldzaam. Eieren worden vanuit
zwevende toestand in het zand geschoten en de zeer
mobiele larfjes zoeken hun gastheren zelf op. Waarschijnlijk zijn dat in de duinen rupsen van nachtuilen
(Noctuidae).

Muscidae
Stomoxys calcitrans (Linnaeus 1758)
Stalvlieg

Algemeen in heel Nederland, vooral in het landelijke
gebied. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes hebben een
steeksnuit en zuigen bloed van zoogdieren en vogels. Het
vee kan daardoor verzwakt raken of infecties oplopen. De
larven worden op mest of rottend plantenmateriaal afgezet
en voeden zich daarmee.

Oestridae
Gasterophilus intestinalis (de Geer 1776)
Paardenhorzel

Een inmiddels vrij zeldzame soort, omdat ze door veehouders intensief wordt bestreden. De volwassen vliegen
zuigen geen bloed, maar de maden leven in het inwendige van vooral paarden. De eieren worden afgezet op de
onderbenen van het paard. Nadat het paard de eieren heeft
opgelikt leven de larven een tijd in de mond en veroorzaken daar irritatie. Vervolgens verhuist de larve naar de
maagwand en verlaat uiteindelijk het lichaam via de mest.

Rhagionidae
Chrysopilus cristatus (Fabricius 1775)
Gewone schubsnavelvlieg

Verspreid voorkomend in heel Nederland. Natte zandige
biotopen. Larven leven op de bodem. Zowel volwassen
dieren als larven zijn predatoren.
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Beris clavipes

Beris vallata

Chorisops tibialis

Microchrysa flavicornis

Neopachygaster meromelas

Odontomyia argentata

Oplodontha viridula

Oxycera trilineata

Pachygaster leachii

Sargus flavipes

Stratiomys singulator

Stratiomyidae

Rhagio lineola
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Rhagio lineola Fabricius 1794
Kleine snavelvlieg

Oxycera trilineata (Linnaeus 1767)
Groen verfdrupje

Vrij algemeen in bosrijke streken. De volwassen dieren
jagen op kleine vliegen tussen de bladeren van struweel, de
larven leven op de bodem en eten regenwormen en keverlarven.

Matig algemeen in de westelijke helft van het land. Larven
leven aan natte oevers en in stilstaand water.

Stratiomyidae

Een algemene soort buiten de hoge zandgronden. Komt
voor in loofbossen, parken en tuinen. De larven leven in
sterk verteerd dood hout of in rottende plantenstengels
van o.a. grote schermbloemen.

Beris clavipes (Linnaeus 1767)
Zwartvlerk-stekelwapenvlieg

Vrij algemeen in grote delen van het land, maar wordt
zelden in grote aantallen gevonden. Veelal aanwezig in
vochtige terreinen, langs bosranden of rietzomen. De
volwassen vliegen zijn bloembezoekers en de larven leven
in de strooisellaag en tussen mossen.
Beris vallata (Förster 1771)
Oranje stekelwapenvlieg

Vrij algemene soort in heel Nederland, maar minder talrijk
in het noorden en oosten. In vochtige ruderale terreinen
en bosranden, zowel op klei als op zandgrond. Larven
leven in bladstrooisel.

Pachygaster leachii Curtis 1824
Geelpoot-speldenknopje

Sargus flavipes Meigen 1822
Geelpoot-metaalwapenvlieg

Minder algemene soort van vochtige bossen en parken. In
duinbossen iets algemener dan in het binnenland. Larven
leven van bladafval en o.a. koemest.
Stratiomys singulator (Harris 1776)
Gewone langsprietwapenvlieg

Vrij algemene soort in het westen van het land. Volwassen
dieren zitten vaak op schermbloemen. Larven leven in
stilstaand water van dood organisch materiaal.

Chorisops tibialis (Meigen 1820)
Geelpoot-stekelwapenvlieg

Volgens oudere bronnen een vrij zeldzame soort, maar
wordt nu in een groot deel van Nederland waargenomen.
Volwassen vliegen zijn te vinden op bloemen en bladeren,
de larven leven vooral in zacht en vochtig dood hout.
Microchrysa flavicornis (Meigen 1822)
Geelsprietglimwapenvlieg

Vrij algemene soort in vochtige terreinen. Larven leven in
de strooisellaag van vochtige grond, in plantenafval langs
oevers of in mest en compost.
Neopachygaster meromelas (Dufour 1841)
Zilvervlekspeldenknopje

Zeldzame soort, die sterk verspreid over het land wordt
gevonden. Vaak in relatief vochtige bossen en parken.
Volwassen dieren voeden zich met nectar, de larven leven
in rottend hout.
Odontomyia argentata (Panzer 1798)
Zilveren moeraswapenvlieg

Vrij zeldzame soort van duinvalleien en rivieroevers. Lijkt
sterk op de bijensoorten van het voorjaar. Larven leven
waarschijnlijk van rottend plantaardig in aanspoelsel of
van dode stronken langs oevers.
Oplodontha viridula (Fabricius 1775)
Kleine moeraswapenvlieg

Vrij algemene soort in het rivierengebied en waterrijke
delen in het westen van het land. Larven leven van algenflap in voedselrijk water. Daarmee was het duinmeertje in
het Houtglop tijdens de nulmeting grotendeels bedekt.
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Baccha elongata

Cheilosia pagana

Cheilosia vernalis

Chrysotoxum vernale

Episyrphus balteatus

Eristalis arbustorum

Eristalis intricaria

Eristalis tenax

Eupeodes corollae

Helophilus pendulus

Lejogaster metallina

Melanostoma mellinum
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Syrphidae
Baccha elongata (Fabricius 1775)
Vliegende speld

Algemeen in heel Nederland. Erg veel waargenomen aan
de kust, maar verder weinig in de noordelijke provincies.
Soort van vochtige bossen met een ontwikkelde kruidlaag.
Larven leven van bladluizen op lage kruiden en struweel.
Cheilosia pagana (Meigen 1822)
Kervelgitje

Uiterst algemene soort in heel Nederland. In vochtige,
halfopen terreinen met hoge grassen, kruiden en struiken.
Larven leven van rottende wortels van schermbloemen,
met name Fluitenkruid, waarvan de bloemen ook door de
volwassen vliegen graag bezocht worden.
Cheilosia vernalis (Fallén 1817)
Kustgitje

Eristalis tenax (Linnaeus 1758)
Blinde bij

Uiterst algemene soort in heel Nederland en zeker langs
de kusten. Veruit de talrijkste zweefvlieg in droge duinen,
mits water in de buurt is. De kleur, beharing van de ogen
en het gedrag doen sterk aan honingbijen denken. Larven
leven onder water van rottend materiaal en kunnen in
zuurstofarm water lucht ademen door een buis.
Eupeodes corollae (Fabricius 1794)
Terraskommazweefvlieg

Uiterst algemeen in heel Nederland. Bij voorkeur in
open terrein, maar wel op beschutte plekken. Niet sterk
gebonden aan vocht en daarom een van de talrijkere
zweefvliegen in droge duinen. De larven leven van bladluizen op kruiden en struiken.
Helophilus pendulus (Linnaeus 1758)

Algemene soort in heel Nederland, en in het kustgebied heel talrijk. Heeft iets minder behoefte aan dichte
begroeiing dan andere Cheilosia-soorten en is te vinden in
vochtige open terreinen. Ook langs bospaden, mits open
en niet te droog. Larven leven in de stengels van composieten, waarvan ze waarschijnlijk zachte delen eten.

Uiterst algemene soort in heel Nederland, maar het
talrijkst op de zandgronden en langs de kust. Bij voorkeur
in vochtige terreinen met kruiden en wat struweel of aan
bosranden, minder in droge duinen. Larven leven van
rottend materiaal in water of slib van natte oevers.

Chrysotoxum vernale Loew 1841

Lejogaster metallina (Fabricius 1781)

Streepfopwesp

Vrij algemeen op de zandgronden, maar de laatste
decennia sterk afgenomen. In de duinen vrijwel
verdwenen. Leeft op droge heiden of in kruidenrijke
graslanden op zandgrond. Eieren worden op grassprieten
aangebracht, maar over de biologie van de larven is niets
bekend.
Episyrphus balteatus (De Geer 1776)
Snorzweefvlieg

Uiterst algemene en zeer talrijke soort in heel Nederland.
Veel vondsten van vóór 1990 zijn afkomstig van de zandgronden en de kust. Wordt vooral waargenomen in open,
bloemrijke graslanden, parken en bossen. Migreert over
grote afstanden. Larven leven van bladluizen op kruiden,
struiken en bomen.

Gewone pendelzweefvlieg

Gewoon glimlijfje

Algemeen in de kustprovincies, minder op de zandgronden. Veel op oevers, in moerassen en in vochtige
graslanden. Bezoekt vooral lage, gele bloemen, zoals boterbloemen en kleine composieten. Larven leven van rottend
materiaal in water of modder.
Melanostoma mellinum (Linnaeus 1758)
Gewone driehoekzweefvlieg

Uiterst algemeen in heel Nederland. Bij voorkeur in
voedselrijk open grasland. Zowel mannetjes als vrouwtjes
bezoeken de bloeiwijzen van windbestoven planten als
grassen of weegbree en voeden zich met stuifmeel. Larven
leven waarschijnlijk van bladluizen of andere kleine
geleedpotigen.

Eristalis arbustorum (Linnaeus 1758)
Kleine bijvlieg

Uitermate algemeen in heel Nederland. Veel aan de kust
en in open landschappen op de zandgronden. Vooral in
graslanden met bij voorkeur veel schermbloemen, weinig
in bossen. De larven leven van rottende organische stoffen
in water of slib.
Eristalis intricaria (Linnaeus 1758)
Hommelbijvlieg

Zeer algemeen in vrijwel heel Nederland. Vooral in open
of licht beboste, kruidenrijke landschappen: graslanden,
tuinen, parken en lichte bossen. Soms ook in droog open
duin. De larven leven van rottend materiaal in stilstaand
water.
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Melanostoma scalare

Meligramma triangulifera

Paragus haemorrhous

Platycheirus albimanus

Platycheirus angustatus

Platycheirus clypeatus

Platycheirus granditarsus

Scaeva pyrastri

Scaeva selenitica

Sphaerophoria scripta

Syrphus ribesii

Syrphus vitripennis
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Melanostoma scalare (Fabricius 1794)
Slanke driehoekzweefvlieg

Scaeva pyrastri (Linnaeus 1758)
Witte halvemaanzweefvlieg

Zeer algemene soort, vooral op de zandgronden en langs
de kust. Bij voorkeur in struweel of bos. Zowel mannetjes
als vrouwtjes bezoeken de bloeiwijzen van windbestoven
planten als grassen of weegbree en voeden zich met stuifmeel. Larven leven van o.a. bladluizen en galmuggen.

Zeer algemeen in heel Nederland, maar de laatste decennia
wel sterk afgenomen. Migreert vanuit Centraal- en
Zuid-Europa en aantallen kunnen per jaar sterk schommelen. Vaak te vinden in open terrein, zoals akkers en
wegbermen. De larven leven van bladluizen op kruiden.

Meligramma triangulifera (Zetterstedt 1843)

Scaeva selenitica (Meigen 1822)

Driehoekselfje

Vrij algemeen op de zandgronden en in de duinstreek,
maar wordt plaatselijk meestal incidenteel en verspreid
gevonden. Leeft in bossen en struwelen, in de duinen vaak
op doornstruweel. De eieren worden o.a. op kruiden of
vlier afgezet, waar de larven op bladluizen jagen.
Paragus haemorrhous Meigen 1822
Gewoon krieltje

Algemeen in de duinen en het binnenland. Vooral in open
en droge graslanden, ruigten en heiden. De volwassen
dieren zijn vaak te vinden op en rond braam en vinden
daar nectar. De larven prederen bladluizen op braam en
diverse kruiden.
Platycheirus albimanus (Fabricius 1781)
Micaplatvoetje

Zeer algemene soort, vooral op de zandgronden en langs
de kust. Op schaduwrijke open plekken van struwelen,
parken en bossen. De volwassen vliegen bezoeken de
bloeiwijzen van diverse kruiden en grassen, de larven leven
mogelijk van bladluizen of andere kleine geleedpotigen.
Platycheirus angustatus (Zetterstedt 1843)
Slank platvoetje

Vrij algemene soort. In vochtig grasland van uiteenlopende
landschappen. Op grassen en kruiden, waaronder opvallend vaak weegbree. De larven leven van bladluizen op
kruiden en wortelluizen in bladstrooisel.
Platycheirus clypeatus (Meigen 1822)
Gewoon platvoetje

Uiterst algemene soort in heel Nederland, maar het
talrijkst op de zandgronden. In vochtige graslanden veelal
op bloeiwijzen van windbestoven planten als grassen,
cypergrassen, russen en weegbree, maar ook andere
kruiden. De larven leven mogelijk van wortelluizen in de
strooisellaag.

Gele halvemaanzweefvlieg

Algemeen op de zandgronden en aan de kust. Migreert
evenals de vorige soort vanuit Centraal- en Zuid-Europa,
waardoor de aantallen per jaar sterk kunnen verschillen.
De larven leven van bladluizen op vooral naaldbomen, en
de volwassen vliegen worden dan ook vaak in naaldbos
aangetroffen. Bevruchte vrouwtjes overwinteren.
Sphaerophoria scripta (Linnaeus 1758)
Grote langlijf

Uiterst algemene soort in vrijwel heel Nederland. Wordt
het meest aangetroffen in open grasland en lage, kruidenrijke vegetaties. Intensieve bloembezoeker. De larven leven
van bladluizen op kruiden en overwinteren in hun laatste
stadium.
Syrphus ribesii (Linnaeus 1758)
Bessenbandzweefvlieg

Uiterst algemene soort, zeer talrijk op de zandgronden en
aan de kust. Talrijk op bloemen van kruiden, vooral op
beschutte plekken langs niet te droge bosranden of struweel. De larven leven van vele soorten bladluizen en overwinteren tussen het bladstrooisel in hun laatste stadium
voor verpopping.
Syrphus vitripennis Meigen 1822
Kleine bandzweefvlieg

Zeer algemene soort, vooral op de zandgronden en in het
kustgebied. Talrijk in open vegetaties en langs randen van
niet te droog bos of struweel. Larven leven van bladluizen
op bomen, struiken en kruiden. Ze overwinteren vóór hun
verpopping in de strooisellaag.

Pyrophaena granditarsata (Förster 1771)
Klompvoetje

Vrij algemeen, maar de laatste decennia sterk afgenomen.
Vochtige tot natte, open landschappen. Oevers, moerassen
en vochtige graslanden. Is actief tussen de hogere kruiden.
Over de larven is nog niets bekend, maar het zijn vrijwel
zeker predatoren van luizen.
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Tabanidae

Hymenoptera

Chrysops relictus Meigen 1820

Apiformes / Apidae

Gewone goudoogdaas

Zeer algemeen in heel Nederland. Bij voorkeur op vochtige plaatsen. Vrouwtjes zuigen bloed van zoogdieren,
mannetjes leven van nectar. Larven leven in rottend plantaardig materiaal en eten insectenlarven.

Therevidae
Acrosathe annulata (Fabricius 1805)
Zandviltvlieg

Vrij algemeen in de duinen, langs de grote rivieren en op
binnenlandse zandverstuivingen, maar voornamelijk in de
zuidelijke helft van het land gevonden. Soms ook tijdelijk
aanwezig in zandopspuitingen. Larven jagen vlak onder
het zandoppervlak op andere bodembewoners.
Dialineura anilis (Linnaeus 1761)
Diksprietviltvlieg

Vrij zeldzame soort. Zeer verspreid voorkomend langs de
grote rivieren, op de zandgronden en langs de kust. Leeft
op droog, spaarzaam begroeid zand langs o.a. rivieren en
beken. De larven jagen in zand op andere ongewervelden.
Thereva cinifera Meigen 1830

Andrena apicata Smith 1847
Donkere wilgenzandbij

In Nederland zeldzaam en bedreigd. Een vroege voorjaarssoort van zandverstuivingen op de hoge zandgronden
en in de duinen. Foerageert uitsluitend op wilgen, in de
Noordwestelijke Natuurkern zal dat hoofdzakelijk Kruipwilg zijn. Nestelt in iets vastere zandoppervlakken met wat
mossen of korstmossen, maar nooit in dichte aggregaties.
Andrena argentata Smith 1844
Zilveren zandbij

Zeldzaam en bedreigd. Wordt gevonden in open en droge
zandige terreinen. De soort is zo goed als verdwenen uit
de zandgronden in het binnenland en wordt hoofdzakelijk
nog gevonden in de duinstreek. Nestelt in compacte aggregaties, vaak op de vastgetreden grond van wandelpaden.
Afgezien van een vermoedelijke voorjaarsgeneratie vliegen
de meeste exemplaren in hoogzomer. In kalkrijke duinen
zijn gele composieten de belangrijkste waardplanten.
Andrena barbilabris (Kirby 1802)
Witbaardzandbij

Zeldzame soort. Is bekend van maar enkele locaties op de
zandgronden en langs de kust. Leeft in schraal begroeide
zandvlakken van de zeereep en droog zand rond kwelders.
De larven zijn predatoren van kleine ongewervelden onder
het zandoppervlak.

Algemeen op de zandgronden en aan de kust. Op open
zand in duingebieden, stuifzanden en opspuitingen. Nestgangen worden in open, mul zand aangelegd of in brede
voegen tussen straatstenen. Het is een van de weinige
zandbijen die zich echt in stuivend zand kunnen redden.
Ongespecialiseerde bloembezoeker, maar door de relatief
korte tong beperkt tot ondiepe bloemen.

Thereva nobilitata (Fabricius 1775)

Andrena labiata Fabricius 1781

Kwelderviltvlieg

Gewone viltvlieg

Niet ongewoon in veengebieden, maar minder algemeen
langs de kust of op de hoge zandgronden. Leeft meer op
vochtige oevers met organisch materiaal of slib dan andere
viltvliegen.
Thereva unica (Harris 1780)
Tweestipviltvlieg

Zeldzame soort. Leeft in open zand van de zeereep en
zandverstuivingen op de binnenlandse zandgronden.

Xylomyidae
Solva marginata (Meigen 1820)
Dikdijbastvlieg

Vrij zeldzame soort, vindplaatsen sterk verstrooid over de
zandgronden, maar daar niet strikt aan gebonden. Komt
voor in vochtige tot natte wilgen- en populierenbossen. De
larven leven onder de schors van dode boomstammen, en
eten vermoedelijk door schimmels aangetast hout.

Ereprijszandbij

Relatief zeldzaam, maar in Nederland nog niet bedreigd.
Komt voor in niet al te zwaar bemeste graslanden en
parkachtige omgevingen op zandige bodem. Nestelt vaak
individueel op open plekken langs bosranden. Foerageert
omstreeks mei op diverse kruiden, maar lijkt een voorkeur
te hebben voor Gewone ereprijs.
Anthidium punctatum Latreille 1809
Kleine wolbij

Zeldzaam maar niet bedreigd. In bloemrijke en vrij warme
graslanden in zandige landschappen. In Nederland voornamelijk in de duinstreek en het oostelijke rivierengebied.
De belangrijkste waardplant is Gewone rolklaver. De
nesten worden aangelegd in bestaande holten of tussen
stenen. Ze bestaan uit een rij broedcellen die met wol van
plantenharen zijn ingepakt.
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Anthophora furcata (Panzer 1798)
Andoornsachembij

Bombus pratorum (Linnaeus 1761)
Weidehommel

Een minder algemene soort van bosranden en parklandschappen. Aan de kust vooral gevonden langs duinbossen
of in verstoringsvegetaties. Nestelt in dood hout. Kan met
de zeer lange tong op ruwbladigen zoals Slangenkruid
foerageren. Aan bosranden veelal op lipbloemigen.

Vrij algemene hommel. Komt voor in allerlei bloemrijke
biotopen. Nesten zowel onder- als bovengronds. Bloembezoek: geen specialisatie.

Apis mellifera Linnaeus 1758

Zeer algemene hommel in Nederland en in de duinen
verreweg de talrijkste hommelsoort. Nesten ondergronds
in bestaande holten of gangen. Bloembezoek: geen specialisatie.
Tijdens de nulmeting waren werksters van deze soort de
enige hommels op de winderigste delen van het grote paraboolduin en bezochten daar vooral Dauwbraam.

Honingbij

Ooit een inheemse soort, maar nu sterk gecultiveerd en
vrijwel nergens permanent verwilderd. Ook de werksters
in de Kennemerduinen zijn gehouden dieren van hybride
rassen die in de winter bij een imker verblijven.
Bombus cryptarum (Fabricius 1775)
Wilgenhommel

Een nog onvoldoende bekende, recent ontdekte soort.
Heeft in het kustgebied een voorkeur voor verveende
duinvalleitjes. Nestelt waarschijnlijk in bestaande gangen
in zandgrond. Bloembezoek van koninginnen op katjes
van Kruipwilg, werksters vaak op heideachtigen.
Bombus jonellus (Kirby 1802)
Veenhommel

Vrij algemeen in de veengebieden en op de zandgronden,
maar overal sterk afgenomen. Langs de kust nu vrijwel
alleen nog in het wadden- en deltagebied, langs de
Hollandse kusten verdwenen. Nesten in bestaande ondergrondse holten of bovengronds gebouwd uit los materiaal.
Bloembezoek niet gespecialiseerd.
Bombus lapidarius (Linnaeus 1758)
Steenhommel

Algemene hommel van open landschappen. Aan de kust
zowel in het middenduin als in de zeereep. Nestelt in
bestaande holten, onder- of bovengronds. Bloembezoek:
geen specialisatie.
Bombus lucorum (Linnaeus 1761)

Bombus terrestris (Linnaeus 1758)
Aardhommel

Bombus vestalis (Geoffroy 1785)
Grote koekoekshommel

Gezien het feit dat deze koekoekshommel nestparasiet is
van de zeer algemene Aardhommel (Bombus terrestris),
is haar eigen verspreiding in Nederland heel matig te
noemen. Vindplaatsen liggen voornamelijk in de zuidelijke
helft van het land.
Coelioxys conoidea (Illiger 1806)
Grote kegelbij

Zeer zeldzaam en ernstig bedreigd. Kwam vroeger voor op
bijna alle binnenlandse stuifzanden, maar wordt nu alleen
nog maar gevonden op enkele plaatsen langs de kust. De
eieren worden afgezet op de nestvoorraad van behangersbijen. De Kustbehangersbij (Megachile maritima) is waarschijnlijk de hoofdgastheer.
Coelioxys inermis (Kirby 1802)
Gewone kegelbij

Niet erg algemeen en sterk achteruitgegaan in de tweede
helft van de twintigste eeuw. Gastheren: nestvoorraad
van de Tuinbehangersbij (Megachile centuncularis) en de
Gewone behangersbij (Megachile versicolor).

Veldhommel

Algemene hommel in heel Nederland. In de duinen
meer op vochtige plaatsen dan de verwante Aardhommel
(Bombus terrestris). Nestelt ondergronds in bestaande
holten.
Bombus pascuorum (Scopoli 1763)
Akkerhommel

De meest algemene hommel van Nederland. Aan de
kust gewoonlijk talrijk. In het onderzochte gebied wijd
verspreid, maar iets minder in open terrein dan de Aardhommel. Nesten zowel onder- als bovengronds. Bloembezoek: geen specialisatie. Het ras moorselensis, met geheel
zwartbehaarde onderzijde, domineert in de duinstreek.
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Coelioxys mandibularis Nylander 1848
Duinkegelbij

Talrijkste kegelbij in het Nederlandse kustgebied.
Gastheren: diverse behangerbijen (Megachile) en metselbijen (Osmia). In de duinen is het Zilveren fluitje (Mega
chile leachella) de belangrijkste gastheer.
Colletes cunicularius (Linnaeus 1761)
Grote zijdebij

Typische soort van stuifzanden en duinen met wilgenstruweel waardoor het aantal vindplaatsen beperkt is. Bloembezoek: vrijwel uitsluitend wilgen. Nestelt in losse, eventueel zelfs stuivende zandbodem. Kan vrij dichte kolonies
vormen op geschikte zandvlakken.
Colletes fodiens (Fourcroy 1785)
Duinzijdebij

Algemene zijdebij op zandgronden, langs de rivieren
en aan de kust. Open en droge tereinen: heiden, uiterwaarden, dijken en duinvalleien. Bloembezoek: gele
composieten, bij voorkeur Jacobskruiskruid. Nestelt in
zandige bodem.
Dasypoda hirtipes (Fabricius 1793)
Pluimvoetbij

Typische soort van de zandgronden en de kust. Open
zand. Nestparasieten nooit aangetoond. Bloembezoek:
voornamelijk composieten. In de duinen veel op Zeemelkdistel en Echt bitterkruid. Nestelt ondergronds. Het
klompje stuifmeel staat op drie korte pootjes, waarschijnlijk tegen vocht en schimmels.
Epeolus variegatus (Linnaeus 1758)
Gewone viltbij

Alleen vrij algemeen in het rivierengebied, aan de kust en
verspreid over de hoge zandgronden. Net als de gastheren
in open en droge tereinen: heiden, uiterwaarden en duinvalleien. Gastheren: Colletes daviesanus en Colletes fodiens.
Waarschijnlijk ook Colletes marginatus.
Halictus confusus Smith 1853
Heidebronsgroefbij

Matig verspreide soort in Nederland. Is veelal talrijk in
droge duin- en heidelandschappen. Vindplaatsen zijn
beperkt tot de kust, het rivierengebied en de hogere
zandgronden. Bloembezoek: diverse plantenfamilies, van
composieten en vlinderbloemigen tot wilgen en roosachtigen. Eusociale soort.

Hoplitis leucomelana (Kirby 1802)
Zwartgespoorde houtmetselbij

Vrij zeldzaam, maar niet bedreigd. Verspreid over vooral
het oostelijk rivierengebied en de kust. Grotendeels
verdwenen uit de Brabantse zandgronden. Mijdt de
stedelijke omgevingen. Wordt in Flevoland meestal rond
Dauwbraam aangetroffen. Nestelt in houtige stengels
waarvan het mergweefsel wordt uitgeknaagd. Foerageert
vooral op rolklaver maar ook op braam en Slangenkruid.
Hoplosmia spinulosa (Kirby 1802)
Gedoornde metselbij

Zeldzame soort die sporadisch wordt gevonden in
Zuid-Limburg en langs de kust tussen Katwijk en
Egmond. Als metselbij is ze moeilijk te herkennen, en
diverse recente vangsten in de AWD (De Rond, 2004)
tonen aan dat ze in de duinstreek dan ook talrijker zal zijn
dan verwacht. Nestelt evenals de Gouden metselbij (Osmia
aurulenta) in lege slakkenhuisjes.
Hylaeus annularis (Kirby 1802)
Duinmaskerbij

Een zeer zeldzame en kwetsbare soort. Begeeft zich vooral
in het overgangsgebied tussen de zeereep en het dauwbramenlandschap. Nestelt in de duinen vermoedelijk in holle
stengels van braam of vlier. Vrouwtjes worden op diverse
duinplanten gevonden, zoals braam, composieten, reseda,
Muurpeper en Slangenkruid.
Hylaeus brevicornis Nylander 1852
Kortsprietmaskerbij

Vrij zeldzame soort in Nederland, maar niet ongewoon
in duinen en heidelandschappen. Nestelt in holle stengels en dood hout. Bloembezoek: schermbloemigen, gele
composieten en diverse andere ondiepe bloemen van duinplanten.
Hylaeus communis Nylander 1852
Gewone maskerbij

Zeer algemeen op de zandgronden en aan de kust, maar
ook in het deltagebied. Redt zich goed in het zand van
de stedelijke infrastructuur en is dan ook een succesvolle
cultuurvolger. Nestelt in allerlei gaatjes of spleten in
houtig materiaal of plantenstengels. Bezoekt diverse gele
composieten, distels, schermbloemen en roosachtigen,
waaronder vooral braam.

Heriades truncorum (Linnaeus 1758)
Tronkenbij

Vrij algemeen en niet bedreigd. Was aanvankelijk beperkt
tot de oostelijke helft van het land, maar heeft zich
ontpopt als cultuurvolger en wordt nu in heel Nederland
gevonden. Vooral in landschappen met veel dood hout.
Nestelt in boorgaten en holle stengels. Voedsel voor de
larven bestaat voornamelijk uit stuifmeel van composieten.
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Hylaeus confusus Nylander 1852
Poldermaskerbij

Lasioglossum tarsatum (Schenck 1869)
Duingroefbij

Matig algemene soort. Vindplaatsen langs de kust en sterk
verspreid over de zandgronden, in de tweede helft van
de twintigste eeuw sterk afgenomen. Nestelt o.a. in holle
braamtakken en gallen. Bezoekt ondiepe bloemen, in de
duinen kleine gele composieten en Dauwbraam.

Zeldzaam groefbijtje dat vroeger nog in binnenlandse
zandgebieden werd gevonden, maar sinds de jaren ’80 van
de vorige eeuw alleen nog van de Noord- en Zuid-Hollandse duinen bekend is. Nestelt in zand. Bloembezoek
beperkt zich, voor zover bekend, tot gele composieten.

Lasioglossum calceatum (Scopoli 1763)

Megachile circumcincta Kirby 1802

Gewone geurgroefbij

Ruige behangersbij

Zeer algemene soort in heel Nederland. Nestelt in zandbodems van allerlei biotopen. De dochters van overwinterde
vrouwtjes fungeren als werksters en verzorgen de larven
van de nieuwe zomergeneratie. Bezoekt bij voorkeur gele
composieten, maar daarnaast een bijna onbeperkt aantal
andere plantenfamilies.

Vrij zeldzame soort, die vroeger op de zandgronden en aan
de kust vrij veel gevonden werd, maar in het binnenland
nu grotendeels is verdwenen. Bezoekt vooral lipbloemen,
vlinderbloemen, ruwbladigen en klokjes. Het nest kan in
hout worden aangelegd, maar wordt in de duinen gewoonlijk gegraven in zand en bekleed met berkenblad.

Lasioglossum leucopus (Kirby 1802)

Megachile leachella Curtis 1828

Gewone smaragdgroefbij

Niet erg algemene groefbij die over het hele land verspreid
is. Over de biologie is nauwelijks meer bekend dan dat in
de bodem wordt genesteld.
Bloembezoek: kennelijk geen specialisatie.
Lasioglossum leucozonium (Schrank 1781)
Matte bandgroefbij

Algemene groefbij die in het hele land wordt gevonden in
diverse biotopen, maar de voorkeur lijkt uit te gaan naar
bosranden. Nesten in zandbodem of lichte zavel. Bloembezoek: voornamelijk composieten, maar ook op uiteenlopende plantenfamilies.
Lasioglossum minutissimum (Kirby 1802)
Ingesnoerde groefbij

Weinig algemene soort die tijdelijk talrijk kan zijn in
verstoorde zandige omgevingen, zoals rivieroevers, zandopspuitingen en bouwterreinen, maar ook uitgestoven delen
van duinvalleien. Bezoekt bij voorkeur composieten.

Zilveren fluitje

Typische duinsoort die in het binnenland sporadisch
wordt gevonden op stuifzanden en rivierduinen. Binnen
de kuststrook gewoonlijk overal talrijk van de binnenduinrand tot in de zeereep. Nestelt bij voorkeur in vrij los zand.
Bloembezoek vooral op vlinderbloemen, maar in droge
duinen ook Dauwbraam en Wilde reseda.
Megachile maritima (Kirby 1802)
Kustbehangersbij

Een vrij zeldzame behangersbij die hoofdzakelijk langs
de kust wordt gevonden, maar vroeger ook veel op de
binnenlandse zandgronden voorkwam. De laatste decennia
sterk afgenomen. Nestelt veelal tussen laag struweel met
open plekken mul zand. Bloembezoek: bij voorkeur vlinderbloemigen, maar ook andere planten.

Lasioglossum punctatissimum (Schenck 1853
Fijngestippelde groefbij

Minder algemene groefbij van kalkgraslanden, zandgronden en de kust. Nestelt in zandgrond. Bloembezoek:
composieten, vlinderbloemen en diverse andere planten.
Lasioglossum sexnotatum (Kirby 1802)
Zesvlekkige groefbij

Minder algemene soort, die alleen plaatselijk talrijk is op
de zandgronden, in het oostelijke rivierengebied en aan de
kust. Nestelt in zand of leem. Bloembezoek: hoofdzakelijk
composieten, maar ook diverse andere planten.
Lasioglossum sexstrigatum (Schenck 1869)
Gewone franjegroefbij

Zeer algemeen op de zandgronden en langs de kust. Vaak
op verstoorde zandgrond in vochtige landschappen, zoals
opgespoten zand in polders of bouwgrond in de stedelijke
omgeving. Bezoekt vooral composieten en wilgenkatjes.
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Megachile versicolor Smith 1844
Gewone behangersbij

Een van de algemenere behangersbijen op de zandgronden
en aan de kust. Elders vrijwel afwezig. Nestelt in dood
hout. Bloembezoek: vlinderbloemen en composieten.
Nomada flava (Panzer 1798)
Gewone wespbij

Algemene wespbij buiten de gebieden met zeeklei. Gastheren zijn de Viltvlekzandbij (Andrena nitida), Meidoornzandbij (Andrena carantonica) en vermoedelijk de Zwartbronzen zandbij (Andrena nigroaenea). Geen van deze vrij
algemene soorten is in het gebied gevonden, en zijn daar
ook niet direct te verwachten.
Osmia aurulenta Panzer 1799
Gouden metselbij

Vrij zeldzame soort die voornamelijk gevonden wordt in
Zuid-Limburg en de duinen tussen Den Haag en Bergen.
Lege huisjes van tuinslakken (Cepaea nemoralis) worden
gebruikt om in te nestelen. Waardplanten zijn vlinderbloemen in de vochtige valleien.
Sphecodes albilabris (Fabricius 1793)
Grote bloedbij

Overal langs de kust een algemene soort. Ook op heiden
met kruipwilg, langs oevers, in zandopspuitingen en op
bouwterreinen vaak een gewone verschijning. Elders zeldzaam. Gastheer: de Grote zijdebij (Colletes cunicularius).
In het voorjaar zelden op bloemen te zien, maar in juli en
augustus veel op distels en Koninginnenkruid.
Sphecodes crassus Thomson 1870
Brede dwergbloedbij

Minder algemene soort. Voornamelijk op de zandgronden,
langs de kust en de grote rivieren, maar nooit in grote
aantallen. Over de gastheerrelaties is weinig bekend. Van
de vermoedelijke gastheersoorten is Lasioglossum punctatis
simum in het onderzochte gebied aangetroffen.
Sphecodes longulus (von Hagens 1882)
Kleine spitstandbloedbij

Minder algemene soort. Het meest gevonden in het oostelijke rivierengebied en langs de kust. In het onderzochte
gebied zijn als mogelijke gastheren de Ingesnoerde groefbij
(Lasioglossum minutissimum), de Duingroefbij (Lasio
glossum tarsatum) en de Gewone smaragdgroefbij (Lasio
glossum leucopus) gevonden.

Sphecodes monilicornis (Kirby 1802)
Dikkopbloedbij

Algemeen op de zandgronden in het rivierengebied en aan
de kust, elders vrij zeldzaam. De afgelopen decennia echter
sterk afgenomen. Gastheren: in de kuststreek voornamelijk
de Gewone geurgroefbij (Lasioglossum calceatum) en de
Berijpte geurgroefbij (Lasioglossum albipes).
Sphecodes pellucidus Smith 1845
Schoffelbloedbij

Algemene soort op zandgrond en aan de kust, maar de
laatste decennia in het binnenland sterk afgenomen.
Hoofdgastheer is de Witbaardzandbij (Andrena barbila
bris), die te vinden is tot in de meest stuivende delen van
de duinen.

Crabronidae
Alysson spinosus (Panzer 1801)
Zwartgeflankte langhalscicadendoder

Vrij algemeen in schrale graslanden op de zandgronden en
aan de kust, bij voorkeur op warme locaties. De voedselvoorraad voor de larven bestaat uit kleine cicaden, waaronder veel schuimcicaden (Aphrophoridae). Nestgangen
worden op zonnige plekken in zand gegraven.
Bembix rostrata (Linnaeus 1758)
Harkwesp

Vrij zeldzame soort van stuifzanden en duinen. Het aantal
vindplaatsen is sterk afgenomen in de tweede helft van de
vorige eeuw. Nestelt in open zand, bij voorkeur op lage
hellingen. Prooi: de larven worden telkens voorzien van
steeds grotere vliegen, eindigend met zweefvliegen, roofvliegen en dazen.
Cerceris rybyensis (Linnaeus 1771)
Gewone bijenknoopwesp

Algemene soort op alle zandgronden en langs de kust.
Op klei- en veengronden ook wel in bermen, parken of
tuinen. Nesten worden gegraven in zand of zandige zavel.
Vangt levende graafbijen als voedsel voor de larven, bij
voorkeur groefbijen van het genus Halictus.

Sphecodes miniatus von Hagens 1882
Gewone dwergbloedbij

Algemene soort langs de kust, op de zandgronden en
in het oostelijk rivierengebied. Elders voornamelijk op
het zand van de stedelijke infrastructuur. Koekoek van
verschillende kleine groefbijen, maar de hoofdgastheer is
de Gewone franjegroefbij (Lasioglossum sexstrigatum).
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Crossocerus wesmaeli (Vander Linden 1829)
Dansmuggendoder

Miscophus ater Lepeletier 1845
Bronzen spinnenjager

Een van de meest algemene graafwespen van zandige
omgevingen in Nederland, maar het aantal vindplaatsen
is sinds 1980 sterk verminderd. Nestelt in zand en lemige
bodems nabij vochtige vegetaties. Prooi: kleine vliegen.

Vrij algemene wesp in heideterreinen, jonge zandopspuitingen en duinen. Nestelt in vlak of licht glooiend zand
op warme locaties. Prooi: o.a. kleine springspinnen (Salticidae) of kogelspinnen (Therediidae).

Diodontus minutus (Fabricius 1793)

Nitela borealis Valkeila 1974

Kleine vorkwesp

Glanzende stofluisdoder

Zeer algemeen op de zandgronden en langs de kust, maar
ook talrijk op zandopspuitingen en bouwplaatsen in stedelijke gebieden. Nesten worden bij voorkeur uitgegraven in
stevige zandwandjes of heuveltjes en gevuld met gevleugelde bladluizen.

Matig algemeen wespje dat voornamelijk is verspreid
over de zandgronden en de duinstreek. Wordt gevonden
in uiteenlopende terreintypen, mits voldoende oud hout
aanwezig is. Nestelt in vraatgangen van houtbewonende
kevers. Prooi: nimfen van stofluizen (Psocoptera).

Dryudella stigma (Panzer 1809)

Oxybelus bipunctatus Olivier 1812

Slanke wantsendoder

Vrij algemeen op de hoge zandgronden en langs de kust.
Meestal op warme plekken in schrale zandige graslanden.
Als voedsel voor de larven vangen de vrouwtjes o.a.
bodemwantsen (Lygaeidae) en schildwantsen (Pentatomidae). Nestelt in zand, bij voorkeur tussen de uitgestoven
wortels van bomen of struiken.
Ectemnius continuus (Fabricius 1804)
Gespoorde zweefvliegendoder

Zeer algemene graafwesp in vooral vochtige, dichtbegroeide biotopen. Nestelt in dood hout en holle takken.
Prooi: vleesvliegen, echte vliegen, zweefvliegen, dazen en
viltvliegen.
Harpactus lunatus (Dahlbom 1832)
Haltervlek-schuimcicadendoder

Een minder algemene soort van verstoorde vegetaties in
zandterreinen. Vaak aanwezig in tijdelijke vegetaties van
opspuitingen en kan daardoor een cultuurvolger genoemd
worden. De prooi bestaat uit kleine cicaden, waaronder
vaak schuimcicaden (Aphrophoridae). De nestgangen
worden gewoonlijk in vlak zand gegraven.

Gladde spieswesp

Zeer algemene soort op de zandgronden en aan de kust,
maar kan ook plotseling uiterst talrijk zijn in stedelijke
omgevingen. Een van de eerste soorten op jonge zandige
oevers of stranden. Nestelt in open zand. Prooi: kleine
vliegen, waaronder vaak bloemvliegen (Anthomyiidae).
Oxybelus mandibularis Dahlbom 1845
Smalkopspieswesp

Minder algemene soort van de hoge zandgronden en de
kust, maar in een groot deel van het kustgebied sinds
1980 niet meer gevonden. Heeft een voorkeur voor warme
stuifzanden en duinen. Nestelt in zand. Prooi: huisvliegen
(Muscidae), vleesvliegen (Sarcophagidae) en sluipvliegen
(Tachinidae).
Oxybelus uniglumis (Linnaeus 1758)
Sierlijke spieswesp

Zeer algemeen op de zandgronden en langs de kust, maar
elders ook talrijk in opspuitingen of op zandige plaatsen in
de stedelijke omgeving. Prefereert vochtige terreinen met
open zand. Nestelt in zand of tussen stenen. Prooi: huisvliegen (Muscidae) en bloemvliegen (Anthomyiidae).

Mellinus arvensis (Linnaeus 1758)
Gewone vliegenspringer

Zeer algemene soort op de zandgronden en langs de kust,
maar lijkt sinds 1980 sterk te zijn afgenomen. Opvallend
vaak in landschappen met eiken. Nestelt in droge zandgrond. Prooi: primitieve vliegenfamilies als dazen (Tabanidae), wapenvliegen (Stratiomyidae) en snavelvliegen
(Rhagionidae), die van bloemen worden weggevangen.
Mimumesa littoralis (Bondroit 1934)
Glanzende dwergcicadendoder

Vrij zeldzame soort. Sterk gebonden aan pioniervegetaties
in dynamische zandterreinen. In het grootste deel van
Nederland na 1980 niet meer gevonden. Nestelt in holle
stengels van o.a. Helm en verzamelt dwergcicaden (Cicadellidae) als voedsel voor de larven.
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Passaloecus singularis Dahlbom 1844
Zwartgeschouderde huigwesp

Podalonia hirsuta (Scopoli 1763)
Ruige aardrupsendoder

Vrij algemene soort op de zandgronden en aan de kust,
maar ook in rietmoerassen op veengrond. Zeldzamer op
kleibodems. Nestelt in merghoudende takjes van heesters
en struiken of in rietstengels. Soms ook in gallen of kevergangen in hout. Prooidieren zijn ongevleugelde bladluizen.

Vrij zeldzame, grote soort die voor 1980 nog op de
zandgronden in het binnenland gevonden werd, maar
daarna slechts uitsluitend aan de kust. Nesten in hellend
zand. Prooi: bodembewonende rupsen van nachtuilen
(Noctuidae).

Pemphredon inornata Say 1824

Podalonia luffii (Saunders 1903)

Puntsnuitbladluisdoder

Duinaardrupsendoder

Algemene soort. Veel langs de kust en de grote rivieren,
ook in venen en polderbossen. Nesten in merghoudende
takken van vlier of braam, maar knaagt ook takjes van
berk en wilg uit. Ook in rietgallen en vraatgangen van
kevers. Prooi: bladluizen.

Zeldzaamste van de drie soorten aardrupsendoders.
Uitsluitend gevonden aan de kust en op rivierduinen
langs de Maas. Nestelt in hellingen met fijn zand, vaak
in stuivende omgeving. Prooi: rupsen van nachtuilen
(Noctuidae).

Pemphredon lethifer (Shuckard 1837)

Psenulus pallipes (Panzer 1798)

Braambladluisdoder

Vrij algemene graafwesp langs de kust en de grote rivieren,
maar ook in bosrijke veengebieden. Zowel vochtige als
drogere terreinen. Nesten in holle stengels van braam en
vlier of in oude rietgallen. Prooi: bladluizen.
Pemphredon lugubris (Fabricius 1793)
Grote bladluisdoder

Algemeen in heel Nederland. Komt voor in uiteenlopende
landschappen, mits voldoende grote soorten bladluizen en
dood hout beschikbaar zijn. Ook in de stedelijke omgeving kunnen nesten worden uitgeknaagd in bijv. tuinpalen
of deurposten. Meerdere vrouwtjes kunnen dezelfde
ingang gebruiken, maar verzorgen elk hun eigen broed.
Pemphredon rugifer (Dahlbom 1844)
Ruige bladluisdoder

Vrij zeldzame soort. Geen duidelijke voorkeur voor zandgrond, maar binnen de kustprovincies wel voornamelijk in
de duinen. Verkiest beschutte, warme bosranden of parkachtige landschappen. Knaagt nestgangen in vermolmd
hout, maar nestelt ook in merghoudende stengels. Prooi:
bladluizen.

Ruwe bladvlooiendoder

Vrij algemeen in een groot deel van het land, vooral op de
zandgronden, in het rivierengebied en in stedelijke omgevingen. Bladluizen en bladvlooien (Psyllidae) worden in
holle plantenstengels of boorgangen in dood hout ondergebracht als voedselvoorraad voor de larven.
Rhopalum clavipes (Linnaeus 1758)
Rode kegelwesp

Vrij algemene soort in het binnenland en aan de kust.
Langs bosranden, in parkachtige landschappen en rietmoerassen op veen of klei. Nestelt in holle takjes, stengels,
vraatgangen van kevers of rietgallen van halmvliegen.
Prooi: kleine vliegen, bladvlooien of stofluizen, wat kan
verschillen per populatie.
Spilomena enslini Blüthgen 1953
Gerande tripsendoder

Zeer zeldzame soort. Vrijwel alleen bekend van de binnenlandse zandgronden. Uit de duinen slechts één oude waarneming nabij Heemskerk. Kiest warme biotopen. Nesten
worden uitgeknaagd in het merg van braam- of vliertakken. Voedsel van de larven zijn nimfen van tripsen.

Philanthus triangulum (Fabricius 1775)
Bijenwolf

Algemeen op de zandgronden en aan de kust. Ook op
jonge zandopspuitingen en stranden. Geeft de voorkeur
aan open terrein, maar nestelt liefst op warme, zonbeschenen plekken in zandvlakten of -hellingen. Als voedsel
voor de larven worden voornamelijk honingbijen gevangen
en verlamd. Ook solitaire bijen komen in aanmerking.
Podalonia affinis (Kirby 1798)
Gewone aardrupsendoder

Minder algemene soort van zandgronden en duinen. Ook
bekend van opspuitingen en rivierduintjes. Minder sterk
geconcentreerd langs de kust dan de verwante soorten.
Nesten in open zand. Prooi: bodembewonende rupsen van
nachtuilen (Noctuidae).
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Spilomena troglodytes (Vander Linden 1829)
Gewone tripsendoder

Vrij zeldzaam wespje van bosrijke gebieden op de zandgronden en langs de grote rivieren. Wordt zelden aan de
kust gevonden. Nestelt in oude boorgangen van vooral
klopkevers (Anobiidae) in het dode hout van verschillende
boomsoorten of in paaltjes. Prooi: nimfen van tripsen.
Stigmus solskyi Morawitz 1864
Geelgeschouderde speldwesp

Matig algemeen op de zandgronden en aan de kust. Sinds
1980 op veel oude vindplaatsen niet meer aanwezig.
Nestelt in holle takjes van vlier of braam en in vraatgangen
van klopkevers. De prooi bestaat uit kleine bladluizen.
Tachysphex pompiliformis (Panzer 1805)
Rode sprinkhaandoder

Algemene soort op de zandgronden en aan de kust. Veelal
in eiken- of dennenbossen op zandgrond of langs heiden.
Ook vaak aanwezig op tijdelijk zand in stedelijke gebieden
of op jonge opspuitingen. Nestelt bij voorkeur in kleine
zandheuvels. Prooi: veldsprinkhanen.
Trypoxylon attenuatum Smith 1851
Slanke pottenbakkerswesp

Vrij algemene soort in bijna het hele land, inclusief de
kust. In zowel vochtige als droge landschappen, uiteenlopend van eikenbossen en heiden tot parken, slootkanten
en moerassen. Nestelt in holle takken en stengels.
Prooi: kleine spinnen.

Bethylus fuscicornis (Jurine 1807)
Kleine rietplatkop

Vrij zeldzaam, iets algemener dan de voorgaande soort.
Komt voor in dezelfde pioniervegetaties, maar prefereert
daarnaast iets vochtiger terrein. Meer gegevens zijn afkomstig uit veenmoerassen. Gastheren: kleine nachtvlinderrupsen. Deze worden belegd met enkele eieren en in grashalmen ondergebracht.
Epyris brevipennis Kieffer 1906
Kortvleugelige schorsplatkop

Een vrij zeldzame bewoner van stuivende duinen met
Helmgras. Aan de kust op vele plaatsen te vinden, maar in
het binnenland bij hoge uitzondering. Vrouwtjes worden
vaak lopend over kaal duinzand waargenomen. De Vlugge
zwartlijf (Crypticus quisquilius) zal de belangrijkste gastheer
zijn. De larven van deze kevers eten organisch afval en
schuilen in het duinzand. Daar worden ze door de wesp
voorzien van eieren.
Goniozus claripennis Förster 1851
Spiegelplatkop

Zeldzaam. Gebonden aan heuvel- of berglandschappen
(var. claripennis) of natuurlijke rivieroevers en in zandverstuivingen (var. distigmus). In Nederland voornamelijk in
de zeereep, zandverstuivingen en het rivierenlandschap. In
Centraal-Europees heuvelland en middelgebergte veel in
wijngaarden of rivieroevers. Gastheren: kleine nachtvlinderrupsen die waarschijnlijk naar holle grashalmen worden
gesleept.

Bethylidae

Laelius femoralis Förster 1860

Bethylus boops (Thomson 1861)

Voor zover bekend een zeldzame soort, maar is misschien
algemener dan vermoed. De larven voeden zich als ectoparasieten op de larven van spektorren, en worden vaak in
oude vogelnesten gevonden. Ondanks de kleine kaken zijn
wijfjes in staat om enorme keverlarven verticaal naar een
geschikt onderkomen te slepen.

Behaardogige boomplatkop

Enkele decennia geleden alleen bekend uit Limburg, maar
wordt nu in steeds meer provincies gevonden. Vaak op
klimop. Ooit gevonden in een nest van de Glanzende
houtmier (Lasius fuliginosus). De larven zullen leven op
rupsen van kleine nachtvlinders, mogelijk bladrollers
(Tortricidae).
Bethylus cephalotes (Förster 1860)
Grote rietplatkop

Zeldzaam, maar kan plaatselijk en tijdelijk relatief algemeen zijn in pioniervegetaties op zand met hoge grondwaterspiegel. Vindplaatsen veelal langs de kust. Afgezien van
enkele tijdelijke populaties in de jaren ’80 in Flevoland
sterk afgenomen. Gastheren: kleine nachtvlinderrupsen.
Bethylus dendrophilus Richards 1939

Spektorplatkop

Chrysididae
Chrysis angustula Schenck 1856
Slanke vuurgoudwesp

Matig algemene soort die voornamelijk op de zandgronden en in het rivierengebied wordt gevonden.
Hoofdgastheer in Nederland is de Donkere deukwesp
(Symmorphus bifasciatus), die de larven van bladhaantjes
(Phyllodecta) voor zijn broed verzamelt en nestelt in dode
stengels van braam of riet.

Kaalogige boomplatkop

Zeldzaam in Nederland. Aanwezig in eikenbossen, elzenbroekbos en boomgaarden. De larven zullen leven op
rupsen van kleine nachtvlinders, mogelijk zakjesdragers
(Psychidae).
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Chrysis schencki Linsenmaier 1968
Moerasvuurgoudwesp

Vrij algemene soort in rietvegetaties door het hele land.
Gastheren: met name de Slanke muurwesp (Ancistrocerus
trifasciatus) die een nestvoorraad aanlegt van kleine rupsen
in holle stengels of dood hout.
Cleptes semicyaneus Tournier 1879
Blonde halfgoudwesp

Een zeer zeldzame en bedreigde soort. Gastheren zijn
bladwespen die op wilgen leven in pioniervegetaties op
vochtig zand. In het rivierengebied zijn dit soort habitats
zeldzaam geworden door kanalisering. De cocons van de
bladwespen bevinden zich ondergronds, en vrouwtjes van
deze goudwesp worden dan ook vaak lopend over het zand
of gravend waargenomen.
Hedychridium ardens (Coquebert 1801)
Gewone zandgoudwesp

Anteon exiguum (Haupt 1941)
Kleine bostangwesp

Naar de gegevens die bekend zijn een zeldzame soort,
maar de mannetjes zijn nauwelijks te onderscheiden van
enkele andere soorten. Tot nu toe bekend van maar enkele
locaties in Drenthe, op de Veluwe en in Zuid-Limburg.
Gevonden in vrij droge gemengde bossen. De larven zijn
waarschijnlijk ectoparasieten van dwergcicaden (Cicadellidae, Macropsinae) op bomen.
Anteon flavicorne (Dalman 1818)
Glanzende populiertangwesp

Zeldzame soort van natte bossen en rietruigtes. De gastheren zijn Paletcicaden (Cicadellidae: Idiocerinae) op
wilgen en populieren. De wespenlarven leven ectoparasitair op de nimfen van deze cicaden. De enige waarneming
in de Noordwestelijke Natuurkern werd gedaan aan de
rand van het abelenbos op de Vlierberg.

Algemeen op de zandgronden, in het oostelijk rivierengebied en aan de kust, maar ook een van de eerste goudwespen op Talrijk in droge schrale graslanden maar ook
op zandige bouwterreinen in de stedelijke omgeving. Gastheren: bodembroedende graafwespen, vooral de Gewone
sprinkhaandoder (Tachysphex pompiliformis).

Anteon fulviventre (Haliday 1828)

Pseudomalus auratus (Linnaeus 1758)

Anteon gaullei var. cameroni Kieffer 1905

Langharige kogelgoudwesp

Matte moerastangwesp

Minder algemene tangwesp van vochtige loofbossen.
Zustersoort van Anteon ephippiger en hiervan soms moeilijk te onderscheiden. Gastheren: dwergcicaden (Cicadellidae, Deltocephalinae) op grassen.
Zwenkgrastangwesp

Zeer algemene goudwesp in heel Nederland. Talrijk in
rietmoerassen, wilgenbossen en parkachtige landschappen.
Gastheren: diverse graafwespen (Crabronidae) die in
holle stengels en takken of dood hout broeden, in het
onderzochte gebied waarschijnlijk een van de soorten
Pemphredon of Passaloecus.

Vrij zeldzaam. Slanke dieren met smallere grijptangen
dan de typische vorm van de Oevertangwesp. Exemplaren
worden ook nooit op wilgen verzameld maar in jonge,
spontane grasvegetaties op omgewerkt of drooggevallen
zand. Totdat moleculair onderzoek heeft aangetoond dat
dit een aparte soort is wordt ze behandeld als variëteit.

Dryinidae

Anteon gaullei var. claricolle Kieffer 1906

Anteon ephippiger var. albidicolle Kieffer 1905
Uiterst zeldzame tangwesp die in Nederland tot op heden
alleen in helmvegetaties van de zeereep werd aangetroffen.
De larven van deze zeer kleine soort zullen als ectoparasiet
op nimfen van dwergcicaden (Cicadellidae, Deltocephalinae) leven, en vermoedelijk zijn dat soorten die zich
voeden op Helm. Alles wijst erop dat dit in feite een aparte
soort is.

In 2020 werd een serie opvallende wespjes in de Kennemerduinen verzameld. Tot op heden was dit type dieren
alleen bekend van incidentele vondsten uit het buitenland.
Dat leken uitersten binnen de variatiebreedte te zijn,
maar binnen de serie uit 2020 was de variatie nihil. Een
eventuele status als aparte soort zal moeten worden onderzocht met moleculaire technieken. De gastheren van deze
wespjes zijn ongetwijfeld dwergcicaden die in de nabijheid
van Duindoornstruweel leven.

Anteon ephippiger var. ephippiger (Dalman 1818)

Anteon gaullei var. gaullei Kieffer 1905

Helmtangwesp

Glanzende moerastangwesp

Vrij zeldzame tangwesp van vochtige loofbossen. Vermoedelijk bevinden de gastheren zich op kruipwilg in de lager
gelegen vochtige vallei. De larven leven als ectoparasiet op
nimfen van dwergcicaden (Cicadellidae, Deltocephalinae)
op wilgen. Twijfelachtige soort binnen een onoverzichtelijk vormenrijk soortencomplex.

Duindoorntangwesp

Oevertangwesp

Relatief algemene tangwesp van pioniervegetaties op vochtige zandterreinen. Gastheren: vermoedelijk dwergcicaden
(Cicadellidae, Macropsinae of Deltocephalinae) op bomen
of grassen. In het onderzoeksgebied werd overwegend de
variant cameroni gevonden die vooral in schrale graslanden
voorkomt.
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Anteon jurineanum Latreille 1809
Berkentangwesp

Naar de beschikbare gegevens een vrij zeldzame tangwesp,
maar vermoedelijk relatief algemeen op de zandgronden
en langs de kust. Gastheer is Oncopsis flavicollis, een algemene dwergcicade (Cicadellidae, Macropsinae) op berken.
Anteon pubicorne (Dalman 1818)
Duinriettangwesp

Vrij zeldzame tangwesp die voornamelijk bekend is uit
het midden van het land en de kust. Wordt gevonden in
oudere pioniervegetaties met Duinriet en jonge wilgen op
zandige oevers, stranden en zandopspuitingen. Gastheren
zijn dwergcicaden (Cicadellidae, Deltocephalinae).
Anteon reticulatum Kieffer 1905
Gerimpelde bostangwesp

Zeer zeldzame, mysterieuze soort. Nog maar van enkele
plaatsen in het zuiden van het land bekend en nog nooit
in de kustprovincies gevonden. De gastheer is onbekend,
maar de grote hechtlapjes tussen de klauwtjes zouden op
een grote, moeilijk te grijpen prooi met zachte vleugels
kunnen wijzen, zoals de Groene cicade (Cicadella viridis).
Aphelopus atratus (Dalman 1823)
Zwarte netelwesp

Relatief algemeen netelwespje van eikenbossen en vochtige
loofbossen met een ondergroei van brandnetels. Wordt
vaak hoog uit de eikenbomen gesleept.
Gastheren: dwergcicaden (Cicadellidae, Typhlocybinae) op
kruiden en bomen.
Aphelopus melaleucus (Dalman 1818)
Gewone maskernetelwesp

Relatief algemeen netelwespje van boomgaarden en vochtige loofbossen met veel brandnetels in de kruidlaag.
De larven leven als ectoparasieten op dwergcicaden (Cicadellidae, Typhlocybinae) op kruiden en bomen.
Aphelopus serratus Richards 1939
Zwaluwstaartnetelwesp

Minder algemene soort die leeft in uiteenlopende typen
struwelen en bossen. De larven parasiteren dwergcicaden
(Cicadellidae, Typhlocybinae) die leven op kruiden en
bomen, met name op Zwarte els.

Gonatopus clavipes (Thunberg 1827)
Gewone miertangwesp

Matig algemene soort van de hoge zandgronden en de
kust. Op schrale zandige graslanden en droge heiden. De
larven zijn ectoparasieten op dwergcicaden (Cicadellidae,
Deltocephalinae) die leven op grassen en lage kruiden. In
2015 werden in het onderzoeksgebied zowel var. barba
tellus als pilosellus gevonden.
Lonchodryinus ruficornis (Dalman 1818)
Veldtangwesp

Relatief algemene tangwesp van vochtige loofbossen en
graslanden, maar ook van droge heiden. Gastheren zijn
dwergcicaden (Cicadellidae, Typhlocybinae en Deltocephalinae) op kruiden en bomen. In het onderzoeksgebied
overwegend de kleine variant frontalis met geel gezicht.

Formicidae
Anergates atratulus (Schenck 1852)
Woekermier

Zeldzame parasitaire mier die bekend is van maar een
paar plaatsen op de Veluwe, het oostelijk rivierengebied
en de kust. Gastheer is de Zwarte zaadmier (Tetramorium
caespitum). Vrouwtjes nemen de plaats van de zaadmierkoningin in. Mannetjes zijn vleugelloos en de paring vindt
ondergronds plaats.
Formica cunicularia Latreille 1798
Bruine baardmier

Vrij algemene mier op de hoge zandgronden, het oostelijk
rivierengebied en de kust. Leeft in warme, droge zandige
omgevingen, zoals heidegebieden en duinen. Bewoont
grondnesten zonder koepel. Werksters verzamelen dode en
levende insecten voor het broed.
Formica fusca Linnaeus 1758
Grauwzwarte mier

Zeer algemene mier op zandgronden en aan de kust. Kolonies bestaan maar uit enkele honderden werksters. Nesten
worden gewoonlijk aangelegd in de bodem onder stenen
of hout. Als voedsel voor de larven worden allerlei geleedpotigen verzameld.

Gonatopus bicolor (Haliday 1828)
Tweekleurige miertangwesp

Zeldzame miertangwesp die alleen bekend is van de zandgronden in het midden van het land en Limburg. Vóór de
nulmeting nooit eerder aan de kust gevonden. Voornamelijk in droge, open schrale graslanden. De larven parasiteren spoorcicaden (Delphacidae) die leven op grassen.
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Formica rufa Linnaeus 1761
Behaarde bosmier

Lasius niger (Linnaeus 1758)
Wegmier

Zeer algemene soort van de binnenlandse zandgronden en
de kuststreek. Alle waarnemingen in 2020 waren afkomstig van een malaiseval die was opgesteld achter de lijhelling van het grote paraboolduin. Deze zal in de looproute
van een nest hebben gestaan. Maakt koepelnesten met
honderdduizenden werksters. Het voedsel voor de larven
bestaat hoofdzakelijk uit andere insecten.

Uiterst algemene mier in heel Nederland, die erg goed
gedijt in verstoorde zandbodems en in steden een plaag
kan vormen. Nesten vaak tussen graspollen in zand. Werksters verzamelen insecten voor het broed en melken bladluizen als energiebron.

Lasius brunneus (Latreille 1798)

Vrij algemeen op de zandgronden en langs de kust. Komt
vaak voor in dezelfde landschappen als zustersoort Lasius
niger, maar bewoont iets vochtigere en meer humusrijke
omgevingen. Komt ook voor in vochtige heiden en venen.
Nesten worden vaak aangelegd in vermolmd hout of oude
graspollen. Het voedsel van de larven bestaat grotendeels
uit kleine ongewervelden.

Boommier

Vrij algemeen op de hogere zandgronden, maar wordt
zelden gevonden langs de kust. Voornamelijk in eiken- en
beukenbossen. Nesten worden aangelegd onder schors
of in spleten van beschadigde, vaak gedeeltelijk opengespleten bomen. Werksters foerageren in de boomkroon. Het voedsel voor de larven bestaat uit kleine
ongewervelden, maar de werksters voeden zichzelf met
honingdauw. Schorsluizen worden gemolken en verplaatst.
Lasius flavus (Fabricius 1782)
Gele weidemier

Algemeen in het rivierengebied, op de hogere zandgronden
en langs de kust. In duinvalleien, vochtige heiden en lichtbegraasde weiden. Maakt bij voorkeur nesten in structuren
die zich boven het oppervlak van het terrein verheffen,
zoals graszoden en heuveltjes. De nesten houden bij hoge
waterstanden een kolom lucht vast. Voedsel voor de larven
bestaat uit o.a. springstaarten en wortelluizen, die door de
werksters ook voor eigen consumptie gemolken worden.
Lasius fuliginosus (Latreille 1798)
Glanzende houtmier

Algemene mier in bosrijke landschappen op de zandgronden en aan de kust. Nesten worden ondergronds
tussen de wortels van dode of levende bomen aangelegd en
ingericht met wespachtige raten van papier-maché. Larven
worden gevoed met blad- en schildluizen uit bomen.
Lasius meridionalis Bondroit 1920
Veldmier

Minder algemene parasietmier van de zandgronden en
de kust. In duingebieden dient de Buntgrasmier (Lasius
psammophilus) meestal als gastheer. Vrouwtjes van de
Veldmier nemen de taak van de koningin over zodat haar
eigen werksters uiteindelijk in de meerderheid zijn. Nesten
meestal onder graspollen in open zandig terrein.
Lasius mixtus (Linnaeus 1758)
Wintermier

Minder algemene sociaal-parasitaire mier. Verspreid over
de hoge zandgronden en de duinen, maar in het binnenland sterk afgenomen. Nestelt bij voorkeur tussen wortels
van kruipwilgstruweel. Koninginnen overwinteren waarschijnlijk buiten het gastnest. Over de gastheer is nog
weinig zeker, maar Lasius niger lijkt hier de meest aangewezen soort.

Lasius platythorax Seifert 1991
Humusmier

Lasius psammophilus Seifert 1992
Buntgrasmier

Vrij algemeen op de zandgronden en aan de kust. In open,
droge zandterreinen met lage begroeiing, zoals heideterreinen met Buntgras en duingraslanden. Nesten in zandige
bodem, meestal onder graspollen. Werksters melken vaak
wortelluizen.
Lasius umbratus (Nylander 1846)
Schaduwmier

Algemene mier op de zandgronden en aan de kust. Vrouwtjes dringen het nest binnen van de Wegmier (Lasius niger)
of de Humusmier (Lasius platythorax) en nemen de functie
van de koningin over. Kiest vaak nesten die in de schaduw
liggen.
Als de Wintermier (Lasius mixtus) bij dezelfde gastheersoorten parasiteert heeft het overwinteren binnen of
buiten het gastnest mogelijk een doorslaggevend concurrentievoordeel.
Leptothorax acervorum (Fabricius 1793)
Behaarde slankmier

Algemene soort op de zandgronden en langs de kust. In
droge bossen, heideterreinen en duinen. Nesten in liggend
dood hout of in de bodem onder stenen. Werksters verzamelen dode of levende insecten voor het broed.
Myrmecina graminicola (Latreille 1802)
Schraallandmier

Vrij zeldzaam in Nederland. De soort eigenlijk alleen
talrijk in Zuid-Limburg en langs de rivieren tussen Tiel en
de Duitse grens. Van de kust is ze nauwelijks bekend. De
nesten worden onder stenen of dood hout aangelegd en
tellen maar enkele honderden werksters. De larven worden
uitsluitend met dierlijk materiaal gevoed, waarbij prooien
vaak uit nesten van andere soorten worden geroofd.
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Myrmica rubra (Linnaeus 1758)
Gewone steekmier

Zeer algemeen op de zandgronden, in laagvenen en langs
de kust. In allerlei vochtige landschappen. Nestelt onder
stenen, onder graspollen of in de bodem. Kolonies tellen
vaak zeer veel werksters. Werksters verzamelen dode of
levende insecten, melken bladluizen of zoeken nectar.
Myrmica ruginodis Nylander 1846
Bossteekmier

Zeer algemeen, maar in vergelijking met de Gewone steekmier (Myrmica rubra) meer beperkt tot de zandgronden
en de kust. Vooral in bossen en vochtige heideterreinen.
Nesten in dood hout, in dode stengels of tussen wortels.
Werksters verzamelen insecten in de strooisellaag.
Myrmica sabuleti Meinert 1861
Zandsteekmier

Algemene soort op droge zandgrond, warmteminnend.
Nesten gewoonlijk onder stenen of in droog zand, minder
vaak in dood hout. Grootste dichtheid van nesten in
de duinen. Werksters zoeken insecten op de bodem en
melken luizen. Enkele werksters en een vrouwtje hadden
kenmerken van de twijfelachtige soort Myrmica lonae.
Myrmica schencki Emery 1895
Kokersteekmier

Vrij algemene soort van de zandgronden en de noordelijke
helft van het kustgebied. Warmteminnend. Vooral op
droge heiden, in kalkgraslanden en duinvalleien. Nesten
zijn klein en hebben als ingang een kokertje van plantaardig materiaal. Werksters verzamelen insecten.
Myrmica specioides Bondroit 1918
Duinsteekmier

Weinig algemene soort die vrij talrijk kan zijn aan de kust,
maar sterk verspreid voorkomt op de binnenlandse zandgronden. Warmteminnend. Leeft in zandig grasland met
lage kruiden. Jaagt op kleine geleedpotigen tussen strooisel
of kruidlaag en houdt blad- en wortelluizen.
Temnothorax albipennis (Curtis 1854)
Stengelslankmier

Vrij zeldzame mier die in Nederland uitsluitend bekend is
van de kuststreek. Nestelt in holle stengels van o.a. Veldhondstong. Werksters verzamelen insecten. Is in Nederland recentelijk tweemaal van naam veranderd. Werd in
de vorige eeuw aangezien voor Leptothorax tuberum, en
na een splitsing van het genus Leptothorax ingedeeld bij
Temnothorax.

Mutillidae
Smicromyrme rufipes (Fabricius 1787)
Gewone mierwesp

Vrij algemeen op de zandgronden en aan de kust.
Gastheren: de larven leven ectoparasitair op larven van
diverse bodembroedende graafwespen. In het onderzochte gebied mogelijk Crossocerus, Miscophus, Oxybelus of
Tachysphex.

Pompilidae
Agenioides cinctellus (Spinola 1808)
Bonte muurspinnendoder

Een minder algemene soort in Nederland die enerzijds op
veel plaatsen verdwenen is, maar anderzijds ook een flink
aantal nieuwe vindplaatsen kent, vermoedelijk vooral in
de stedelijke omgeving. Wordt vaak lopend op verticale
muren of leemwanden gezien. Voor het broed worden
meestal bestaande gangen van bijen of wespen gebruikt.
Als voedsel voor de larven worden springspinnen (Salticidae) uit het genus Heliophanus gevangen.
Anoplius infuscatus Vander Linden 1827
Gewone borstelspinnendoder

Algemene soort op zandgronden en aan de kust. Graaft
nestgangen rechtstandig naar onderen met daarnaast een
hoopje zand, zoals bij graafwespen. Prooi: trechterspinnen
(Agelenidae), wolfspinnen (Lycosidae) en krabspinnen
(Thomisidae).
Aporinellus sexmaculatus (Spinola 1805)
Duinspinnendoder

Zeldzame soort die in Nederland vrijwel alleen in de
duinen gevonden wordt. Graaft schuine gangen in open,
zandige delen van duinhellingen. Vrouwtjes lijken te overwinteren. Prooi: springspinnen (Salticidae) en krabspinnen
(Thomisidae).
Arachnospila anceps (Wesmael 1851)
Zijderug-zandspinnendoder

Algemeen op zandgronden en aan de kust. Op heiden,
in zandverstuivingen, langs bosranden en in ruderale
terreinen. Nestgangen in droog en open zand. Prooi: o.a.
kraamwebspinnen (Pisauridae), wolfspinnen (Lycosidae),
zakspinnen (Gnaphosidae), springspinnen (Salticidae) en
buisspinnen (Clubionidae).

Tetramorium caespitum (Linnaeus 1758)
Zwarte zaadmier

Zeer algemene soort op de zandgronden en aan de
kust. Warmteminnend: duinen, heidevelden en schrale
graslanden, Nesten in zandige bodem, onder graspollen
of in dood hout. Werksters verzamelen dode en levende
insecten, maar ook plantenzaden.
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Arachnospila rufa (Haupt 1927)
Viertandige zandspinnendoder

Vrij zeldzame soort van de zandgronden en de kust. Leeft
in kale en droge, zandige landschappen, zoals zandverstuivingen en stuifduinen. Prooi: o.a. buisspinnen (Clubionidae), zakspinnen (Gnaphosidae), wolfspinnen (Lycosidae)
en springspinnen (Salticidae).
Arachnospila wesmaeli (Thomson 1870)
Roodsnuit-zandspinnendoder

Minder algemene soort van heiden, zandverstuivingen en
duinen. Sterk afgenomen in de tweede helft van de vorige
eeuw. Nestgangen in open zand.
Prooi: buisspinnen (Clubionidae), wolfspinnen (Lycosidae), springspinnen (Salticidae), zakspinnen (Gnaphosidae) en krabspinnen (Thomisidae).
Dipogon subintermedius (Magretti 1886)
Kortspriet-baardspinnendoder

Vrij algemene soort op de zandgronden, aan de kust voornamelijk bekend van duinbossen. Als nestgangen dienen
boorgaten in bomen. De gang wordt verdeeld in cellen
waarbij de tussenschotten zijn samengesteld uit spinrag en
gekauwd plantaardig materiaal. Prooi: vrijwel uitsluitend
zesoogspinnen (Segestriidae).
Episyron rufipes (Linnaeus 1758)
Gewone schubspinnendoder

Sapygidae
Sapyga quinquepunctata (Fabricius 1781)
Bonte knotswesp

Een vrij zeldzame soort die sinds 1980 overal in het
buitengebied sterk lijkt te zijn afgenomen, maar nu vooral
in parken en tuinen leeft. De larven leven als kleptoparasieten van de stuifmeelvoorraad van metselbijen. In de
zeeduinen zullen dat de soorten zijn die nestelen in lege
slakkenhuisjes.

Tiphiidae
Tiphia femorata Fabricius 1775
Gewone keverdoder

Vrij algemeen op de binnenlandse zandgronden en langs
de kust. Vaak in warme zandige graslanden. Volwassen
vrouwtjes zijn in de zomer veel op Wilde peen aan te
treffen. De eieren worden afgezet op engerlingen van bladsprietkevers. Hoofdgastheer is de Johanneskever (Phyllo
pertha horticola). De engerlingen leven ondergronds van de
wortels van grassen en kruiden. Vrouwtjes van keverdoders
zoeken deze larven gravend op en hun larven ontwikkelen
zich daar als parasitoïden.

Vespidae
Ancistrocerus gazella (Panzer 1798)
Epauletmuurwesp

Algemeen op de zandgronden en zeer talrijk aan de kust.
Een van de eerste spinnendoders in pioniervegetaties van
zandopspuitingen of jonge stranden. Nest in open zand.
Prooi: voornamelijk webspinnen (Araneidae), waarop in
snelle korte vluchten wordt gejaagd.

Vrij algemeen in de zuidelijke helft van het land maar sterk
afgenomen. Aan de kust van Noord-Holland sinds 1980
nauwelijks meer waargenomen. Open terreinen: ruigten,
parken en tuinen. Nestelt in holten van muren of dood
hout en in stengels. Prooi: kleine nachtvlinderrupsen.

Evagetes crassicornis (Shuckard 1837)

Ancistrocerus nigricornis (Curtis 1826)

Dikspriet-koekoeksspinnendoder

Een minder algemene verschijning op de zandgronden
en aan de kust. Heiden en zandverstuivingen, weiden en
bosranden. Graaft zelf geen nesten. Koekoekssoort van
zandspinnendoders (Arachnospila) en schubspinnendoders
(Episyron).
Evagetes dubius (Vander Linden 1827)
Tweecellige koekoeksspinnendoder

Een minder algemene en sterk afgenomen soort. Warmteminnend: heiden, kalkhellingen, kust- en rivierduinen.
Graaft zelf geen nesten. Legt als koekoek eieren in de
nesten van zandspinnendoders (Arachnospila).
Pompilus cinereus (Fabricius 1775)
Grijze spinnendoder

Vroege muurwesp

Vrij algemeen in Nederland, maar weinig gevonden langs
de kust. Veelal actief in parkachtige omgevingen. De soort
kent twee generaties, waarvan de eerste in april/mei voor
solitaire plooiwespen tamelijk vroeg is. Als nestruimte
worden allerlei bestaande holten in stengels, hout of steen
gebruikt. Voedsel voor de larven zijn rupsen van bladrollers (Tortricidae).
Ancistrocerus trifasciatus (Müller 1776
Slanke muurwesp

Algemene soort in heel Nederland. In vochtige, parkachtige terreinen, wilgenbossen en rietlanden. Nestelt in
holle stengels en takken of boorgaten in dood hout. Prooi:
kleine rupsen.

Zeer algemene soort op de zandgronden en aan de kust.
Nestelt in kolonies. Nestgangen in open zand dat tamelijk
mul mag zijn. De prooi herstelt snel van de verlamming en
begint de nestgang te bekleden met spinsel, wat een voordeel is in mul zand. Prooi: vooral wolfspinnen (Lycosidae).

91

Parasitica Evanioidea

Hymenoptera

Verstuivingsdynamiek in de Noordwestelijke Natuurkern van NPZK - Jeroen de Rond 2022

Aulacus striatus

Brachygaster minuta

Gasteruption caucasicum

Xiphydria camelus

Pyrgus malvae

Thymelicus lineola

Lycaena phlaeas
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Coenonympha pamphilus
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Vespula germanica (Fabricius 1793
Duitse wesp

Thymelicus lineola (Ochsenheimer 1808)
Zwartsprietdikkopje

Zeer algemeen in het hele land, maar desondanks sinds
1980 op veel plaatsen niet meer gevonden. Cultuurvolger,
leeft in tuinen, parken en ruderale terreinen. Nestelt in
bestaande holten, onder- of bovengronds. Prooi: insecten,
larven en spinnen. In de nazomer gaan de werksters over
op gevallen fruit.

Uiterst algemene soort in heel Nederland, hooguit iets
minder in het rivierengebied, de jonge polders en het laagveen. Volwassen vlinders zoeken nectar op Slangenkruid,
rolklaver en distels, de rupsen leven op grassen als Witbol,
Kropaar en Timotheegras op zonbeschenen zandige
plekken.

Evanioidea

Lycaenidae

Aulacus striatus Jurine 1807

Lycaena phlaeas (Linnaeus 1761)

Wilgenhoutwespboorder

Kleine vuurvlinder

Vrij algemeen in Nederland, maar niet erg bekend. De
Wilgenhoutwesp (Xiphydira camelus) die als hoofdgastheer
dient, is met haar helderwitte tekening een stuk opvallender. De larven van die soort leven van verteerd dood
hout. Hoewel de houtwespboorder tot de parasitaire vliesvleugeligen wordt gerekend, schijnt ze de gastheer net als
veel goudwespachtigen lang te parasiteren, en dan uiteindelijk toch leeg te eten.

Algemeen in het hele land, maar zelden talrijk.
Bij voorkeur op schraal begroeide plekken in droge
terreinen of in zure, voedselarme vochtige terreinen.
Rupsen leven op Schapenzuring, soms Veldzuring.
Gewoonlijk drie generaties. De rupsen van augustus overwinteren in de strooisellaag.

Brachygaster minuta (Olivier 1791)

Algemeen in het hele land op kruidenrijke graslanden.
Rupsen leven op Kleine klaver, rolklaver en hopklaver.
Twee of drie generaties. Rupsen overwinteren in de strooisellaag op de stengel van de waardplant.

Heidevlagwesp

Redelijk algemeen in heidegebieden en duinen. Meerdere
inheemse kakkerlaksoorten worden door deze wesp als
gastheer geaccepteerd. De larven overwinteren in deze
eipakketten en verpoppen in het voorjaar. [geen verspreidingskaart]
Gasteruption caucasicum (Guérin-Méneville 1844)
Kaukasische hongerwesp

Minder algemene soort. Verspreid gevonden op de zandgronden en aan de kust. Eieren worden in nesten van o.a.
maskerbijen gelegd. De larven eten het bijenei en de voedselvoorraad, of hechten zich aan een ontwikkelde bijenlarve en leven een tijd als ectoparasiet.
Xiphydria camelus (Linnaeus 1758)
Wilgenhoutwesp

Vrij algemeen in een groot deel van het land. Larven leven
in hout van oude of dode bomen, meestal berken of elzen
maar soms ook op populieren, esdoorns of zelf eiken.
Volwassen dieren worden zelden op bloemen gezien.

Lepidoptera
Hesperiidae
Pyrgus malvae (Linnaeus 1758)
Aardbeivlinder

Zeldzame vlinder, beschermde soort. Komt voor in
heischrale graslanden, kalkgraslanden en duinen. Waardplanten voor de rups zijn kruiden uit de rozenfamilie:
Gewone agrimonie, Framboos, Vijfvingerkruid, Tormentil
en Bosaardbei. Rupsen trekken het blad waar ze op zitten
tot een kokertje.

Polyommatus icarus (Rottemburg 1775
Icarusblauwtje

Nymphalidae
Aglais io (Linnaeus 1758)
Dagpauwoog

Zeer algemene soort. Overal in Nederland waargenomen.
Leeft in graslanden, aan randen van vochtige bossen en
in allerlei parkachtige omgevingen. Waardplant voor de
rupsen is de Grote brandnetel. Overwintert als vlinder.
Aglais urticae (Linnaeus 1758)
Kleine vos

Uiterst algemeen, aanwezig op vrijwel elke vierkante kilometer in Nederland. Komt voor in graslanden, ruigten,
tuinen en parken. Rupsen leven van Grote brandnetel en
maken grote spinselnesten. Poppen worden aan plantenstengels bevestigd. Volwassen vlinders overwinteren in
beschutte ruimten.
Coenonympha pamphilus (Linnaeus 1758)
Gewoon hooibeestje

Algemeen in heel Nederland, met uitzondering van de
zandgronden. In gevarieerde, voedselarm graslanden of
heiden. Rupsen op reukgras, zwenkgrassen of beemdgras.
Twee generaties. Overwintert als rups.
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Issoria lathonia

Lasiommata megera

Maniola jurtina

Pararge aegeria

Vanessa atalanta

Vanessa cardui

Anthocharis cardamines

Colias croceus

Gonepteryx rhamni

Pieris napi

Pieris rapae

Pieridae

Hipparchia semele
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Hipparchia semele (Linnaeus 1758)
Grote heivlinder

Schaarse soort van de kust en de hoge zandgronden. Kan
plaatselijk vrij talrijk zijn.
Leeft in gevarieerd droog heidelandschap, stuifzanden of
open duinen. Rupsen meestal op schapengras, soms ook
op andere zwenkgrassen of struisgras. Slechts een generatie
in hoogzomer. Overwintert als rups.
Issoria lathonia (Linnaeus 1758)
Kleine parelmoervlinder

Vrij zeldzame soort, voornamelijk langs de kust en
in Limburg. Leeft in open pioniervegetaties en droge
graslanden met open zandbodem. Rupsen op Duinviooltje, Driekleurig viooltje of Akkerviooltje. Drie of vier
generaties. Overwintert als rups, laag in de vegetatie.
Vliegt vrijwel het hele jaar, behalve in juli.
Lasiommata megera (Linnaeus 1767)

Pieridae
Anthocharis cardamines (Linnaeus 1758)
Oranjetip

Algemene vlinder in vooral de oostelijke helft van het
land en langs de kust. Leeft in vochtige hooilanden en aan
bosranden waar de waardplanten van de rupsen groeien:
Pinksterbloem en Look-zonder-look. Vliegtijd: april-mei.
Colias croceus (Fourcroy 1785)
Oranje luzernevlinder

Een minder algemene soort in Nederland. Elk voorjaar
trekken de vlinders vanuit Zuid-Europa naar het noorden.
De eieren worden in het voorjaar afgezet op vlinderbloemigen, waaronder rolklaver, luzerne en wikke. De laatste
generatie vlinders die hier is opgegroeid vertrekt in het
najaar weer naar het zuiden om te overwinteren.
Gonepteryx rhamni (Linnaeus 1758)
Citroenvlinder

Algemene vlinder in heel Nederland, maar sterk aan het
achteruitgaan. Grasland, slootkanten, bermen, heggen,
dijken en bosranden. Rupsen op grassen als Kropaar,
Ruwe smele, Rood zwenkgras, kweek en beemdgras.
Meestal twee generaties. Overwintert als rups.

Algemeen in heel Nederland. De rupsen leven op de
bladeren van vooral Sporkehout (Frangula alnus) en Wegedoorn (Rhamnus cathartica), die vaak in bosranden staan
op kalkrijke zandgrond. De vlinders overwinteren op
beschutte plekken en vliegen al op de eerste warme dagen
in het voorjaar.

Maniola jurtina (Linnaeus 1758)

Pieris napi (Linnaeus 1758)

Argusvlinder

Bruin zandoogje

Klein geaderd witje

Algemene vlinder van ruig grasland en kleinschalige agrarische landschappen. Rupsen op grassen: Vossenstaart,
Gewoon reukgras, Kropaar, Ruwe smele, Kweek, Rood
zwenkgras en Engels raaigras. Een generatie, hoogzomer.
Overwintering als rups in graspolen.

Zeer algemene soort in heel Nederland. Moerassen,
graslanden en bosranden, parken en heidelandschappen
met schaduwrijke, vochtige plaatsen. Waardplant voor de
rupsen zijn Look-zonder-look en Pinksterbloem. Vliegtijd
april-september in drie generaties.

Pararge aegeria (Linnaeus 1758)

Pieris rapae (Linnaeus 1758)

Bont zandoogje

Algemene vlinder in heel Nederland. Minder in open
gebieden van zee- of rivierklei en veenlandschappen.
Bosranden, bospaden en parken. Waardplanten voor de
rupsen zijn grassen als kweek, zwenkgras, Kropaar en
Witbol. Vliegt van maart tot oktober, minder in juli.
Vanessa atalanta (Linnaeus 1758)

Klein koolwitje

Zeer algemene soort in Nederland. Komt voor in uiteenlopende cultuurlandschappen: bosranden, parken, dijken,
landbouwgronden en verruigde graslanden. Waardplanten
voor de rupsen zijn diverse kruisbloemigen en Wilde
reseda. Vliegtijd: april-september in drie generaties, soms
zelfs een vierde.

Nummervlinder

Uiterst algemene vlinder in heel Nederland. In velerlei
bloemrijke landschappen. De rupsen leven van Grote of
Kleine brandnetel. De vlinders trekken in het voorjaar
vanuit Zuid-Europa naar het noorden, De tweede generatie trekt in de nazomer weer naar het zuiden.
Vanessa cardui (Linnaeus 1758)
Distelvlinder

Zeer algemene vlinder. Trekvlinder, overwintert in
Zuid-Europa en Noord-Afrika. Vliegt hier van april
tot oktober. Heeft een voorkeur voor gevarieerd, laag
begroeid landschap: dijken, akkerranden en kruidenrijke graslanden. Waardplant voor de rups: Akkerdistel,
Gewone klit en Grote brandnetel.
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