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Langsteelgraafwesp (NL)                    Sceliphron curvatum
Asian mud-dauber (GB)
Asiatische Lehmtopfwespe of Oriëntalische mauerwespe (D)
Pélopée courbée (F)


Industriële revolutie


Achterbuurman Jean vertelde me dat een vriend van hem, Rik (hij heeft
als hobby stationaire motoren restaureren uit het begin van de industriële
revolutie), dezelfde lemen urnen heeft dan die, welke ik hem op een dia
had laten zien. De urntjes op die dia waren van een solitaire metselwesp,
n.l. van de urntjesspinnendoder (Auplopus carbonarius).  Bij  Rik  zaten ze
in het cilindergedeelte van een oude stationaire motor, die hij in Zuid
Frankrijk had gekocht.
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en enkele dagen later zijn Jean en ik bij
Rik gaan kijken. Het waren inderdaad soortgelijke cellen/urntjes maar dan
wel veel groter. Ik mocht de cilinder meenemen om de cellen/urnen er
voorzichtig uit te peuteren. Een cel/urn was kapot gegaan en er was een
half transparante cocon met een larve uitgevallen. Uiteindelijk heb ik er
vier intacte cellen/urnen uit kunnen halen en in een doosje kunnen ver-
lijmen, afgesloten met een plastic zakje. De beschadigde cocon met larve
had ik er los bijgelegd. De eerste weken keek ik regelmatig maar er
gebeurde niets. Daarna raakte het geheel in vergetelheid. Toen de zomer
begon kwam ik het doosje weer tegen en er lag een uitgekomen dode
wesp in. Het was de wesp van de transparante cocon. (Zij was
waarschijnlijk door gebrek aan vocht en voeding om het leven gekomen).
Vijf dagen later is er toen een tweede wesp uitgekomen. Een mooi dier om
te  zien.  Maar  hij  ging  een  beetje  door  zijn  knieën.  Dat  moest  van  de
honger zijn dacht ik. Nadat ik hem/haar uitvoerig had gefotografeerd heb
ik  de  wesp  buiten  op  de  schermbloem  van  de  maggiplant  (Levisticum
officinale) gezet, met de bedoeling dat ze de nectar die op de schermbloe-
men  zat  zou  oplikken.  Op  de  foto’s  is  te  zien  dat  ze  dat  ook  inderdaad
deed.
Helaas kan ze hier geen partner vinden om zich voort te planten. Deze
soort  komt  hier  niet  voor  en  is  thuis  in  Zuid  Frankrijk.  Er  is  geen
(fatsoenlijke) Nederlandse naam voor deze wesp, alleen de wetenschap-
pelijke naam Sceliphron curvatum. Eigenlijk is dat logisch want de soort is
hier onbekend. Hoewel Sceliphron curvatum bezig is zijn leefgebied aan
de Middellandse zee uit te breiden richting noorden. (Misschien door de
klimaatsveranderingen en de daardoor warmere zomers?).
Als ik naar de grootte van de verlamde spin kijk, die te zien is op een van
onderstaande foto’s, had ik van de sceliphron curvatum wel grotere prooi-
dieren verwacht. De prooien van de urntjesspinnendoder, die hier alge-
meen voorkomt en kleiner is, zijn namelijk veel groter (o.a. kruisspinnen
en wolfspinnen).



http://fr.wikipedia.org/wiki/Sceliphron_curvatum
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Gietijzeren cilinderblok met rechts drie cellen/urnen zichtbaar van totaal 5 en ook
aan de linkerkant een cel/urn zichtbaar van totaal 2. (schaduw).


     Het begin van cel/urn 4 is net zichtbaar. In totaal waren er 7 cellen/urnen
     aanwezig. Ik heb er slechts 4 kunnen los prepareren.


© C.J.F. EVERS  GRONSVELD


© C.J.F. EVERS  GRONSVELD


Cel/urn  4


Cel/urn 5 is niet te
zien.
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Overzicht en detail van de cellen/urnen, goed te zien de afsluiting (deksel). De
hoogte van de cel/urn is ± 2,5 cm.


Het is gelukt 4 cellen/urnen los te peuteren, een is daarbij gebroken.


Schimmel ?


© C.J.F. EVERS  GRONSVELD© C.J.F. EVERS GRONSVELD


© C.J.F. EVERS  GRONSVELD


Verdoofd
spinnetje.


Larve  in gescheurde
Cocon.
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Een gebroken cel/urn die alleen een spinnetje bevat. Uit een andere cel/urn een
cocon die gescheurd is, de larve komt in contact met de buitenlucht.


Beschimmeld spinnetje?


© C.J.F. EVERS  GRONSVELD


Spinnetje met
schimmel?


Larve  in gescheurde
Cocon.


Detail van bovenstaande
afbeelding


© C.J.F. EVERS  GRONSVELD
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De cellen/Urnen zijn vastgezet in plastic bakje. De cocon afgedekt met resten
van een cel/urn.


Het geheel is afgedekt met plastic boterhamzakje en in de gereedschapsschuur
opgeborgen. (Vanwege de temperatuur 8-10 °C in de winter).


© C.J.F. EVERS  GRONSVELD


© C.J.F. EVERS  GRONSVELD
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Het geheel was na enkele controles aan het begin in de vergetelheid geraakt
totdat… ik in begin van de zomer ontdekte dat de gebroken urn met de daarin
geopende cocon was uitgekomen. De wesp is door voedsel- en watertekort
overleden. Een andere cel/urn is geopend en het hoofd is net zichtbaar.


Bij dit exemplaar heb ik net op tijd ontdekt dat het uitgekomen is. Door gebrek
aan voedsel en vocht (nectar) staat ze zwak op haar poten. Hoofd en achterlijf
rusten op de grond. Ze heeft zelfs geen kracht meer om haar antennes overeind
te houden. Sceliphron curvatum


© C.J.F. EVERS  GRONSVELD


© C.J.F. EVERS  GRONSVELD


De stand van de antennes verraden zwakte en
        daardoor is zij ook door de poten gezakt.


Een veel voorkomend fenomeen bij sommige
solitaire wespen, na overlijden krommen zich de
voelsprieten/antennen.


Hoofd van Sceliphron curvatum
net zichtbaar.



http://en.wikipedia.org/wiki/Sceliphron_curvatum
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Meteen heb ik haar buiten op de bloeiende maggiplant ((Levisticum offi-
      cinale) gezet zodat zij zich tegoed kon doen aan de aan de oppervlakte
      liggende nectar/stuifmeel


     De dagen na haar vrijlating heb ik nog regelmatig gekeken op de maggi-
     plant maar haar niet meer gezien. Het is duidelijk dat zij zich hier niet
     kan voortplanten omdat deze mooie soort (exoot) hier niet voorkomt
     maar een heel stuk zuidelijker, namelijk Zuid Frankrijk.
     Dit is een mooi schoolvoorbeeld hoe insecten (en ook flora en fauna) zich
     ook kunnen verspreiden door toedoen van de mens.


© C.J.F. EVERS  GRONSVELD


© C.J.F. EVERS  GRONSVELD
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Verspreidingskaart volgens Bitsch & Barbier 2012


In mijn archief enkele beelden gevonden  van urntjesspinnendoder (Auplopus
carbonarius) en urntjeswesp (Eumes coarctatus).


© C.J.F. EVERS  GRONSVELD



http://zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/page.asp?id=1
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© C.J.F. EVERS  GRONSVELD


© C.J.F. EVERS  GRONSVELD


Enkele cellen zijn al uitgekomen


De bobbelige structuur is ontstaan door de manier van metselen, elk bobbeltje
is een balletje klei vermengd met speeksel.


Deze cellen/urnen van de urntjesspinnendoder bevonden  zich  op
gestapelde plastic containertjes die tegen een muur stonden. Deze
kant stond dus tegen de muur. Twee cellen/urnen zijn al
uitgekomen. Vermoedelijk mannelijke individuen.
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jEumenes coarctatus (urntjeswesp) met kleibolletje in de kaken.


kEumenes coarctatus (urntjeswesp) met kleibolletje in de kaken. Klaar voor vertrek. 


© C.J.F. EVERS  GRONSVELD


© C.J.F. EVERS  GRONSVELD


Eumenes coarctatus is bezig klei te verzamelen. Eerst maakt zij de
klei nat zodat deze makkelijk te verwerken is. Dan schraapt zij met
haar kaken een portie klei bijeen, voegt daar haar speeksel bij en
maakt van het geheel een bolletje/balletje.


Kleibolletje tussen de kaken, eumenes
coarctatus staat op het punt naar haar
nest te vliegen. Dat het bolletje nat is is
goed te zien. Ook de plek waar zij het
weg geschraapt heeft is nat.


2
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Verlamde kruisspin, prooi van een urntjesspinnendoder en op weg naar het nest.
Drie poten zijn al verwijderd.  Zo’n kleine wesp en zo’n grote spin!


Naschrift


Na gegoogled te hebben blijkt de soort in Nederland al in  2007 gefotografeerd te zijn
door Hans van der Post. Zie forum link. Locatie is onbekend, waarschijnlijk ergens
in Noord- of Zuid Holland. Ik heb het vermoeden dat via een schip, trein of vrachtwa-
gen  het insect meegelift is.
http://www.imkerforum.nl/phpbb/viewtopic.php?f=11&t=20517&p=129726
Er is veel te vinden over deze wesp op het net maar geen meldingen van Nederland,
behalve bovengenoemde.
Zie verspreidingskaart bladzijde 8 volgens Bitsch & Barbier 2012.


De Nederlandse naam, langsteelgraafwesp, voor Sceliphron curvatum vind ik
vreemd, het is toch meer metselwesp dan graafwesp?


© C.J.F. EVERS  GRONSVELD


Urntjesspinnendoder met prooi, een ver-
lamde kruisspin.  Het is  vaak een hels  kar-
wei om de (grote) spin in het nest te krij-
gen. Een keer heb ik een urntjesspinnen-
doder  meer  als  twintig  meter  gevolgd  tot
aan haar nest. Om de twee, drie meter laat
zij  de prooi  liggen en gaat de weg vooruit
verkennen. Dan komt ze terug en vervolgt
haar weg met prooi naar het nest. Komt ze
na  meerdere  stops  eindelijk  bij  het  nest
aan  moest  zij  in  dit  specifieke  geval  nog
ruin  een  meter  omhoog  klimmen  om  bij
haar nest te komen. Het lijkt op dit beeld
alsof de spin een dreighouding aanneemt
maar dat is niet zo, zij is verlamd.


Geopende kaken.



http://www.imkerforum.nl/phpbb/viewtopic.php?f=11&t=20517&p=129726
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Anti-specht voorziening voor solitaire bijennestwanden.


Het eerste jaar nadat mijn nestwand verplaatst was naar de Natuurtuinen
Jekerdal van het CNME Maastricht deed zich het probleem voor dat er een
bonte specht zich regelmatig tegoed deed aan de cocons van de gehoorn-
de metselbijen. Dat kwam enerzijds door de ligging van de Natuurtuinen
(aan de rand van Maastricht) en anderzijds omdat er alleen activiteit is als
de tuin geopend is.  Dus de kleine bonte specht  kon behoorlijk  zijn  gang
gaan. De nesten die gemaakt waren in Japanse duizendknoop zijn
natuurlijk een peulenschil voor een specht omdat dit materiaal vrij zacht
is. Urenlange zoektochten op internet en literatuur naar een oplossing
voor dit probleem hadden niets opgeleverd. Ik besloot toen geen Japanse
duizendknoop meer te gebruiken voor het nieuwe seizoen en de duurdere
bamboestokken  maar  te  gebruiken  omdat  een  specht  deze  niet  kan
openen. Jammer, want de Japanse duizendknoop laat zich gemakkelijk
bewerken en is vaak op vochtige en ruderale plaatsen te vinden. Het is
een dominante plant die men liever kwijt dan rijk is en dan ook vaak
bestreden wordt.


From: Bart & Tamara
Sent: Tuesday, February 21, 2012 9:32 PM
To: wildebij@home.nl
Subject: japanse duizendknoop


Hallo,


Allereerst mijn complimenten voor uw prachtige website met volop informatie over de wilde bijen. Ik
lees het erg graag en leer er veel van.
Ik ben gevraagd om een bijenhotel te bouwen en liep bij het opzoeken van informatie tegen een
vraag aan rondom het gebruik van Japanse Duizendknoop.


Afb.1 Bonte specht heeft de nest-
wand ontdekt in de Natuurtuinen
Jekerdal en doet zich tegoed aan
de cocons van de gehoornde
metselbijen.


1


Onlangs kreeg ik uit Goirle email van een nestbouwer met een link dat
het fout is Japanse duizendknoop te gebruiken als nestgelegenheid voor
solitaire bijen omdat die giftig zou zijn. Nou gebruik ik al jaren J.
duizendknoop en zijn de daarin gemaakte cellen normaal uitgekomen.
Ik heb zelfs al een keer ergens gelezen dat je uitkomende scheuten
kunt eten, zoals asperges.



http://www.cnme.nl/

mailto:wildebij:@home.nl
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Op http://www.solitairebijen.ugent.be/nestgelegenheden.html las ik : Als holle stengels gebruik je best
geen Japanse duizendknoop. Deze stengels scheiden immers een schadelijke stof uit. Ook andere sterk
geurende houtsoorten zou ik niet gebruiken.
Op uw website zie ik toch duidelijke foto’s van succesvolle broed. Mijn vraag is of u enige ervaring
heeft met bovenstaand gegeven? Of adviseert u mij gewoon om Japanse Duizendknoop te gaan
gebruiken. Ik ben overigens van plan om bij een grote stevige stengel een plastic buisjes te plaatsen,
leuk voor de kinderen om te zien wat er in de buis gebeurt.


Met vr. gr.


Bart K.


Van: wildebij@home [mailto:wildebij@home.nl]
Verzonden: dinsdag 21 februari 2012 23:12
Aan: Bart & Tamara
Onderwerp: Re: japanse duizendknoop/Is O.K.


Beste Bart,


dankjewel voor je complimenten. Ik heb de site gemaakt na 20 jaar bouwen en
observeren. Dat je Japanse duizendknoop niet kunt gebruiken moet ik ten stelligste tegen
spreken. Ik ben de eerste geweest die het gebruikt(e) omdat bamboe te duur aan het
worden was. Na 1 keer gebruik gooi ik de bamboe weg. Dit vanwege hygiënische
redenen. O.a. stuifmeelmijt en schimmels. Bij hergebruik zouden vooral die schimmels
weer tot bloei kunnen komen omdat zij de sporen in de buis afgezet hebben. Een nieuwe
generatie bij zou zich dan infecteren met alle gevolgen van dien. De grotere buizen
duizendknoop worden erg goed gebruikt door de gehoornde metselbijen en rosse
metselbijen en dat zijn geen recyclers, d.w.z. dat zij oude buizen poetsen en
schoonmaken voor hergebruik. Hoewel ik het al enkele keren meegemaakt heb dat bij
schaarste aan schone nestruimte wel eens oude nesten gedeeltelijk gepoetst worden. In
oude nesten blijven de cocon en de uitwerpselen achter en van eventueel niet uitgekomen
eitjes (cellen)  het stuifmeel met de nectar.
Japanse duizendknoop laat zich heel goed verwerken (met klein ijzerzaagje), het enige
nadeel is dat als er muizen of spechten in de buurt zijn de bijen in wording een
gemakkelijke prooi zijn. In mijn vorige woning in de stad waren geen spechten, dus dat
probleem heeft zich nooit voorgedaan. Maar omdat we 2 jaar geleden verhuist zijn en de
buurvrouw allergisch voor bijensteken is heb ik helaas mijn nestwand ergens anders
moeten onderbrengen. In het buitengebied, de Natuurtuinen Jekerdal van het CNME
Maastricht, een mooiere plek is er in heel Maastricht niet te vinden. Maar ja, daar
zitten veel spechten...en ze hebben ook goed huisgehouden! Bamboegebruik zou hier beter
zijn. Daar geeft een specht de moed aan op. Wat die mensen daar in België beweren zijn
mijn ervaringen niet, zelfs behandelde tuinpalen waar gaten in zitten worden gebruikt
en daar komen ook nieuwe generaties uit. Het enige wat niet werkt is gasbetontegels.
Daar komt pas na 5 jaar ongeveer een enkele bij in. Baksteen gaat uitstekend.



http://www.solitairebijen.ugent.be/nestgelegenheden.html

http://www.cnme.nl/

http://www.cnme.nl/





3


www.tuinwild.nl                                                                                © All rights reserved by C.J.F. Evers  Gronsveld


Observatiebuis is zeer leerzaam omdat je daar het verborgen doen en laten van de
solitaire bij goed kunt zien. Zelf gebruik ik incidenteel harde plasticbuis maar je kunt ook
slang gebruiken. Je moet het wel aan een kant dicht maken. Het beste met een propje
watten zodat er ook iets van ventilatie is. Dat is gunstig tegen schimmel.
Waar zit jij ergens in het land, bij de Randstad? Op deze link kun je een voorlopige atlas
downloaden die niet meer te krijgen is maar waar ook over het leven van de bij
geschreven wordt.
atlas van de Nederlandse bijen – Naturalis
Als je nog vragen hebt mail me gerust.


Groet Cor Evers.


From: Bart & Tamara
Sent: Thursday, February 23, 2012 7:58 PM
To: 'wildebij@home'
Subject: RE: japanse duizendknoop/Is O.K.


Hallo Cor,


Bedankt voor je antwoord. Ik ga het weekend eens opzoek naar Duizendknoop. Ben benieuwd.
Ik woon tegen de Belgische grens aan, in Goirle onder de rook van Tilburg. Volop heide hier en veel
te halen voor de bijen in de woonwijk. Zelf ben ik hobbyimker met 4 volken, de passie voor de wilde
bij is dat ze zo hard kunnen werken, op korte afstand van hun nest en alles alleen doen. Prachtig.
Hang dan ook vaak met mijn gezicht voor het eikenbalkje waar al die bijen druk in de weer zijn.
Handige tip die watten in buisje (slang), ga er het weekend eens mee aan de slag (nadat ik mijn
honingbijen voorzien heb van het nodige voedsel, door de warme winter is hun wintervoorraad ver
leeg…)


Met vr gr


Bart K.


Tot zover het emailverkeer over de J. duizendknoop.  Als “ervaringsdes-
kundige” kan ik daarom deze zinsnede van de Universiteit van Gent,
“- als holle stengels gebruik je best geen Japanse duizendknoop. Deze stengels
scheiden immers een schadelijke stof uit.” absoluut niet bevestigen,
integendeel zelfs! Ik ben jaren geleden op zoek gegaan naar een
vervanger voor de kostbare bamboe en ben zodoende terecht gekomen bij
de Japanse duizendknoop, ook omdat deze het meeste lijkt op bamboe, er
zijn knopen, het laat zich heel gemakkelijk verwerken en het is gratis.
Bovendien is men de dominante plant liever kwijt dan rijk.


Om weer verder te gaan met de natuurtuinen, tijdens een bezoek in het
najaar zag ik een vreemde, archaïsche, ruige en intrigerende constructie
voor de nestkast hangen. Speurtochten naar een oplossing voor het
spechtprobleem op het internet toentertijd,  leverden alleen constructies



http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=voorlopige%20atlas%20van%20de%20solitaire&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCYQFjAB&url=http://www.repository.naturalis.nl/document/46387&ei=5BVET5z8MdLJ8gP6ruC5CA&usg=AFQjCNFq1Pdd2ejEnNaqfa0GTq_b2VVuHw

mailto:wildebij:@home.nl

http://www.nieuwslog.nl/2011/03/12/maastricht-bindt-strijd-aan-met-japanse-duizendknoop/
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met kippengaas e.d. op. En dat roept bij mij de vraag op of de bijen zich
niet de vleugels te veel beschadigen bij het in- en uitvliegen. Bovendien is
het ook nog eens onooglijk.
De archaïsche constructie van Chrys Steegmans, medewerker van het
CNME Maastricht, werkt uitstekend. Sindsdien is de nestwand niet meer
bezocht door spechten. Daarom beveel ik deze constructie aan iedereen
aan die hetzelfde probleem heeft met spechten of andere vliegende
insecteneters. Hij heeft een ruw bindtouw gebruikt en dat heeft een
speciaal  visueel  effect.  Als  gewicht  zijn  oude  takjes  gebruikt  zodat  de
touwen ook bij wind voor de nestwand blijven hangen. Deze constructie is
tot nog toe voor 100% effectief en kan ik daarom iedereen aanbevelen.


Afb.2 Overzicht anti specht/vogelvoorziening die effectiever is dan kippengaas of i.d. Bovendien
oogt het beter, de bijen beschadigen hun vleugels niet bij het in- en uitvliegen en hinderen
nauwelijks bij het fotograferen.


© C.J.F. EVERS GRONSVELD


2



http://www.chryssteegmans.com/
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© C.J.F. EVERS GRONSVELD


© C.J.F. EVERS GRONSVELD


4


3


Afb. 3 en 4. Details nestwand met spechtenafweer.
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Bijenhelpdesk van Arie Koster


CNME Natuurtuinen Jekerdal


5 6


Afb.5 en 6. Arie Koster op bezoek in de natuurtuinen Jekerdal en bezig met fotograferen. De
spechtafweer hindert daar niet bij. Bij een volgend bezoek ontdekte Arie de zuidelijke lang-
hoornbij in De Natuurtuinen en de gewone langhoornbij in de stad (Maastricht).


© C.J.F. EVERS GRONSVELD © C.J.F. EVERS GRONSVELD


Openingstijden


Ma. Gesloten


dinsdag, woensdag,
donderdag
10.00 - 16.00 u.


zondag (eind mei
tot eind september)
13.00 - 16.30 u.


Natuurtuinen
Jekerdal



http://www.bijenhelpdesk.nl/

http://www.cnme.nl/?id=978&t=c&l=1&c=roothttp://www.cnme.nl/?id=978&t=c&l=1&c=root
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NASCHRIFT JULI 2012


De anti-spechtvoorziening zoals hierboven beschreven is helaas in juni
door een specht gekraakt. Dat betekent dat ik niet meer kan garanderen
dat het werkt en dat u het ter plaatse in uw situatie moet uitproberen of
het bij u wel werkt.
Jammer dat de nestwand nu zo “beveiligd” moet worden dat het onooglijk
wordt  en er  ook rekening gehouden moet worden dat  de nest  bouwende
bijen hun vleugels niet beschadigen. Afgelopen zondag was er in de tuinen
een publieksactiviteit en ik heb toen de extra beveiliging tijdelijk
verwijderd. Dat ging prima.
Ik ben benieuwd hoe lang dit werkt en zal er meteen hier melding van
maken. Intussen wil ik u uitnodigen als u ook een spechtenprobleem aan
de nestwand heeft mij te mailen wat u eventueel ondernomen heeft om
dit met succes op te lossen. Zodat andere wilde bijenhouders die hetzelfde
probleem hebben dit ook kunnen toepassen. wildebij@home.nl
Chrys heeft weer een oplossing bedacht zoals op onderstaande beelden te
zien is. Het is nu een dubbele hindernis geworden. Ik heb ook al eens
zitten denken om een silhouet van een grijpvogel (die ook spechten pakt).


Op een zonnige ochtend in september gefotografeerd. Sinds de ijzeren
voorziening is het rustig…
Mijn kijk op het geheel is dualistisch, enerzijds moet je de natuur zijn
gang laten gaan en anderzijds is het geheel (de nestwand) bedoeld als
studie/observatieproject en ook om de bijen en wespen te helpen.
Moet  je  dan  een  specht  (die  ook  honger  of  jongen  heeft)  dit  voedsel
ontzeggen en weren?


© C.J.F. EVERS GRONSVELD
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Mijn antwoordt is kort en duidelijk, deze hele installatie is niet bedoeld om
spechten te voeden! Dus zij moeten geweerd worden. Het is alleen geen
gezicht.
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Misschien  en  dat  hoop  ik,  dat  in  het  voorjaar,  als  de  bijen  en  wespen
vliegen het “ijzertuig” verwijderd kan worden en in Godsnaam in augustus
er maar weer voorhangen.
Ik kan me ook voorstellen dat je iets kunt doen met een
bewegingsmelder/elektronische lichtsluis  die dan “iets” aanstuurt. Helaas
beschik ik niet over enigerlei kennis om zoiets te realiseren.
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