
Beste natuurliefhebbers, 

Mijn naam is Cor Evers uit Maastricht en mijn vraag aan u is of u interesse/behoefte heeft aan een (dia)voordracht 

over solitaire bijen en/of wespen. Dit zijn insecten die alleen leven (dus niet in een volk zoals honingbijen of 

papierwespen) en in bijna elke tuin voorkomen. Zelfs op een balkon op de vierde verdieping. 

Sinds een aantal jaren houd ik me bezig (bestudeer, fotografeer en filosofeer  met/over deze insecten aan een zelf 

aangelegde nestwand van ongeveer 4 m². Deze bevindt zich midden in een Maastrichtse woonwijk. Ik kan voor uw 

vereniging/bijeenkomst een (aantal) voordracht(en) verzorgen. Zij duren ongeveer 2x60 minuten met een pauze 

ergens in het midden.  Voordracht nr. 5 duurt met korte pauze 90 min. Als er veel vragen zijn kan de 

voordracht/presentatie iets uitlopen. 

U kunt kiezen uit een aantal onderwerpen: 

1. ER VLIEGT IETS GROENS DOOR DE TUIN 

Het ontstaan van een nestkast/nestwand. Hoe kom je daartoe. Bouw en observatie. Mijn eerste kennismaking met 

solitaire bijen; met name enkele voorjaarsbijen zoals de gehoornde metselbij, rosse metselbij en sachembij. 

Bovenal een verhaal hoe je komt tot de aanleg van een nestwand. Hang een nestkastje op en wordt ook 

bijenhouder. Iedereen kan bijenhouder worden! 

2. SOLITAIRE BIJEN EN WESPEN ALS CULTUURVOLGERS 

Observeren en filosoferen aan de nestkast, ook over koekoeksbijen en parasitaire wespen. Een verhaal over 

zomerbijen zoals de tronkenbij, wolbij en klokjesbij maar ook over de knotswesp, sluipwesp en goudwesp. 

Als er nog voldoende tijd en interesse is, kan ik nog een voorbeeld van een natuurlijke nestwand aan de St. 

Pietersberg in Maastricht, met metselwespen en goudwespen, laten zien. 

(Presentatie 1 en 2 sluiten op elkaar aan. Omdat de materie nogal omvangrijk is, heb ik deze moeten opsplitsen 

in twee aparte verhalen. Dat betekent twee voordrachten voor twee avonden.) 

3. DE FRANSE VELDWESP 

Opkomst en ondergang van een wespenvolk. Een fotoprimeur voor Nederland. Het eerst ontdekte en 

gefotografeerde nest (2001) van deze sociale veldwesp op een volkstuincomplex in Maastricht. 

Met een vervolg in 2002. 

Door klimaatsveranderingen komt de van oorsprong Franse veldwesp steeds noordelijker voor. Deze soort wordt in 

Maastricht al 20 jaar waargenomen door broeder Vergilius Lefeber. Een nest was in Nederland nog nooit ontdekt. 

Dat komt omdat deze soort hier een zeer verborgen leven leidt. Er wordt ook even stilgestaan bij de berichten in de 

media over wespen in het algemeen. 

4. TUINSAFARI EN DE “BENDE VAN HEUGEM” IN ONZE TUIN 

Een verhaal over wat mensen vaak “enge” beesten vinden zoals slakken, spinnen, nachtvlinders zoals spanners, 

en uilen, vliegen, bijen, hommels en wespen. Andere dieren zoals vogels en zoogdieren zullen kort aan bod 

komen. 

5. OVER HONINGBIJEN, SOCIALE WESPEN, SOLITAIRE BIJEN EN –WESPEN 

Een presentatie gehouden voor imkers in opleiding. Hoe leven deze insecten, wat doet de imker of bijenhouder. 

Het accent zal echter liggen op de solitaire bijen en wespen. 

Indien u interesse of vragen heeft, kunt u mij mailen wildebij@gmail.com    of info@tuinwild.nl  of 

telefonisch contact opnemen tel.nr. 043-3670834. 

Met vriendelijke groeten Cor Evers 

www.tuinwild.nl 

http://www.tuinwild.nl/

