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Gebied
De Steenbroekse Hei is een perceel dat in 2007 geplagd is voor natuurontwikkeling. Het is onderdeel
van de ecologische verbindingszone Nederrijk-Brandenberg, eigendom van Staatsbosbeheer en in
pacht van Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek. De begroeiing is nog vrij laag en open in het
geplagde deel, daarbuiten is het ruiger met gewone berenklauw, akkerdistel en boerenwormkruid. In
de spaarzame begroeiing zijn rolklaver en witte klaver dominante bloeiers. In het voorjaar zijn
bloeiende wilgen, meidoorns en paardenbloemen een belangrijke voedselbron voor bijen. In 2009 zijn
er heideplaggen uitgelegd met struikhei en dophei, afkomstig van het natuurperceel Hulsbroek.
Bezoeken
Het gebied is vier maal bezocht in 2010, waarbij gezegd moet worden dat het weer niet optimaal was
in de meeste gevallen. Toch zijn er veel angeldragers waargenomen. Met mooier weer zou het aantal
soorten wellicht nog hoger uitvallen dan nu.
Tabel 1. Data inventarisaties Steenbroekse Hei
datum

tijdsspan

bezoektijd
(in min)
4-apr-10 onbekend
?
15-mei-10 14.00-14.35
35
27-jun-10 15.30-16.45
75
12-aug-10 13.45-17.40
245

weersomstandigheden
temperatuur bewolking*
niet genoteerd
16 °C
5
niet genoteerd
23 °C
4

* schaal 1 - 5: 1= zonnig/helder, 2= helder tot licht bewolkt, 3= licht
bewolkt, 4= half bewolkt, 5= zwaar bewolkt; (a = met buien)

Resultaten
In totaal zijn 27 soorten angeldragers gevonden (Tabel 2),
waarvan 15 soorten bijen en 12 wespen (exclusief niet of
onzeker gedetermineerde vangsten). Onder deze soorten
bevindt zich de bedreigde zandbij Andrena bimaculata (NL:
donkere rimpelrug), die in de regio plaatselijk algemeen is.
In de tabel staat kolom RL voor Rode Lijst-categorie, of
zeldzaamheid indien de soort niet op de Rode Lijst staat. Bij
wespen is de zeldzaamheid aangegeven in kolom Z. Kolom
N staat voor nestelwijze (O ondergronds, B bovengronds,
OB boven- en ondergronds, Po broedparasiet ondergronds, Figuur 1. Donkere rimpelrug, vrouwtje
Pb broedparasiet bovengronds, Px broedparasiet boven- en
ondergronds).
Er zijn drie wilgenspecialisten gevonden, namelijk
Andrena clarkella, A. praecox en A. vaga. Verder is ook de
wormkruidbij Colletes daviesanus aangetroffen, een
specialist op gele composieten. Een bepaald stuk van het
perceel is kaler dan de rest, waarschijnlijk door wroetwerk
van wilde zwijnen. Hier is los open zand, waarin de meeste
graafwespen nestelden. Ook werd daar vlakbij een
grondnest gevonden van de Duitse wesp Vespula
germanica, dat was uitgegraven door waarschijnlijk
wespendief. De overgebleven werksters waren op 12
augustus bezig het te herstellen.
Figuur 2. Werkster van Duitse wesp met
nestmateriaal, in de vernielde nestopening.
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Tabel 2. Angeldragers van de Steenbroekse Hei
Bijen
Andrena bimaculata
Andrena clarkella
Andrena flavipes
Andrena haemorrhoa
Andrena praecox
Andrena vaga
Bombus hypnorum
Bombus lapidarius
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus terrestris
Colletes daviesanus
Halictus rubicundus
Nomada flava
Nomada ruficornis
Goudwespen
Hedychrum gerstaeckeri
Hedychrum nobile
Mierwespen
Smicromyrme rufipes
Spinnendoders
Anoplius infuscatus
Plooivleugelwespen
Polistes dominula
Vespula germanica
Graafwespen
Cerceris rybyensis
Ectemnius lapidarius
Lindenius albilabris
Mimumesa unicolor
Oxybelus bipunctatus
Oxybelus uniglumis

Donkere rimpelrug
Zwart-rosse zandbij
Grasbij
Roodgatje
Vroege zandbij
Grijze zandbij
Boomhommel
Steenhommel
Akkerhommel
Weidehommel
Aardhommel
Wormkruidbij
Roodpotige groefbij
Gewone wespbij
Gewone dubbeltand

RL
BE
z
a
a
z
z
a
a
a
a
a
a
a
a
a

N
O
O
O
O
O
O
B
OB
OB
OB
OB
O
O
Po
Po

Juweelwesp

Z
ma
a

N Gastheer
Po knoopwespen (Cerceris)
Po knoopwespen (Cerceris)

Gewone mierwesp

Z
a

N Gastheer
Po graafwespen

Gewone borstelspinnendoder

Z
a

N Prooigroep
O spinnen

Franse veldwesp
Duitse wesp

Z
z
a

N Prooigroep
B polyphaag
OB polyphaag

Z
a
va
a
va
a
a

N
O
B
O
O
O
O

Groefbijendoder
blokhoofdwespen
zwartlijfcicadendoders
spieswespen
spieswespen

Specialisme
wilgen

wilgen
wilgen

composieten
Andrena spp.
Andrena haemorrhoa

Prooigroep
bijen
vliegen
wantsen, kleine vliegen
cicaden
vliegen
vliegen

Totaal aantal soorten 27
- waarvan bijen
15
- waarvan wespen
12
(exclusief 6 exx. niet/onzeker gedetermineerd)

Conclusie
De Steenbroekse Hei herbergt na drie jaar natuurontwikkeling al een groot aantal angeldragers.
Vermoedelijk draagt ook het grote oppervlak aan open zand hier aan bij. Het is interessant de
veranderingen in de angeldragergemeenschap de komende jaren te volgen, niet alleen vanwege de
natuurlijke successie van het geplagde deel, maar ook vanwege de recente introductie van
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heideplaggen. Uitbreiding van deze heidestruikjes zal de vegetatie veranderen en zal ook andere
soorten aantrekken, waaronder bijvoorbeeld bijen die op de bloemen van heide gespecialiseerd zijn
(heidezandbij en heizijdebij). Hoe snel zullen deze specialisten deze natuursnipper kunnen
koloniseren? Ook de vestiging van meer broedparasieten (wespbijen, goudwespen, e.d.) is interessant
om te volgen.
De resultaten van deze bezoeken geven natuurlijk slechts een beperkt beeld. Niet altijd is even lang
gezocht en het weer was zoals al gezegd niet optimaal. Qua beheer is daarom ook nog weinig aan te
bevelen. Noemenswaardig vind ik de invloed van het open zandige stuk, dat duidelijk een hogere
concentratie nesten van angeldragers had dan de rest van het geplagde deel. De verstoringen van groot
wild zoals wilde zwijnen krijgen daarmee een extra dimensie.

Figuur 3. De omgewroete open plek.
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