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Jeroen de Rond Wilde bijen 

in de Noord Büenexcursie in de Amsterdamse Waterleidingduinen, 
april 2004. Hoewel de droge zandige helling weinig leven 
lekt te herbergen werden op deze locatie 10 büensoorten 
geteld. Foto: Jeroen de Rond. 

Nederland telt bijna 350 soorten wilde 
bijen. De naoorlogse veranderingen in het 
landschap vormen echter een ernstige 
bedreiging voor het voortbestaan van 
veel soorten. De duinen vormen daarop 
één van de weinige uitzonderingen: wilde 
been kunnen er nog vrijwel alle bloemen 
vinden en op dezelfde manier nestelen 
als tienduizenden jaren geleden. 

Uniek landschap 
In vergelijking met de situatie van 
twee eeuwen geleden is er veel aan 
het karakter van de duinen veran- 
derd. bijvoorbeeld door het afgra- 
ven van strandwallen aan de oost- 
zijde, het vastleggen van de stuif- 
duinen in het westen en niet in de 
laatste plaats door de wateronttrek- 
king in de centraal gelegen duin- 
valleien. 
Tóch heeft dit landschap haar unie- 
ke karakter ten opzichte van de 
overige zandgronden in het binnen- 
land grotendeels weten te behou- 
den. We vinden hier nog altijd een 
aantal unieke bijensoorten. 
Bijen zijn zeer gevoelig voor ver- 
anderingen in het landschap en een 
goede graadmeter voor natuur- 
waarden. Uit de verspreidingskaar- 
tjes in de Voorlopige atlas van de 
Nederlandse bijen (Peeters, 
Raemakers & Smit 1999) blijkt dat 
een rink aantal bijen die na 1950 
vrijwel geheel uit het binnenland 
verdwenen zijn. nog wel in de dui- 
nen worden gevonden. De 
beschermde status van de duinen is 
dus een zegen voor de vele tiental- 
len bijensoorten die van onze dui- 
nen afhankelijk zijn. 

Wat is wild? 
Om maar meteen een mogelijk 
misverstand weg te nemen: met 
wilde bijen worden hier geen ver- 
wilderde honingbijen bedoeld. 
Naast de honingbij. die we moeten 
associëren met imkers, verplaatsba- 
re bijenkasten en bijvoederen in de 
winter, kent de Nederlandse natuur 
ook enkele honderden in het wild 
levende bijensoorten. 
Hommels zijn de meest in het oog 
springende wilde bijen. maar 
maken minder dan IO procent van 
het totale aantal bijensoorten in 
Nederland uit. De overige soorten 
zijn behalve klein ook vaak schuw, 
onopvallend gekleurd en snel. De 
voornaamste oorzaak daarvan zal 
wellicht hun solitaire leefwijze 
zijn. Werksters van sociale soorten 
als honingbijen en hommels hoe- 
ven zich niet voort te planten en 
kunnen zich permitteren meer risi- 
co"s te nemen dan solitaire vrouw- 
tjes. Die zijn individueel verant- 
woordelijk voor het succesvol 
voortbrengen van het nageslacht: 
elk vrouwtje legt haar eigen nest- 
ruimten aan, bevoorraadt die met 
bolletjes zelf verzameld stuifmeel 
en voorziet elk bolletje van een ei. 

Differentiatie in 'care 
business ' 
Waar verschillende bijensooxten 
naast elkaar in dezelfde biotoop 
leven, ontwikkelen zich onvermij- 
delijk specialisaties in de keuze 
van waardplanten en wijze van 
nestelen. Het graven van nestgan- 
gen in de bodem is een van de 
meest toegepaste methoden, maar 
het knagen van gaten in vermolmd 
hout of broeden in bestaande boor- 
gaatjes komt onder bijen ook veel 
voor. Holle planten stengels en ver- 
laten rietgallen zijn bekende nest- 
plaatsen voor onder andere de klei- 
ne maskerbijtjes (Hylaeus) met hun 
geelgevlekte gezichtjes. 
In klokjes (Campunula) treffen we 
met wat geluk een bijtje aan dat 
haar oranje- of geelbestoven 
achterlijf parmantig omhoog steekt. 
We hebben dan gewoonlijk te 
maken met een behangersbij 
(Megachile), waarvan de vrouwtjes 
ronde gaatjes knippen uit bladeren 
van planten of bomen om hun nest 
mee te "behangen'. Zij behoren tot 
de familie Megachilidae waarvan 
de meeste soorten herkenbaar zijn 
aan een sterk afgerond achterlijf 
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-Hollandse duinen 
De gouden slakkenhuisbü (Osmia 
aurulenta) is een metselbü' die in het 
Da u wbra amlandschap zoekt naar 
lege huisjes van tuinslakken 
(Cepaea) om er in te nestelen. De 
tuinslakken leven hier, naar eigen 
waarneming, vooral van kruiskruid 
Tekening: Jeroen de Rond 

waaronder zich bij de vrouwtjes 
gewoonlijk een dichte borstel van 
stijve verzamelharen (buikschuier) 
bevindt. Een aantal geslachten uit 
deze familie sluit het nest af met 
fijngekauwd plantaardig materiaal 
dat vermengd met speeksel een 
harde prop vormt. Dit leverde de 
soorten die hierin een hoge graad 
van perfectie hebben bereikt (onder 
andere Osmia) de naam metselbij- 
en op. Enkele metselbijtjes bedie- 
nen zich in de duinen van slakken- 
huisjes om te nestelen, waarschijn- 
lijk bij gebrek aan dood hout, en 
hebben derhalve de Nederlandse 
naam slakkenhuisbij gekregen. 
Koekoeksbijen hebben een eigen 
niche op de voedselmarkt gevon- 
den. Bijna elke biersoort wordt 
belaagd door een specifieke koe- 
koeksbij die haar eieren op de 
stuifmeel voorraad van de gastheer 
probeert te leggen als die even 
afwezig is. De gewoonte van soli- 

faire bijen om in grote aggregatie 
(groepen bij elkaar) te nestelen is 
waarschijnlijk een compensatie 
voor het ontbreken van een mili- 
tante werksterkaste die indringers 
stopt. 

Bijen van de zeereep 
Binnen het duingebied zijn zones 
te onderscheiden die verschillen in 
bodemsoort, waterhuishouding en 
klimaatfactoren. Mourik en Van Til 
(I999) onderscheiden alleen al in 
de Amsterdamse 
Waterleidingduinen, waar kwel- 
ders, zilte zandplaten of veenmoe- 
rassen ontbreken, minstens zeven 
verschillende duin landschappen. 
Verreweg de belangrijkste factor 
die het duinlandschap een eigen 
karakter geeft is de invloed van 
zout. Als we vanaf de zee begin- 
nen, komen we de eerste bijenplan- 
ten al tegen in het getijdengebied. 
Op zilte zandplaten bloeit in het 

najaar de zeeaster (Aster tripolimn) 
die de belangrijkste voedselbron 
vormt voor de schorzijdebij 
(Colletes liulophilus). een soort die 
sterk verwant is aan de veel alge- 
menere heizijdebij (Collefes suc- 
cinctus) maar door haar ecologi- 
sche isolement waarschijnlijk rela- 
tief kort geleden tot een echte soort 
is afgesplitst. Er is volgens Peeters 
(1999) ooit een populatie van de 
schorzijdebij nabij Amsterdam 
gevonden, maar de kans dat deze 
nog bestaat is gering. Een experi- 
ment als de Kerf bij Schoorl zou 
deze biersoort wellicht weer kan- 
sen kunnen bieden. 
De Nora en fauna van de eerste 
duinenrijen achter het strand - 
Mourik en Van Til hebben het over 
het Helmlandschap - bestaan uit 
soorten die zich hebben aangepast 
aan de dynamiek van het stuivende 
zand, gebrek aan zoet water, 
invloed van zout en een hoog kalk- › 

I 

2 . 1 1 



• Het vosje (Andrena fulva) is een 
algemene be van tuinen en parken 
Afgebeeld is een vrouwe; de 
mannezjes zen half zo breed en 
spaarzaam goudgeel behaard met 
een witte haverpluim op het gezicht 
Tekenrhg: Jeroen de Rond 

gehalte. Voor een aantal planten- 
soorten zijn de hier heersende 
omstandigheden een levensvoor- 
waarde, maar het is niet mogelijk 
om een biersoort aan te wijzen die 
uitsluitend in deze biotoop voor- 
komt. De voor bijen erg aantrekke- 
lijke blauwe zeedistel (EryngiIfnI 
maritiem) wordt bijvoorbeeld 
voornamelijk bezocht door vrij ae- 
wone soorten zoals de aardhommel 
(Bombus tcfrrestris), de steenhom- 
mel (Bombus lap ídarius) en het zil- 
veren ruitje (Megachile leac'/lella). 

Duinen achter de zeereep 
Verder landinwaarts neemt de 
invloed van het zout en de wind af, 
maar heeft het hoge kalkgehalte 
van het zand nog altijd een sterk 
selecterende werking op de plan- 
ten. Een brede zone achter het 
Helmlandschap wordt door Mourik 
en Van Til betiteld als het 
Dauwbraamlandschap. Het opper- 
vlak van deze duinen wordt bijeen- 
gehouden door mossen en lage 
grassen. Hier en daar krijgt de 
wind toch vat op het zand en blaast 
gaten in de hellingen aan de zuid- 
westzijde. Hier begint het voor 
bijen aantrekkelijker te worden dan 
in de stuivende duinen van de zee- 
reep. De kleinere soorten kunnen 
goed nestelen in de steile zandwan- 
den onder de overhangende randjes 
van de stuifgaten en in holle sten- 

gels van het doornstruweel. Daarbij 
vinden ze er bloeiende planten als 
zandhoornbloem (Ccrastium semi- 
decandrum), zand paardenbloem 
(Tarc1.rac'um laevígatum), kruip- 
wilg, duinviooltje (Viola curtisii), 
wilde liguster (Ligustrum vulgare) 
en dauwbraam. Dit landschap her- 
bergt een paar echte duinspecia- 
listen zoals het minuscule groef- 
bijtje Lasíoglossum tursatum en de 
gouden slakkenhuisbij (Osmia 
aurulenra) met haar fraaie witte 
bandjes op groengoud-glanzende 
achterlijfsplaten, vermengd met 
oranjegouden beharing aan de 
voorzijde van het achterlijf. 
Op plaatsen waar de grond van het 
Dauwbraamlandschap wordt 
bemest en verstoord zien we een 
weelde aan bloeiende planten: 
wilde reseda (Reseda lutea), gewo- 
ne ossentong (Anclzusa ofi'i(°inalís), 
slangenkruid (Eclzíum vulgare), 
grote zandkool (Diploraxis telzzzífb- 
l ia) en koningskaars (Verbascum 
lapsus). Op het slangenkruid kun- 
nen we een reeks interessante bij- 
tjes waarnemen. Een van de 
opmerkelijkste bezoekers is de 
andoornbij (Antlmplmra.fiII'('(1ta), 
een geelbruin behaarde soort waar- 
van de mannetjes een wespachtig 
geel gezicht hebben en de vrouw- 
tjes een koperglanzend toetje haren 
op de achterlijtlspunt. Met een tong 
die langer is dan die van de meeste 

hommels hebben ze geen enkele 
moeite om bij de diepgelegen nec- 
tar te komen, waarbij ze als koli- 
bries voor de bloemen hangen. Op 
wilde reseda kunnen we met wat 
geluk de resedamaskerbij (Hylaeus 
signutus) aantreffen, een kleine bij- 
ensoort die uitsluitend voedsel 
zoekt op planten van het geslacht 
Reseda. 

Vochtige valleien 
Achter het wat kale en droge Dauw- 
braamlandschap ligt gewoonlijk 
een zone van vochtige valleien. Het 
regenwater dat in de westelijk gele- 
gen duif formaties wordt opgevan- 
gen welt hier op en heeft veel kalk 
uit de duinen geabsorbeerd. De 
duinmeertjes in deze zone werden 
voor het tijdperk van de waterwin- 
ning dan ook door een kalkminnen- 
de Nora omringd. Erg belangrijk 
voor bijen zijn de bloemdragende 
planten van het knopbies- en 
dwergbiezen-verbond echter niet. 
Op planten als parnassia (Parnassia 
palustris), duizendguldenkruid 
(Cønfaurium), rond wintergroen 
(Pymla mtunclifblia) en orchissen 
(Orcltis) zien we amper bijen. 
Kruipwilg is hier een belangrijke 
waardplant voor een aantal bijen, 
waaronder de zeldzame donkere 
wilgenzandbij (Andrena apicata). 
Al in de tweede helft van de 
negentiende eeuw werden in een 
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Het zilveren fluitje (Megachile 
leachella) is in veel duin terrein en 
de meest algemene solitaire by 
Door haar snelheid en lichte 
kleur is ze niet makkelijk waar te 
nemen boven het duinzand 
Tekening: Jeroen de Rond 

aantal duif gebieden juist op deze 
plaats de ontwateringskanalen aan- 
gelegd en die hadden maar een 
minimale oeverzone. Ingebracht 
rivierwater veroorzaakt bovendien 
al een paar decennia uitbundig 
bloeiende, maar vrij algemene 
oevervegetatie. Planten als gewo- 
ne berenklauw (Herczcleunz splmn- 
dylium), watermunt (Mentha aqua- 
tíca), akkerdistel (Círsizmz arvense) 
en gewone rolklaver lokken een 
groot deel van de wilde bijen en 
graafwespen uit de sterk verdroog- 
de valleien weg, waarmee de 
afstand van het voedsel tot de nest- 
gelegenheid sterk toeneemt. 
Achter de stuivende duinen tussen 
Camperduin en Bergen aan Zee lig- 
gen grote aaneengesloten vegeta- 
ties met dophei (Erica terralix) en 
kraaihei (En zpcfrunz nigrum). De 
kalkrijke bodem begint hier sterk te 
verzuren en maakt de weg vrij naar 
veenvorming. Echte veer vegetaties 
in de duinen herbergen vooral veel 
zeldzame hornmels. De gele hom- 
mel (Bombus dístinguendus), de 
moshommel (Bombus mus('orum), 
de steenhommel (Bo/nhus jonellus) 
en de grote aardhommel (rombus 
mag/zus) zijn sinds de jaren 20 van 
de vorige eeuw niet meer waarge- 
nomen in de AW-duinen, waar- 
schijnlijk door het verdwijnen van 
planten uit de heidefamilie 
(Eri(°a('eae). 

Doorns tru welen 
Uitgedroogd valleien landschap 
loopt het gevaar versneld te ontkal- 
ken en te overgroeien met duin- 
doornstruweel. Vanuit entomolo- 
gisch oogpunt is weinig positiefs te 
melden over dit vegetatietype. 
Hardnekkige duinbijen als het zil- 
veren ruitje en de witbaardzandbij 
(Alzdrena barbilabrís) willen hier 
nog wel nestelen, maar erg veel 
bijenplanten zijn er niet. 
Ten oosten van het Vochtige vallei- 
enlandschap is het zand doorgaans 
ouder en bevat beduidend minder 
kalk. Dit uit zich in het voorkomen 
van planten die westelijker niet of 
nauwelijks te vinden zijn. Op sterk 
overstoven delen van de centraal 
gelegen duinvlakten, waar fijn zand 
nog kon doordringen en in de laat- 
ste millennia linke heuvels for- 
meerde, kunnen we het Fakkelgras- 
landschap aantreffen. Dit landschap 
wordt gekenmerkt door kruidenrij- 
ke graslanden met onder andere 
muurpeper (Serum acre), biggen- 
kruid (Hypoclzaeris radicata) en 
echt bitterkruid (Picris lzíerucíoi- 
des). De laatstgenoemde plant 
schijnt onweerstaanbaar te zijn 
voor de gedoornde slakkenhuisbij 
(Osmia spínulosa). Dit kleine brui- 
ne metselbijtje met helderwitte 
haarstreepjes op het achterlijf was 
slechts van een handvol oudere 
vindplaatsen tussen Katwijk en 

Egmond bekend, maar bleek na 
enkele jaren inventariseren door 
ondergetekende nog een gezonde 
populatie te herbergen in de Noord- 
Hollandse helft van de AW-duinen. 
De ruigtes van het Fakkelgrasland- 
schap kunnen op den duur over- 
groeid raken met duinroos (Rosa 
pimpinellifblia). Dit struikje is bij- 
zonder taai en kan vrijwel ondoor- 
dringbare aaneengesloten struwelen 
vormen, maar heeft weinig bijen 
iets te bieden. Zandbijen van het 
subgenus Andrena, oftewel rozen- 
zandbijen, zijn vaak op roosachtigen 
te vinden en met name de variabele 
zandbij (AIzdrcnu varians) komt 
onder andere in Flevoland veelal 
op duinroos voor. Merkwaardig 
genoeg komt op de verspreidings- 
kaart van geen enkele rozenzandbij 
een duidelijke aanwezigheid in de 
duinen tot uiting. 

S tran d vallen 
Echt sterk ontkalkt zand verraadt 
zich door de aanwezigheid van bij- 
voorbeeld valse salie (Teun('rium 
s(°om(1onia) en buntgras (Corync 
phorus c'ane.s*c'ens). Op beschutte 
plaatsen zijn hier soms meerdere 
soorten behangersbijen tegelijk te 
vinden, inclusief de zeldzame kust- 
behangersbij (Megaclzile martina). 
Uiteindelijk geeft de aanwezigheid 
van struikhei (Culluna vulgaris) 
aan waar het laatste restje kalk uit › 
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Een zeer fraaie verschoning is de 
duinkegelbü (Coelioxys mandibularis) 
Het /S de koekoeksbü van het zilveren 
fluiye, maar is veel m/hder algemeen 
dan haar gastheer 
Tekening: Jeroen de Rond 
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de bodem verdwenen is. Droge hei- 
den met onder andere eiken, berken 
en dennen zijn een algemeen land- 
schapstype in bijna alle zandige 
streken van Nederland. Zoals eer- 
der gezegd zijn maar enkele bijen 
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van struikhei afhankelijk: de heizij- 
debij (Collectes suc'c'i/2c'tu.s') en de 
heidezandbij (Andrena filscipøs). 
Deze laatstgenoemde is in de afge- 
lopen 150 jaar echter maar enkele 
malen aan de kust gesignaleerd. 

Duinbeheer 
De zeewering is een noodzakelijk 
kwaad. Dat de meest westelijke 
duinenrij verboden gebied is voor 
wandelaars is jammer maar begrij- 
pelijk. Alleen boven op de hoogste, 
zoutbestoven duintoppen kan men 
nog ervaren hoe honderden jaren 
geleden een groot deel van het 
landschap hier geweest moet zijn. 
Het beleid voor betreding van de 
overige duinen is de laatste decen- 
nia gelukkig wat versoepeld. 
Waarnemingen van natuurliefheb- 
bers vormen de belangrijkste bron 
van gegevens over aanwezigheid 
van soorten. Voor meer waarnemin- 
gen is het belangrijk het kennisni- 
veau over Nora en fauna van zowel 
beherend personeel als bezoekers 
te verhogen, ondermeer door lezin- 
gen, excursies en inventarisatiepro- 
jecten (Wilde bijen van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen, 
2004). Meer waarnemingen leveren 
gewoonlijk meer zeldzame soorten 
op, hetgeen de status van een 
gebied altijd ten goede komt. In 
een ecosysteem als de duinen, dat 
honderdduizenden jaren op eigen 
kracht heeft overleefd, moet actief 

beheer verder tot het uiterste 
beperkt worden. Dood materiaal 
kan beter blijven liggen, begrazing 
gebeurt het liefst met inheemse, 
wilde hoefdieren en de waterstand 
zou het best zo weinig mogelijk 
gereguleerd kunnen worden. Op 
die manier blijft de samenstelling 
van planten en dieren in balans 
met de voorwaarden die het land- 
schap biedt, en waar de aanwezige 
soorten zich evolutionair aan heb- 
ben aangepast. Het argument dat 
voor elk beestje en plantje weer 
een ander beheer gevoerd zou 
moeten worden, gaat in een oor- 
spronkelijk ecosysteem dan ook 
niet op. 
Tegen verdroging van de duinen 
was lange tijd niets in te brengen 
maar naar verluidt wordt water- 
winning door filteren met duinzand 
in de nabije toekomst vervangen 
door effectievere methoden. Deze 
ontwikkeling zou het landschappe- 
lijke karakter en de soortenrijkdom 
van onze veel te droge duingebie- 
den wel eens radicaal kunnen wij- 
zigen en de situatie van veel bij- 
ensoorten sterk kunnen verbeteren. 
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