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Een tuin vol angeldragers
Sandra	Dobbelaar

Aanleg
Voor, naast en achter mijn huis in de Bella-
mystraat in Terneuzen heb ik een niet al te 
grote tuin. Toen ik er in 2000 kwam wonen 
heb ik de bestaande tuin omgetoverd in een 
wat natuurvriendelijker geheel. Coniferen 
werden vervangen door inheemse struiken. 
Er werd een flinke vijver aangelegd. Om 
een bloemrijk stuk te creëren heb ik een 
laag voedselarm zand aangebracht boven 
op de grond. Daarin is een hele partij aan 
inheemse bloemen uitgezaaid. Tot slot zijn 
allerlei soorten extra nestgelegenheid voor 
bijen en wespen gemaakt. Bundels met riet, 
holle takjes werden opgehangen en hout-
blokken van gaten voorzien. 

Sneller dan ik kon denken wisten veel 
soorten angeldragers het tuintje te vinden. 
Vooral het kale zand bleek direct een door-
slaand succes. Grote hoeveelheden zand-
bijen, en later ook wespen maakten daarin 
nestholletjes. De inheemse bloemen wer-
den druk bezocht, ook bijvoorbeeld door 
vlinders. Er zijn nu in totaal 74 soorten acu-
leaten geteld (tabel �). 

Tabel 1. Aantal soorten per familie.

Soortgroep                 Aantal
Goudwespen                   3
Spinnendoders                2
Plooivleugelwespen        6
Graafwespen                 �7
Bijen                             46
Totaal                            74

Daarbij moet worden gezegd dat ik niet zo 
fanatiek ben met al die kleine soorten. Die 
moeilijk te determineren kleine groefbijtjes 
en spinnendoders laat ik maar even gaan. 
Mijn Zeeuwse mannelijke mede bijenfa-
naten zijn wat dat betreft een stuk gedre-
vener. Die willen altijd tot de laatste soort 
gaan. Maar 74 soorten is voor zo’n klein 
tuintje best veel. Zeker als je bedenkt dat er 
nog een aantal relatief algemene soorten 
niet werden vastgesteld, zoals de Duitse 

wesp, of Ectemnius continuus. Die zullen er 
waarschijnlijk toch ook wel eens rondvlie-
gen. In werkelijkheid moeten er naar schat-
ting toch al snel een honderdtal soorten 
voorkomen! Wat een positief element is bij 
de bevolking van het stadstuintje, is dat het 
grenst aan een groenstrook met wat bomen 
en struiken. Daarlangs kunnen die dieren 
gemakkelijk de tuin bereiken.

Genieten
Elke ochtend voor vertrek naar het werk 
en elke avond bij thuiskomst, moet ik even 
in de tuin kijken. Even lekker struinen 
tussen de bloemen en talrijke insecten. 
Indrukwekkend zijn de enorme wolken 
mannelijke zandbijen die op warme dagen 
in lange slierten telkens weer om de bloei-
ende sleedoorn vliegen. Schitterend is het 
spectaculaire gedrag van de grote wolbij en 
de bijenwolf. Goudwespen zijn ook zo gaaf 
om te zien. En de metselbijen (Osmia’s) ste-
len elke keer weer mijn hart met hun kod-
dige uiterlijk. Als de klokjes bloeien speur ik 
ze iedere keer even na op de verschillende 
soorten klokjesbijen. Het is een genot om 
tussen de lange bloemen van het slangen-
kruid te staan en te zien hoe ze intensief 
bezocht worden door een veelheid aan 
soorten. Cerceris ruficornis, Andrena tibialis, 
Melecta albifrons, Dolichovespula media, Eu-
menus coronatus en Polistes dominulus zijn 
wel de leukere soorten.

Het lijkt er op of er nauwelijks nog iets valt 
te verbeteren. Een positief aspect van de 
aanpak is dat het erg arbeidsextensief is. 
Vooral het zandbed behoeft nagenoeg geen 
onderhoud. Ecologisch gezien scoort de 
tuin hoog en ook de menselijke bezoekers 
weten de bloemenpracht en insecten te 
waarderen. Tips blijven uiteraard welkom.
Voor een volledige soortenlijst, zie de web-
site van de sectie: 
www.nev.nl/hymenoptera/.

S.M.A.J.	Dobbelaar,	Bellamystraat	37,	
4532	CR		Terneuzen,	
sdobbelaar@zeelandnet.nl


