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Sponsor uw favoriete plant! 

En ontvang gratis een prachtige atlas!

De Noord-Hollandse flora-atlas
U kunt vanaf november genieten van floragegevens van zo’n 
320 verschillende plantensoorten. Beschrijvingen, afbeeldingen 
en verspreiding van de soorten zijn te vinden in een prachtig 
vormgegeven flora-atlas van Noord-Holland. Alle gegevens zijn 
verzameld door vele vrijwilligers. Landschap Noord-Holland 
financiert een deel van de uitgave zelf. Voor het overige deel 
zoekt de stichting nog sponsors.

Sponsoren
Heeft u hart voor bloemen en planten? Wilt u meewerken aan de 
totstandkoming van een bijzondere flora-atlas? En vindt u het leuk 
uw naam terug te zien bij uw favoriete soort in de atlas? Doe dan 
mee aan de sponsoractie van Landschap Noord-Holland. 

Hoe het werkt?
Kies uw favoriete soort op de website www.landschapnoordhol-
land.nl/flora-atlas. Daar is een lijst van 320 soorten beschikbaar. 
Particulieren sponsoren voor €100. Bedrijven en organisaties doen 
mee voor €500. Uw logo wordt dan vermeld op de website en in 
de flora-atlas. Betalen kan direct online. Particulieren ontvangen in 
november één exemplaar van de atlas. Bedrijven en organisaties 
ontvangen twee exemplaren van de atlas.

Voorintekenen?
Wilt u niet meedoen aan de sponsoractie, maar wel alvast de atlas 
bestellen? Vanaf nu kan dat via de webwinkel van Landschap 
Noord-Holland. Voorinschrijven kan tot 22 november aanstaande. 
De atlas kost €25. U bestelt en betaalt de atlas nu en u ontvangt 
de uitgave in november. Tijdens de Noord-Hollandse Natuurdag op 
22 november is de atlas ook voor €25 te koop. Na 22 november 
betaalt u €29,95.
Voorinschrijven kan via www.landschapnoordholland.nl/webwinkel.
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Sterzegge

Carex echinata

niet of beperkt onderzocht  Niet of beperkt onderzocht

Cyperaceae  
Carex echinata  
Sterzegge  
52 kilometerhokken 
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Verspreiding

Toelichting bij de verspreidingskaarten op de DVD
•  Om een actueel beeld te geven hebben we de verspreidingskaarten gemaakt op basis van 

alle waarnemingen uit de periode 1996-2011. Groeiplaatsen die mogelijk in die periode 
zijn verdwenen staan nog steeds op kaart. 

•  Alle waarnemingen zijn weergegeven op het niveau van kilometerhokken. 
•  Voor de nomenclatuur en de taxonomische indeling van soorten, ondersoorten en variëtei-

ten is zoveel mogelijk de 23e druk van de Heukels’ Flora van Nederland gevolgd. 
•  De volgorde van de verspreidingskaarten op de DVD gaat uit van de fylogenetische stam-

boom van de plantenfamilies. De soorten zijn alfabetisch geordend binnen de families.
•  Soorten waarvan het verspreidingsbeeld op kaart onvolledig is zijn gemarkeerd met ★.
•  Kilometerhokken die niet of beperkt zijn onderzocht zijn op iedere kaart aangegeven. 
•  Alle gevalideerde waarnemingen zijn behouden, ook die buiten het natuurlijke versprei-

dingsgebied van een soort vallen. In veel gevallen gaat het om bewuste of onbewuste 
introducties: verwildering vanuit tuinen en ingezaaide of aangeplante exemplaren. Op 
kaarten waar dit mogelijk het geval is staat de soortsnaam gemarkeerd met ◆.
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Enkele soorten wilde bijen 
        van de Schoorlse Duinen

Hans Nieuwenhuijsen

Vanaf het strand tot de binnen-
duinrand zijn, ook in Schoorl, drie 
zones te onderscheiden: het buiten-, 
midden- en binnenduin (zie figuur). 
Het zand dat de Schoorlse Duinen 
gevormd heeft is kalkarm en dat 
drukt zijn stempel op de vegetatie. 
Schoorl hoort plantengeografisch 
tot het Waddendistrict. De Schoorl-
se Duinen zijn niet alleen floristisch 
interessant, ook voor insecten is 
het een bijzonder gebied. Denk 
aan het voorkomen van zeldzame 
soorten als de stronkmier (Formica 
truncorum), de gewone satermier 
(Formica exsecta), de duinbollen-
zweefvlieg (Eumerus sabulonum), 
de bliksemwesp (Dolichurus 
corniculus) en de sabelsprinkhaan-
doder (Tachysphex fulvitarsis).
Ik zal nu de duinzones, de daar 
aanwezige habitats en een paar 
karakteristieke bijensoorten kort 
bespreken.

de duinen, niet zo heel goed. Ook 
in 2013 waren de aantallen niet 
spectaculair, maar ook deze soort 
was in juli en augustus nadrukkelijk 
aanwezig. Wie wist waar te zoeken, 
kon van eind april tot in oktober 
kleine parelmoervlinders tegen-
komen.
Een duinvlinder die het wel goed 
doet is de kommavlinder. De 
ontwikkelingen in Den Helder laten 
duidelijk zien dat kleine beheer-
maatregelen soms grote gevolgen 
kunnen hebben. In dit geval posi-
tieve, want de kommavlinder heeft 
de wereld buiten de Grafelijkheids-
duinen ontdekt en is dit jaar zelfs 
al 8 km verder naar het zuiden in 
de duinen bij Julianadorp gesigna-
leerd. Deze gebiedsuitbreiding is 
hoognodig, want gemiddeld vliegt 
er nu nog maar ongeveer een kwart 
van de aantallen die er twintig jaar 
geleden rondvlogen (Van Swaay & 
Plate, 2013).
Ook de eikenpage doet het goed. 
Tot zo’n tien jaar geleden kwam 
deze vlinder vrijwel alleen voor in 
de bossen van het Gooi en de kust-

duinen, met de Schoorlse Duinen 
als noordgrens van het areaal. Inci-
dentele waarnemingen in de regio 
Amsterdam/Amstelveen wezen op 
uitwisseling tussen de duinen en het 
Gooi. In 2002 werd de eikenpage 
voor het eerst waargenomen op 
Texel, waar de vlinder nu jaarlijks 
wordt gezien bij de eiken in de 
duinen. In 2003 werd een vrouwtje 
gezien langs de noordkant van het 
Robbenoordbos. Pas tien jaar later 
kreeg deze waarneming een vervolg 
toen wederom een vrouwtje zich 
vertoonde in de tuin van de familie 
Boontjes in Hippolytushoef. Een 
maand later, eind augustus 2013, 
werd ook op twee plaatsen in het 
Robbenoordbos een exemplaar 
waargenomen. De vraag is nu of 
de eikenpage zich al die tijd heeft 
weten te verstoppen, of dat het 
zwervers zijn vanuit de kernge-
bieden? Er wordt in en rond het 
Robbenoordbos de laatste jaren in-
tensief gevlinderd en na de waarne-
ming in 2003 is er ook een aantal 
malen gericht naar de eikenpage 
gespeurd. Het lijkt daarom waar-

schijnlijk dat in 2013 zwervers het 
noorden bereikt hebben. Net als in 
2012 overigens, toen een eikenpage 
werd waargenomen in Den Helder. 
Zwervende eikenpages zijn geen 
vreemd verschijnsel, gezien de 
waarnemingen bij Amsterdam. De 
afgelopen paar jaar doet de eiken-
page het goed en zijn de populaties 
flink toegenomen. Het is niet zo 
vreemd dat er dan zwervers op-
duiken buiten de bekende gebieden. 

Conclusie
Ja, het was een goede vlinder-
zomer in 2013. Voor de meeste 
mensen vooral doordat er juist in 
de zomervakantie veel vlinders op 
de vlinderstruik zaten. Maar ook 
de vlindertellers waren niet on-
tevreden. Op de monitoringroutes 
werden hogere aantallen geteld 
dan we de laatste paar jaar (sinds 
2006) gewend waren, al vallen ze 
in het niet bij de aantallen die in de 
jaren negentig van de vorige eeuw 
gebruikelijk waren. De keizers-
mantel, kommavlinder en eiken-
page laten echter zien dat vroeger 
niet alles beter was.

Met dank aan Kars Veling en Chris 
van Swaay (Vlinderstichting) voor 
het beschikbaar stellen van ge-
gevens en het becommentariëren 
van de tekst van dit verhaal.

Klaas Kaag
klaas.kaag@hetnet.nl

Buitenduin: de zeereep en 
de eerste duinvalleien
De zeereep is het landschap van 
het stuivende zand, het ‘witte 
duinen’-landschap. Door instuivend 
zand van het strand is de grond er 
kalkrijker dan die van het achterland. 
De zeereep is het domein van de helm. 
Hier en daar groeit tussen de helm 
zeemelkdistel, zeeraket en blauwe 
zeedistel. Het is het habitat waar de 
pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes) 
zich thuis voelt, een liefhebber 
van droog, open zand om een diep 
nest in te graven. De soort dankt 
haar naam aan de lange haren op 
de achterpoten van het vrouwtje, 
die ze gebruikt om stuifmeel in te 
verzamelen en te vervoeren. De 
mannen kruipen rond in de bloem-
hoofdjes van de melkdistel en sla-
pen daar ook. Voor de vrouwen is er 
genoeg stuifmeel en nectar te halen 
om op te slaan in de broedcellen. 

Achter de zeereep groeit op som-
mige plekken de dauwbraam. Dit 
is het habitat van de duinmaskerbij 
(Hylaeus annularis), die stuifmeel 
en nectar op de braambloemen 
verzamelt en in dode braamstengels 
zijn nest bouwt. Maskerbijen heten 
zo, omdat zowel mannen als vrou-
wen een witte of gele tekening 
op de kop hebben. Het zijn kale 
bijen - ze lijken op graafwespen - en 
de vrouwtjes vervoeren stuifmeel 
en nectar in hun krop en niet, zoals 
de meeste behaarde bijen, tussen de 
haren.
In 1997 heeft men ter hoogte van de 
Parnassiavallei de zeereep door-
broken en is de Kerf ontstaan. Zo 
hier en daar groeide er zeeaster, 
zodat zich op termijn misschien de 
schorzijdebij (Colletes halophilus) 
zou kunnen vestigen. Doordat het 
zeewater maar een enkele keer de 
kerf binnendrong heeft dit gebied 

● Foto's: Albert de Wilde. 

● Duinkegelbij Coelioxys mandibularis. 

●  Atalanta en Gehakkelde aurelia. 
Foto: Bert Pijs.

●  Figuur 2. De Oranje luzernevlinder 
werd in 2013 uit 383 kilometerhokken 
gemeld (Bron: NDFF).

Vanaf 1980 heb ik met enkele onderbrekingen de bijen en angeldragende 
wespen in het Natura 2000-gebied ‘Schoorlse Duinen’ geïnventariseerd. In 
twee artikelen in ‘Tussen Duin en Dijk’ besprak ik enkele vertegenwoordigers 
van de spinnendoders, die ook in dit gebied voorkomen. Het is nu de hoogste 
tijd om enkele bijensoorten uit de Schoorlse Duinen in het zonnetje te zetten. 
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niet het karakter van een slufter 
gekregen. Eén keer is in de kerf 
een mannetje van de schorzijdebij 
waargenomen op zeemelkdistel en 
ikzelf heb één keer in de Putten een 
vrouwtje op zeeaster gevangen. 

Middenduin: de duinval-
leien en het naaldbos
Het grootste deel van de Schoorlse 
Duinen bestaat uit droge valleien 
die begroeid zijn met duinheiden, 
die hier gedomineerd worden door 
kraaiheide. Andere soorten zijn 
dophei, struikhei en kruipwilg. De 
laatste soort vormt in het voorjaar 
een belangrijke voedselbron - 
nectar en stuifmeel - voor de grote 
zijdebij (Colletes cunicularius). 
Deze bij nestelt met meerdere indi-
viduen in het open zand. Bijen van 
het genus Colletes worden zijde-
bijen genoemd, omdat het vrouwtje 
de binnenkant van de broedcel met 
haar tong insmeert met een stof 
uit haar achterlijf, die opdroogt als 
zijdeachtig cellofaan. In de buurt 
van de nesten van deze bij scharrelt 
het vrouwtje van de grote bloedbij 
(Sphecodes albilabris) rond die, 
als zij de kans krijgt, een ei legt in 
een cel van haar gastheer. Het is 
een koekoeksbij met een interes-
sante levenscyclus. In het voorjaar 
zie je alleen vrouwtjes en in de 
zomer mannen en vrouwen. Hoe is 
dat te verklaren? Het vrouwtje, dat 
in het voorjaar op zoek is naar de 
gastheernesten, heeft in de zomer 

van het jaar hiervoor gepaard met 
een mannetje. Met een zaadblaas 
vol zaad bracht ze op een verbor-
gen plek de winter door. In dit 
voorjaar gaat ze eieren leggen in de 
broedcellen van de grote zijde-
bij. Bevrucht ze een ei tijdens het 
leggen dan ontwikkelt zich een 

vrouwtje, legt ze een onbevrucht 
ei dan ontstaat een mannetje. Zo 
vindt trouwens de geslachtsbepa-
ling bij alle Hymenoptera plaats. 
Deze mannen en vrouwen komen 
in de zomer tevoorschijn en paren. 
De mannen sterven en de geïnsemi-
neerde vrouwen overwinteren 

waarschijnlijk in hun broedcel. Dit 
laatste moet nog worden uitgezocht. 
De kruipwilg is ook een belangrijke 
voedselplant voor de witbaardzand-
bij (Andrena barbilabris). Deze 
soort nestelt in het losse zand van 
bijvoorbeeld zandpaden. Het is fas-
cinerend om te zien hoe het vrouw-
tje langzaam vliegend, vlak boven 
het zand haar, voor ons onzichtbare, 

nestopening zoekt. Plotseling landt 
ze en verdwijnt ‘zwemmend’ in 
het losse zand. Opvallend is dat 
zijn koekoek, de witvlekwespbij 
(Nomada alboguttata), nog niet in 
Schoorl gevonden is. Hier neemt 
een bloedbijsoort de honneurs waar.
In de zomer, als de hei bloeit, 
verschijnt de tweelingsoort van 
deze zandbij, namelijk de zilveren 
zandbij (Andrena argentata). Zij 
verzamelt stuifmeel op de heide-
bloemen en haar nestelgedrag is 
hetzelfde als die van haar zuster. 
Heel bijzonder is het voorkomen 
van haar koekoeksbij: de kleine 
bleekvlekwespbij (Nomada bac-
cata). Vroeger leek deze bij in 
de buurt van Hargen veel voor te 
komen. Ik heb de soort alleen in 
2012 aangetroffen: twee vrouwen 
en een man. Een andere soort, die 
vooral op struikhei vliegt is de 
heizijdebij (Colletes succinctus). 

De laatste jaren lijkt het aantal wat 
af te nemen. Ook deze soort heeft 
een broedparasiet, de heideviltbij 
(Epeolus cruciger).
Waar de grond wat kalkrijker is, 
bijvoorbeeld langs schelpenpaden, 
bloeit rolklaver en slangenkruid. 
Daarop vliegt het zilveren fluitje 
(Megachile leachella). Het is een 
behangersbijtje dat vanwege zijn 

hoge zoemtoon van J.P. Thijsse zijn 
Nederlandse naam heeft gekregen. 
Het vrouwtje nestelt in langwerpige 
holten en bouwt daarin haar broed-
cellen, waarvan de wanden bestaan 
uit stukjes blad. De duinkegelbij 
(Coelioxys mandibularis), zo 
genoemd naar het kegelvomige 
achterlijf, is haar koekoeksbij.

Binnenduinen
De binnenduinen worden gedomi-
neerd door de naaldbossen. Ze zijn 
arm aan bijen. Op open stukken 
kunnen echter bijzondere dingen 
gebeuren. De al genoemde zilveren 
zandbij nestelt massaal op de open 
zandspeelplaats, de Bokkenwei. De 
plek is omgeven door bos. Waar 
halen de vrouwtjes hun heidestuif-
meel vandaan? Juist, bij de buren 
van SBB, een paar honderd meter 
naar het zuiden op de hei in de 
PWN duinen. Tot nu toe heb ik bij 

deze gigantische nestaggregatie 
tevergeefs gezocht naar haar 
koekoeksbij, de kleine bleekvlek-
wespbij.

Slot
Welk gebied is nu het rijkst aan 
soorten? Zonder meer het midden-
duin met zo’n 35 uitsluitend daar 
waargenomen bijensoorten. Zee-
duin en binnenduin ontlopen elkaar 
niet veel met respectievelijk zeven 
en vijf soorten.

Dankwoord
Dank aan Frans Nieuwenhuisen 
en Leon Kelder, die mij elke keer 
weer binnen de kortste keren een 
onderzoekvergunning gaven. Albert 
de Wilde wordt bedankt voor het 
beschikbaar stellen van zijn mooie 
foto’s.

Hans Nieuwenhuijsen, 
Frans Halsstraat 10, 
1816 CN Alkmaar 
hnieuwenhuijsen@zonnet.nl

Het zilveren fluitje heeft vanwege zijn hoge zoemtoon 
van J.P. Thijsse zijn Nederlandse naam gekregen.

● Grote zijdebij Colletes cunicularius.

● Schoorlse Duinen en duinzones.

● Grote bloedbij Sphecodes albilabris. ● Zilveren fluitje Megachile leachella. 
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deze gigantische nestaggregatie 
tevergeefs gezocht naar haar 
koekoeksbij, de kleine bleekvlek-
wespbij.

Slot
Welk gebied is nu het rijkst aan 
soorten? Zonder meer het midden-
duin met zo’n 35 uitsluitend daar 
waargenomen bijensoorten. Zee-
duin en binnenduin ontlopen elkaar 
niet veel met respectievelijk zeven 
en vijf soorten.

Dankwoord
Dank aan Frans Nieuwenhuisen 
en Leon Kelder, die mij elke keer 
weer binnen de kortste keren een 
onderzoekvergunning gaven. Albert 
de Wilde wordt bedankt voor het 
beschikbaar stellen van zijn mooie 
foto’s.

Hans Nieuwenhuijsen, 
Frans Halsstraat 10, 
1816 CN Alkmaar 
hnieuwenhuijsen@zonnet.nl

Het zilveren fluitje heeft vanwege zijn hoge zoemtoon 
van J.P. Thijsse zijn Nederlandse naam gekregen.

● Grote zijdebij Colletes cunicularius.

● Schoorlse Duinen en duinzones.

● Grote bloedbij Sphecodes albilabris. ● Zilveren fluitje Megachile leachella. 


