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Naar de Fransche Kampheide bij Bussum op 4 augustus
Pim Kuijken

Op zaterdag 4 augustus willen wij met de leden van de sectie een bezoek brengen aan de

Fransche Kampheide bij Bussum en enkele andere terreinen in die omgeving, (reservedatum

11 augustus) Noteer deze data alvast in de agenda!
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Het begroeiing van het gebied bestaat gedeeltelijk uit dopheide en voor een deel uit

struikheide. Tevens is een gedeelte afgeplagd. In het centrum en langs een deel van de randen

staat jong bos van berk en vliegdennen, terwijl het middengedeelte uit loofbos bestaat.

Het terrein herbergt een mooie populatie van de goudwesp Hedychridium roseum met als

gastheer Astata boops. Verder is de goudwesp Holopyga generosa in behoorlijke aantallen

aanwezig. Uiteraard vinden wij er nog andere goudwespen, zoals Hedichrum nobile en

Elampus panzeri.

Ofschoon de bijenwolf ((Philanthus triangulum) aldaar algemeen voorkomt heb ik Hedychrum

rutilans er nog niet kunnen vinden. Wellicht dat onze excursie een vangst van deze goudwesp

oplevert. In het verleden kwam H. rutilans wel in deze streek voor.

Vermeldenswaard is verder het voorkomen van de bliksemwesp Dolichurus corniculus.

Ik wil niet alles verklappen maar u uitnodigen zeker deel te nemen aan deze excursie waar wij
veel interessante bijen en wespen kunnen verwachten.

Naast een bezoek aan de Fransche Kampheide willen wij ook nog enkele andere terreinen in

het Gooi bezoeken. Te denken valt aan de Zuiderheide en misschien het Laarder Wasmeer.

Het startpunt van de excursie is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Wij verzamelen in/bij

het restaurant naast het station Bussum rond 10,00 uur. Het is de bedoeling om zo rond 10.15

uur het veld in te gaan.

Bij slecht weer is het alternatief 11 augustus, dezelfde plaats en tijd.

Indien u twijfelt over het doorgaan kunt u bellen met de secretaris Pim Kuijken, tel. nr. 023-

5713455.

De Fransche Kampheide is een terrein dat intensief bezocht wordt, veel mensen uit de

omgeving gaan daar even wandelen. Desalniettemin en misschien juist daardoor is het een

zeer interessant terrein voor wespen en bijen.


