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Jan Jaap Boehlé

Dat onze tuinen een belangrijke
plaats zijn voor vele diersoorten is
de laatste tijd wel duidelijk geworden
uit diverse artikelen in Oase. Soms
kan je door de inrichting van de tuin
en het ontwikkelen van verschillende
activiteiten hier sturing aan geven.
Er zijn echter dieren die zich in onze
tuin vestigen die met minder groot
enthousiasme worden begroet, al
dan niet terecht. Wespen zijn zo'n
voorbeeld. De naam alleen al roept
de associatie op met in het zwart en
geel gestoken dieven, die het hebben
voorzien op onze zoetigheden, ons
lastig vallen op terrassen en ons
fruit aanvreten wanneer dit rijpt aan
de boom. Daarnaast is deze vazal

ook nog eens uitgerust met een
bedreigend wapen. Al deze aantijgin-
gen bevatten een grond van waar-
heid en een wespensteek is uiterst
onaangenaam en voor sommigen
levensbedreigend, maar enige nuan-
cering is ook op zijn plaats. De wes-
pen, hier getypeerd, behoren tot de
familie van de plooivleugelwespen
(Vespidae). Wanneer ze in rust zijn
vouwen ze de voorvleugel eenmaal
in de lengterichting waardoor de

vleugels bij zittende dieren opval-
lend smal lijken. De plooivleugelwes-
pen worden onderverdeeld in diverse
subfamilies. Tot de subfamilie van
de papierwespen behoren alle wes-
pensoorten die de leek als wesp kent
en het zijn naast de veldwespen de
enige wespen die de mensen soms
lastig vallen. Nu wilde ik het hier
niet over deze wespen hebben, maar
over de graafwespen die ik de laatste
jaren in de natuur en in diverse tui-
nen heb geobserveerd.  

Solitaire wespen
De graafwespen waar het in dit ver-
haal over gaat komen qua uiterlijk
sterk overeen met de boven beschre-
ven wespen maar hun leefwijze is
totaal anders. Papierwespen zijn
sociale dieren die in kolonies leven in
de bekende wespennesten. De graaf-
wespen leven echter solitair. Ieder
vrouwtje graaft haar eigen nest. Door
deze nesten en het in- en uitvliegen
daarvan trekt zij onze aandacht. Die
vreemde aandrang bij mij, om te wil-
len weten wat voor een beest ik nu
weer zie, wat zijn naam is en hoe zijn
levenscyclus verloopt, bracht mij in
contact met hen. Het leuke aan
graafwespen is dat, wanneer je ze in
de natuur tegenkomt en gevolgd

Graafwespen

Bijenwolf

Vliegendoder

Groefbijendoder



Oase zomer 2007 15

hebt, je ze vaak later in je eigen tuin
ook weer tegen kan komen. In het
begin associeerde ik ze vooral met
zandige en lemige terreinen waar ze
langs zandpaden en op schrale delen
hun nesten graven. Later kom je ze
dan in de tuin tegen en denk je, wat
doe jij hier? Sla je de insectenboeken
erop na dan blijkt dat een aantal van
deze graafwespen ook in stedelijke
omgeving voorkomen, waar ze neste-
len onder plaveisel. Bij ons in de tuin
is het tamelijk vochtig en is de
grondsoort zavel, maar ze kunnen
voor hun nesten terecht in de zand-
tuin en tussen de bestrating. Het
vreemde is dat ze pas sinds vorig
jaar bij ons op De Beemd tussen de
straatstenen hun nesten graven. In
de winter ben ik ze wel eens tegenge-
komen tussen een stapel klinkers
waar ze overwinterden. 

Hun nestplaats is de plek die hun
aanwezigheid verraadt en tevens de
locatie waar je ze het mooist kunt
volgen. Bij het graven van hun nest
verplaatsen de graafwespen de
grond, duwend met hun poten en
achterlijf. Op deze wijze bouwen ze
verticale of nagenoeg verticale nest-
gangen. Ze maken daarna een ope-
ning in het midden  van het ontsta-
ne hoopje zand, zodat er een soort
mini-vulkaantje ontstaat. Ze sluiten
hun nest door zand in de nestope-
ning te vegen. Graafwespen zijn soli-
tair levende beestjes maar ze broe-
den wel vaak in kolonies zodat je
meestal meerdere tot vele nesten
naast elkaar aantreft. De gegraven
nesten hebben een diepte van zo'n
20 tot 30 cm, in het geval van de bij-
enwolf wel tot 1 meter. De gang ver-
takt zich in een aantal broedcellen.
Deze broedcellen worden bevoor-
raad met prooidieren. Een kenmerk
van graafwespen is dat zij zich
gespecialiseerd hebben in het van-
gen van één soort prooi.
Vliegendoders vangen vliegen, voor-
al huisvliegen en verwanten, de bij-
enwolf honingbijen en soms een
wilde bij en zo heeft ieder soort zijn
karakteristieke prooivoorkeur. Een
fascinerend aspect bij graafwespen
is dat zij hun prooi niet doden maar

verlammen. Dit heeft twee redenen:
1. het vlees bederft niet, 2. het eitje
wordt niet beschadigd door bewe-
gingen van de prooi.
De broedcel wordt bevoorraad met
de benodigde hoeveelheid voedsel,
waarna er een eitje bij wordt gelegd
en de cel wordt afgesloten. Nadat
het ei uitgekomen is, vreet de larve
zich vol, vervelt zich 4 tot 5 keer, ver-
popt zich vervolgens, om uiteindelijk
als jonge graafwesp tevoorschijn te
komen. Bij solitaire wespen duurt de
eifase 2 tot 3 dagen. De popfase
varieert van 7 tot 11 maanden en er
is een koudeperiode nodig om de
diafase te doorbreken. Het kan voor-
komen dat de pop nog een extra jaar
overligt. Eerst komen de mannetjes
uit. Als larve waren het vleeseters,
nu in volwassen staat zijn het vege-
tariërs geworden, die leven van nec-
tar en honingdauw. De mannetjes
leven vrij kort, na de paring hebben
zij hun functie gehad. Het vrouwtje
van de bijenwolf leeft 6 tot 10
weken. Soms kan het vrouwtje van
solitaire wespen overwinteren. 
Graafwespen hebben een korte tong,
hierdoor zijn ze afhankelijk van plan-
ten waarvan de nectar makkelijk te
bereiken is. De top-tien van voedsel-
planten is: berenklauw, venkel, wilg,
es, wilde peen, fluitenkruid, vuil-
boom, akkerdistel, duizendblad en
kamille. Bij ons in de tuin doe ik de
meeste waarnemingen op adderwor-
tel, valeriaan en wilde peen. 

Gewone vliegendoder
Bij een verzameling nesten van de
gewone vliegendoder (Mellinus
arvensis) is mijn passie voor graaf-
wespen begonnen. Het was in een
tuin in Middelstum en de nestcon-
centratie lag op de oprit en deels in
de border. Het waren de beschreven
kratertjes. Kenmerkend voor hun
nest is dat de ingang niet centraal
ligt, maar iets buiten het midden. Bij
de gewone vliegendoder is het
vrouwtje tussen de 11 en 14 mm
lang, het mannetje iets kleiner. Het
lichaam is opvallend slank en sterk
glanzend. Het achterlijf van wespen
bestaat uit 7 segmenten. De seg-
menten zijn zwart, de segmenten 2

tot 5 hebben een gele band die op
het vierde segment onderbroken is.
Op het gezicht hebben ze een gele
U. Je komt ze door de hele tuin
tegen, maar jagend het meest rond
de hagen. Ik heb ze zelf nooit een
vlieg zien vangen, maar bij de
nesten arriveren ze met enige regel-
maat met een vlieg, die ze vliegend
transporteren. Ze houden daartoe
hun prooi met hun kaken en poten
vast en vliegen zo met de vlieg
onder zich naar het nest. Ze landen
op de grond dicht in de buurt van de
nestopening. Na de landing draait
de wesp zich met de top van het
achterlijf naar de ingang zonder hier-
bij de gevangen vlieg los te laten en
kruipt achterwaarts met de vlieg
naar binnen. Zodra de zon dit deel
van de tuin verwarmt, komen ze te
voorschijn en zijn dan tot in de vroe-
ge avond actief. Deze graafwesp
vliegt van juli tot oktober, dit is vrij
lang daar de meeste graafwespen er
half september de brui aan geven. Ik
kwam deze soort in De Beemd wel

tegen, maar dan foeragerend, vaak
op pastinaak. Ik had tijdens een van
deze waarnemingen het geluk er een
met een vlieg te zien. Niet alle vlie-
gen gaan naar het nest. Zoals
gezegd zijn volwassen graafwespen
vegetariërs die voornamelijk van
nectar leven. Hier aanschouwde ik
een wat ongewone manier om aan
nectar te komen. De vliegendoder
kneedde en masseerde de vlieg
zeker een minuut of 5, totdat uit het
monddeel een druppel nectar kwam

Vliegendoder



16 Oase zomer 2007

die, naar ik aanneem, met smaak
werd verorberd. Ik wist dat bijendo-
ders dit met bijen doen als aanvul-
ling op hun voedsel maar dit was
een verrassing. Bij naslag bleek het
normaal. Afgelopen jaar hadden we
in de bestrating bij de theetuin de
eerste nesten van de vliegendoder.

Grote zeefwesp
Wanneer ik de insectengids doorbla-
der en afbeeldingen zie denk ik vaak:
die zou ik ook wel eens willen zien.
Dit gebeurde met de grote zeefwesp
(Crabo cribrarius). Het bijzondere
aan deze soort is dat de mannetjes
gekenmerkt worden door merk-
waardige, schildvormig verbrede

voorschenen. Waarvoor die dienen is
nog steeds onbekend maar waar-
schijnlijk hebben ze een functie bij
de paring. Het achterlijf heeft gele
dwarsbanden die op segment 2 en 3
onderbroken zijn. De eerste zag ik
vorig jaar zonnend op een beuken-
blad. Dit jaar nam ik de eerste half
mei waar, wat erg vroeg is, normaal
vliegen ze van juni tot september.
Een nestplaats heb ik niet gevonden.
Hun prooi bestaat uit vliegen.

Gewone groefbijendoder
De gewone groefbijendoder
(Cerceris rybyensis) heeft een lengte
van 8-11 mm. Het achterlijf is zeer
variabel getekend, met enkele geheel
zwarte en enkele geel gevlekte seg-
menten. Geel gezicht. Ik ken ze
voornamelijk uit Engeland waar ik
een plaats ken waar ze een nestkolo-
nie hebben. Het zijn drukke beest-
jes. Ze scharrelen meestal rond het
nest en het lijkt erop dat ze vaak
onderling ruziën. Het is grappig: na

dat rondscharrelen en geruzie vlie-
gen ze ineens allen weg om te gaan
jagen. Dit doen ze op zandbijen en
graafbijen. Ik heb er ook wel eens
een stuk of drie die wat rondhingen,
zich massaal op een soortgenoot
zien storten, toen die met prooi
terugkeerde naar haar nest. Het
werd een  kluwen die doorging met
rollebollen, nadat degene met prooi
allang in haar nest verdwenen was.
De nesten van deze graafwesp
bevinden zich vaak in de buurt van,
of  grenzend aan een kolonie prooi-
dieren. Toen ik hier aan het fotogra-
feren was en mijn 'prooi' net scherp
had (een zandbij) werd deze plots
aangevallen door een groefbijendo-
der. Deze stortte zich bovenop de
bij, verlamde haar en vloog er mee
weg. De aanval gaat razend snel, een
kwestie van seconden, en jij blijft
perplex achter. Wel een ervaring rij-
ker. Op De Beemd kwam ik haar
weer tegen, foeragerend op adder-
wortel en valeriaan. Ook hing ze
rond bij de bijenstal. 

Bijenwolf
Bij de bijenwolf (Philanthus triangu-
lum) wordt het vrouwtje 13-18 mm
groot, het mannetje 8-10 mm.
Achterlijf vooral geel met naar achter
driehoekig verbrede dwarsbanden
aan de voorrand van de tergieten,
vrij glanzend. Op de voorkant van de
kop boven  het gele (geelwitte) kop-
schild zit een karakteristiek geelwit
figuur in de vorm van een kroontje
met 2 of 3 spitse punten. De bijen-
wolf is vrij groot. Ik kende haar uit
Engeland. Langs zandpaden vind je

soms een nestkolonie. De nestgang
gaat wat schuin omlaag. Zo'n bijen-
wolvenkolonie is mooi druk, er wor-
den nesten gegraven, van tijd tot tijd
vallen ze elkaar aan, men maakt
gebruik van elkanders nest. Wanneer
de bezitster nog thuis is, wordt de
indringer weggejaagd. Ze hebben
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een voorkeur voor de honingbij als
prooi. Deze transporteren ze op de
manier als bij de vliegendoder
beschreven. Maar door de schuine
gang zijn ze in staat in een keer met
prooi en al naar binnen te vliegen.
Dit doen ze echter niet altijd, vaak
landt ze eerst. De eerste bijenwolven
op De Beemd trof ik foeragerend
aan op valeriaan, later ook veel op
pastinaak. Het is telkens toch een
rare gewaarwording die soorten in je
tuin te treffen die je uit het wild kent.
Met de bijenwolf had ik de volgende
ervaring: ik trof haar toen ze net een
bij had gevangen. Ze drukte de buik
van de bij plat om aan het nectar in
de bij te komen. Daarna draaide ze
de bij om, pakte haar met haar
kaken en poten vast en met de bij
onder zich vloog ze weg om even
later in een hoge plant te landen.
Vandaar vertrok ze met onbestemde
bestemming uit het zicht. Alsof dit
nog niet genoeg was trof ik haar met
een andere bij als prooi weer op
dezelfde plant aan (Sedum spectabi-
lis). Ineens van het ene moment op
het andere liet zij haar bij los en met
een vliegensvlugge (letterlijk)
sprong/vlucht stortte zij zich op een
bij die zich op de aangrenzende
bloem bevond. Zij stak de bij met
haar angel aan de buikzijde, de bij
raakte verlamd en het spektakel ont-
spon zich weer van voren af aan. 

Gewone spieswesp
Als laatste een graafwesp die er niet
uitziet als een wesp, maar die mij
wel altijd geïntrigeerd heeft. Het is
een vrij klein beestje van 5-8 mm en
omdat het zo klein is en vliegens-
vlug, moet je uitvogelen hoe je ze
het best kunt benaderen zonder dat
ze direct wegvliegen. Het heeft mij
enige tijd gekost om hen te determi-
neren. Het was de gewone spies-
wesp (Oxybelus uniglumis). Ik kende
haar uit Engeland maar giste naar de
naam. Ik kwam haar daarna in een
tuin in Paterswolde weer tegen.
Eerst in de net aangelegde bloemen-
wei en later op het net aangelegde
terras waar zij een nestkolonie
vestigde. Hier kreeg ik haar te pak-
ken. De eerste vier segmenten van

haar achterlijf hebben ivoorwitte,
gepaarde dwarsvlekken, die van voor
naar achter in grootte afnemen. De
poten zijn aan de basis zwart maar
vanaf de schenen roodbruin. Het is
een vitale kolonie en het is een druk-
te van belang. De gewone spieswesp
leeft van kleine vliegen uit diverse
families. Na het verlammen van de
prooi wordt de angel niet uit de vlieg
getrokken maar wordt deze daaraan
naar het nest vervoerd. Dus wanneer
je daar zit te wachten en er komt een
insect aan die duidelijk groter is dan
de aanwezige spieswespen, dan is
het er een met prooi. Ze landen in
de beurt van het nest en graven de
opening open om daarna daarin te
verdwijnen met de vlieg nog steeds
op de angel gespietst. Deze soort
associeerde ik toch sterk met zand-
grond. Maar eind mei dit jaar kwam
ik haar tegen in Pieterburen waar
enkele exemplaren bezig waren met
het vestigen van een nieuwe kolonie

bij het terras. 
Dit waren de graafwespen die ik tot
nu toe heb waargenomen in tuinen
en waarvan ik de naam heb kunnen
vaststellen. Er zijn er echter meer,
maar die moet ik nog determineren.
Ik hoop hiermee deze interessante
diertjes wat uit de anonimiteit
gehaald te heben en hoop dat u net
zoveel plezier aan ze gaat beleven
als ik. Insecten komen spontaan
langs. Een terras met een mooi diep
zandcunet eronder helpt, net als
droge schrale plaatsen in de tuin.
Tevens zijn stapelmuurtjes en derge-
lijke tuinelementen voor deze insec-
ten, en voor vele andere, een aan-
sporing om eens in uw tuin te gaan
rondzoemen.
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