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Verslag van de excursie van de sectie naar de

Amsterdamse waterleidingduinen
Pim Kuijken

Inleiding

Onder de 15 deelnemers was een aantal die niet verzamelden maar wel belangstelling hadden

en graag eens mee gingen.
Na al een geruime tijd van mooi en warm weer begon deze dag helaas zwaar bewolkt en dat

had vooral gevolgen voor de vangsten in de ochtend bij de Oranjekom. In de middag klaarde

het op en werd er ook meer gevangen.

Het immense gebied is uiteraard niet in één dag te bemonsteren. De gevarieerdheid is enorm

en er moesten gezien de beperkingen qua vervoer in het terrein keuzes worden gemaakt. Veel

boeiende stukken blijven dus onbelicht. Voor de toekomst is er nog veel onderzoek nodig

naar de bijen en wespen fauna van de Waterleidingduinen. Theo Peeters en Jeroen de Rond

Op zaterdag 2 augustus 2003 verzamelden zich zo’n 15 personen bij de ingang van de Oase

om mee te doen aan de excursie van de sectie.

Vijfmensen hadden een fiets gehuurd en konden zo een groter en wat verder afgelegen gebied
bereiken. Deze groep heeft meer verzameld vlak achter de eerste duinenrij, dicht aan de kust.

De andere groep heeft verzameld op drie excursieplekken, te weten de Oranjekom, het

Oosterkanaal bij de Zilk en het Heitje.
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hebben daar al een flinke aanzet voor gegeven. Verdere systematische inventarisatie van de

bijenfauna zou nog veel gegevenskunnen opleveren.

Korte bespreking resultaten

Van slechts vijf deelnemers werd een soortenlijstje ontvangen. Voor de terreinbeheerders en

de inventarisatiegegevens is het van groot belang dat de vangsten worden doorgegeven. Ik

roep iedereen op om zich daar wat nauwgezetter aan te houden, daar het één van de

voorwaarden is voor vergunningverlening.
Er werden 33 soorten wespen en 18 soorten bijen waargenomen.

Een bijzondere waarneming was de eerste vangst van Macropis europea uit de

Waterleidingduinen. Zelf heb ik éénmaal een exemplaar gevangen in de Noorderduinen in

Zandvoort in 1996.

De bestaande soortenlijst van 116 soorten bijen en wespen in de Waterleidingduinen kan dus

met één worden uitgebreid.

Hoplitis spinulosa blijkt verspreid door het duingebied voor te komen en er is door mij recent

(15-6-2003) één exemplaar gevangen in de Noorderduinen in Zandvoort.

Er werden teleurstellend weinig soorten bijen gevangen. Enerzijds was het in de ochtend

bewolkt, anderzijds blijkt door de warme en vroege zomer dat veel soorten waren

uitgevlogen. Dat verschijnsel is door velen van ons geconstateerd.

Veel soorten die je wel zou verwachten zijn niet gevangen. Ik verwijs naar het excursieverslag

van 3 augustus 1996 van de vangsten in de Noorderduinen in Zandvoort, vermeld in Bzzz nr.

6 pagina 33.

Bijzonder was de vangst van de goudwesp Chrysis gracillima. De gastheren hiervan zijn

onder andere Microdynerus exilis en Microdynerus nugdunensis, maar die werden niet

verzameld. Het is mij niet bekend of deze hier ooit gevangenzijn.

Tabel 1 Soortenlijst wespen en bijen van de Waterleidingduinen op 2 augustus 2003

Terreinen Oranjekom Oosterkanaal Heitje Zeereep

Amersf. Coord. 99-484/485 95-479 95-479 95-484

CHRYSIDIDAE - Goudwespen

fcknkx X

Chr/sis gtadHirra X

Chrysisignita X

TIPHUDAE - Kevedatea

Tiphia ferroata X

POMPILTDAE - Spmnendoctecs

Ancpüus infuaatXE X X X

Ancplius viücus X X X

Apcdnellus saxmaculatLis X X

mfe X

Episyrn ruQpes X X

Evagstes dukius X

Evagëas paUnipss X

Pompdlas dnscajs X X X

VESPIDAE - HlocivieugeLwsspen
Andsürxams CTa-^ertris X

Andstacscus tdfeadAas X

Dnl 1rhnvRFp da rredia X

Symmorphus tafesddas X
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Terreinen Oranjekom Oosterkanaal Heitje Zeereep

SPHECIDAE - Gtaafwespen

AmmophOa sabulosa X X

Podakrda hitsuta X

CRABRONIDAE - Gtaafwespen
Bemfcdx icsttdH X X X X

CercEtdsrybyensis X X

CrahDD odbcaniB X

CrahnsobeDatus X

Crcsaxems quadrimaculatus X

Crcssooecus wasmaéli X

DryudeDa pinguis X

DryudeUa stigma X

Ectemnius ocrtinuus X X

Gorytes MirinctiK X

Mellinusar^ensis X

Oxyfcdus bipuncöxis X

Philarthus tnangulnm X X

Tachysphex panzed X X

APIDAE - Bijen
Andrsna fusdpes X X

Bombus campestds X

Bombus lirmam X

Bombus tmedais X

CdMes rrarginius X

Coebcxys rrandibalaris X

Dasypoda hiitipes X X X

Epedlus wriecptus X

Halictus cmfusus X

Halictus tumükrum X

Hylaeus hsviaxnis X

tvn-'-v+rim X

Macrqpis euncpaea X

Osmia X X

Spheoodes aQhiyxis X

Spheoodes gibbus X X

Sphaoodes Icnguüus X X


