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Nieuwsbrief 2 Insectenexcursies 2021 KNNV Alkmaar – Den Helder 
14 juli 2021 
 
 
Spontaan initiatief 
Aan het einde van de lockdown was de wens groot om weer wat excursies te organiseren. Een 
insectenwerkgroep hebben we niet meer, maar waarom niet gewoon op stap gaan met een aantal 
insectenliefhebbers. De eerste excursie, naar de Oude Schoorlse Zeedijk was in ieder geval geslaagd. 
In deze nieuwsbrief een verslagje van deze excursie, met alle waarnemingen. De volgende excursie op 
zaterdag 7 augustus gaat naar de Schoorlse Duinen. Benieuwd wat we daar gaan aantreffen! 
 
Schoorlse Zeedijk 
Op 3 juli bracht een klein maar enthousiast gezelschap een bezoek aan de Oude Schoorlse Zeedijk. Van 
deze dijk zijn een flink aantal bijensoorten bekend. Hans Nieuwenhuijsen onderzoekt hier regelmatig 
wat er vliegt. Het was zwaar bewolkt, waardoor de bijen zich wat minder lieten zien dan gehoopt. 
Naast bijen werden er veel andere insecten gezien.  
 
Een deel van de dijk heeft een dichte begroeiing met hoog opgaande 
grassen. Het gedeelte met schapenbegrazing heeft een halfopen 
structuur, met delen waar de bodem te zien is. Een ideaal biotoop voor 
leuke bijtjes. We vonden een lastig op naam te brengen groefbij, 
verder de roodbruine groefbij - Lasioglossum xanthopus en een 
‘koekoek’, namelijk de smalbandwespbij - Nomada goodeniana.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naast bijen was er meer interessants te vinden. Op akkerdistel zaten, netjes zo als 
het hoort, de akkerdisteldansvlieg - Empis livida en de akkerdistelboorvlieg - 
Xyphosia miliaria. De gewone distelboktor Agapanthia villosoviridescens verkoos 
vandaag geen distels, maar vonden we op een andere plant. 
 
Er vlogen verschillende dagvlinders. Zowel klein geaderd witje als kleine vos en 
hooibeestje lieten zich zien. Verder vonden we zeven verschillende nachtvlinders, 
waaronder koolmotje, smalle weegbreemot en distelhermelijntje. Een aantal 
schermen van de peen leverde onder andere de fraai gevormde sluipwesp 
Amblyteles armatorius en het moerasglimlijfje op. Tenslotte is zowel de 
aanwezigheid van zowel kweldersnuitwapenvlieg - Nemotelus notatus,  als de 
zwartwitte snuitwapenvlieg - Nemotelus pantherinus het vermelden waard! 

groefbij spec. 
foto E. van Saane 
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Overzicht waarnemingen Oude Schoorlse Zeedijk 

Honingbij - Apis mellifera 

Roodbruine groefbij - Lasioglossum xanthopus 

Smalbandwespbij - Nomada goodeniana 

Aardhommel - Bombus terrestris 

Akkerhommel - Bombus pascuorum 

Steenhommel - Bombus lapidarius 

Grote zeefwesp - Crabro cribrarius 

Ancistrocerus gazella 

Amblyteles armatorius 

Prachtwapenvlieg – Chloromyia formosa 

Akkerdistelboorvlieg - Xyphosia miliaria 

Akkerdisteldansvlieg - Empis livida 

Gewone regendaas - Haematopota pluvialis 

Gewone goudoogdaas - Chrysops relictus 

Saltella sphondylii 

Kweldersnuitwapenvlieg - Nemotelus notatus 

Zwartwitte snuitwapenvlieg - Nemotelus pantherinus 

Roestbruine kromlijf - Sicus ferrugineus 

Opomyza germinationis/petrei 

Bruine mierwesp - Myrmosa atra (mogelijk) 

Kervelgitje - Cheilosia pagana 

Terrasjeskommazweefvlieg - Eupeodes corollae 

Weidedoflijfje - Melanogaster hirtella 

Citroenpendelvlieg - Helophilus trivittatus 

Moerasglimlijfje - Lejogaster tarsata 

Kervelgitje - Cheilosia pagana 

Slanke driehoekszweefvlieg - Melanostoma scalare 

Menuetzweefvlieg - Syritta pipiens 

Snorzweefvlieg - Episyrphus balteatus 

gewone regendaas 

terrasjeskommazweefvlieg 

Amblyteles armatorius 

moerasglimlijfje 
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Moeraszweefvlieg - Tropidia scita 

Gewone distelboktor - Agapanthia villosoviridescens 

Roestbruine bladsprietkever - Serica brunnea 

Euscelis incisus 

Groene bladsnuitkever - Phyllobius pomaceus 

Kleine rode weekschild - Rhagonycha fulva 

Weegbreemot - Pyrausta despicata 

Smalle weegbreemot - Homoeosoma sinuella 

Zilverstreepgrasmot - Crambus pascuella 

Distelhermelijntje - Myelois circumvoluta 

Koolmotje - Plutella xylostella 

Gamma-uil - Autographa gamma 

Huismoeder - Noctua pronuba 

Kleine vos - Aglais urticae 

Klein geaderd witje - Pieris napi 

Hooibeestje - Coenonympha pamphilus 

Tweedoornsmallijf - Stenodema calcarata 
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kweldersnuitwapenvlieg groene bladsnuitkever 

Grote zeefwesp - Crabro cribrarius 

Bewoont vooral warme, zandige biotopen, ook in stedelijk 
gebied. Vliegtijd van eind mei tot begin september. Nestelt 
meestal in zandige of lemige grond, ook wel in vermolmd hout. 
Valnesten met een diameter van 8 mm dienen als schuilplaats 
bij slecht weer. Aan het einde van een 15 tot 20 cm lange 
hoofdgang wordt één cel aangelegd, later nog twee of drie 
cellen aan het eind van korte zijgangen. Elke cel wordt 
bevoorraad met vijf tot acht middelgrote vliegen, van onder 
andere de families Anthomyiidae, Asilidae, Calliphoridae, 
Muscidae, Syrphidae, Tabanidae en Therevidae.  
Bron: Nederlandse soorten.nl 
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Komende excursie: Schoorlse Duinen, zaterdag 7 augustus 13.30 uur, vanaf parkeerplaats 
Bokkensprong. 
We gaan deze excursie de duinen in. Verzamelen om 13.30 uur op de parkeerplaats naast restaurant 
de Bokkensprong in Groet, in de knik van de Heereweg. 
 

 

kleine vos 


