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Zuiderheide en Franse Kampheide
Verslag van een excursie van de sectie op 4 augustus 2001

Theo+M.J. Peeters

Inleiding
Na enkele stedelijke omzwervingen en misverstanden wat betreft de startplaats voor de

excursie, vonden 7 deelnemers (Kees, Liekele, Jan, Peter, Hans, Pim en Theo) elkaar rond

half twaalf op de Zuiderheide bij Bussum. De weersomstandigheden waren, met zon en
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Onderzoeksterreinen

De Zuiderheide (Ac, 142/3-471) is een glooiend terrein met heide, bos, zandverstuivingen en

een aantal plassen op de stuwwal van het Gooi. Op de Zuiderheide zijn diverse grafheuvels te

vinden waaronder de opvallende Zevenbergjes. Het terrein is samen met het Laarder Wasmeer

en Lieberg 340 ha groot en eigendom van het Goois Natuurreservaat. Het Laarder Wasmeer,

waarvoor we ook vergunning hadden, konden we helaas niet bezoeken vanwege de gesloten

afrastering. De Zuiderheide wordt begraasd met runderen sinds 1992 in een dichtheid van 1

dier per 10 ha (de Smidt & Heil 2000). Vooral langs de wandel- en fietspaden over de heide

werden diverse bloeiende planten aangetroffen zoals Grasklokjes, Jacobskruiskruid, Sint

Janskruid en gele composieten.
De Franse Kampheide (Ac. 139-474/5) herinnert aan de napoleontische tijd dat hier Franse

troepen gelegerd waren. In de omgeving staat de heide ook wel bekend als de 'poepheide'

omdat hier veel Bussumse hondenbezitters hun vierpoters uitlaten (van Halm 2001). De heide

is ongeveer 40 ha groot en eigendom van het Goois Natuurreservaat.

Opvallend waren de lage geelbloeiende Kruipbremstruikjes in hun tweede bloeiperiode op de

Franse Kampheide. Daar vonden we ook nog veel Gewoon duizendblad, Wilde peen, gele

composieten en enkele Grasklokjes langs de paden. Maar een groot deel van de droge heide is

vergrast door Pijpenstrootje en Bochtige smele. Naast bramen hier en daar ook enkele

bloeiende Sporkenhout-struiken waarop altijd wel enige wespachtigen naar nectar zoeken.

Korte bespreking resultaten

Van vier van de zeven deelnemers werd een soortenlijstje ontvangen.

Er werden 22 soorten bijen en 31 soorten wespen waargenomen.

Kees van Achterberg sleepte tevens een drietal Braconidae op de Franse Kampheide: Bassus

tumidulus, Chelonus spec. en Diospilus capito.

Een bijzondere waarneming wat betreft verspreiding is Andrena denticulata op de

Zuiderheide. Deze zandbij was nog niet gemeld uit het Gooi en is zelfs nieuw voor de

provincie Noord-Holland. De opmars van A. denticulata
,

die graag op Jacobskruiskruid

vliegt, lijkt nu ook door te zetten richting westen van het land. Uit het kustgebied zijn slechts

twee oude vondsten bekend nl. bij Den Haag en Vlissingen. Misschien dat deze soort, die

soms verward wordt met de zomergeneratie van Andrena flavipes, weer de kustduinen weet te

bereiken.

Aardig is tevens dat de oligolectische Klokjesdikpoot (I(Melitta haemorrhoidalis) zich weet te

handhaven op de Zuiderheide, een verschijnsel dat op (nog) slechts weinig heideterreinen in

Nederland kan worden waargenomen.
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stapelwolken, een temperatuur van rond de 20 graden C en een fors windje, beter dan

voorspeld. Rond vijfuur, met nog steeds zon en minder wind, sloten we op de Franse

Kampheide de excursie af.
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Bijlage 1. Soortenlijst wespen en bijen van de Zuiderheide en Franse Kampheide op 4

augustus 2001

Terreinen Zuiderheide Franse Kampheide

Amersf. coord. 142/3-471 139-474/5

Chrysididae - goudwespen

Hedychrum nobile “ +

Mutillidae- mierwespen

Sinicromyraie rufipes - +

Tiphiidae - keverdoders

Tiphia femorata + -

Pompilidae - spinnendoders

Anoplius infiiscatus + -

Anoplius viaticus + +

Arachnospila anceps +

Pompilus cinereus + -

Priocnemis pusilla + +

Vespidae - plooivleugehvespen
Ancistrocerus gazella - +

Dolichovespula saxonica -
+

Vespula vulgaris - +

Sphecidae s.l. - graafwespen

Axnmophila pubescens + -

Ammophila sabulosa - +

Cerceris quadricincta -
+

Cerceris rybyensis + -

Crabro cribrarius -

+

Crossocerus distinguendus + -

Crossocerus nigritus + -

Crossocerus ovalis + -

Crossocerus palmipes + +

Crossocerus quadrimaculatus + +

Crossocerus vams + -

Diodontus minutus + -

Diodontus tristis + -

Dryudella stigma + -

Harpactus lunatus + -

Lindenius albilabris + -

Lindeniuspygmaeus
+ -

Mellinus arvensis + +

Miscophus ater + -

Plulanthus triangulum + +

Apidae s.1. - bijen

Andrena denticulata + -

Andrena flavipes + -

Andrena fuscipes + +

Andrena ovatula-groep - +

Bombus pascuorum + +

Bombus pratorum + -

Bombus terrestris-groep + +

Colletes fodiens + -

Colletes succinctus -

+

Epeolus cruciger + +
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Terreinen Zuiderheide Franse Kampheide

Amersf. coord. 142/3-471 139-474/5

Epeolus variegatus + -

Halictus confusus + -

Halictus rubicundus - +

Lasioglossum leucozonium + -

Lasioglossum villosulum + -

Melittahaemorrhoidalis + -

Nomada fuscicomis + -

Nomadarufipes + +

Panurgus calcaratus + +

Sphecodes albilabris + -

Sphecodes gibbus + -

Sphecodes marginatus -

+

Sphecodes reticulatus - +


