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inleiding

Sinds 2014 inventariseer ik twee gebieden van 
Het Gelders Landschap en Kastelen op bijen en 
angeldragende wespen: het Wisselse Veen en de 
Tongerense Heide. In 2015 nam ik ook een stukje 
open dennenbos in de inventarisatie op (Amers-
foortcoördinaten 190-482), aangezien dit biotoop 
door hymenopterologen niet vaak wordt bezocht. 
Ik hoopte op de aanwezigheid van typische bos-
bewoners zoals de bosbeszandbij Andrena  
lapponica Zetterstedt, 1838 en enkele soorten 
zaagpootspinnendoders Priocnemis (Pompilidae). 

Op 1 augustus 2015 ving ik in dit stukje dennen-
bos twee kleine zandbijen, die boven de bloeiende 
rode bosbes vlogen. Het bleken vrouwtjes van de 
boszandbij Andrena coitana (Kirby, 1802). Deze 

de boszandbij andrena coitana herontdekt in nederland 

(hymenoptera: apidae)

Hans Nieuwenhuijsen

De boszandbij Andrena coitana leek verdwenen uit Nederland. Veertig jaar na de 
laatste waarneming in 1975 is weer een populatie van deze soort gevonden, bij Epe in 
Gelderland. De boszandbij is een kleine soort, die mogelijk nog op sommige plaatsen 
over het hoofd gezien is. In dit artikel wordt de kennis over deze bijzondere bij 
samengevat en gespeculeerd over de oorzaken van de achteruitgang in Nederland. 

soort was vroeger van diverse plaatsen in Zuid- 
en Oost-Nederland bekend. De laatste waar-
neming van deze soort in Nederland stamde van  
4 augustus 1975 in Exloo (Drenthe) door Klaas 
Vegter. Na 40 jaar kon ik de soort dus weer  
vaststellen, dit keer in Gelderland. 

verder onderzoek

De vondst was voor mij aanleiding om de  
literatuur in te duiken, met collega’s te overleggen 
en het materiaal uit de collectie van Naturalis te 
bekijken. Kon ik met de resultaten nog iets aan 
het ecologisch profiel van de soort in Nederland 
toevoegen? En welke factoren spelen een rol bij 
de achteruitgang van deze soort? Op 17 augustus 
2016 bezocht ik, samen met Jan Smit, de  

Figuur 1. Vrouwtje Andrena  
coitana. Foto Robin Williams.
Figure 1. Female of Andrena  
coitana. Photo Robin Williams.



 32 nederlandse aunistishe ededelinen 47 ‒ 16

vindplaats opnieuw om vast te stellen of de soort 
nog aanwezig was. Dit bleek het geval. Jan ving 
op de plek uit 2015 twee vrouwtjes en twee  
mannetjes. Ik trof op een plek iets verderop  
vier vrouwtjes op rode bosbes aan.

herkenning

De boszandbij is een kleine soort (7-8 mm) die, 
gezien de geringe grootte, abusievelijk voor een 
soort uit de Andrena minutula-groep kan worden 
aangezien. De vrouwtjes uit die laatste groep 
hebben echter een witte tot gele scheenschuier en 
het achterlijf is nauwelijks behaard. De ‘minutula’-
mannetjes hebben een donkere clypeus. 

Het vrouwtje van de boszandbij (fig. 1) wordt 
gekenmerkt door de lange, diepe voorhoofds-
groeven (foveae), die doorlopen tot de achterste 
ocellen, en bedekt zijn met zwarte donsharen.  
De basis van de clypeus heeft een doffe leerachtig 
structuur, de rest van de clypeus glanst.  
De bovenzijde van het borststuk heeft eveneens 
een leerachtige structuur en is vrij dicht bestip-
peld. Het glanzende achterlijf is verspreid bestip-
peld. Het tweede tot en met het vierde tergiet 

hebben breed onderbroken, witte haarbanden. 
De beharing van het laatste tergiet (fimbria  
analis) is donkerbruin tot zwart. De bovenzijde 
van de scheenschuier (scopa tibialis) is zwart, de 
onderzijde wit behaard.

Het mannetje (fig. 2) heeft een witte clypeus. 
Tussen de clypeus en de rand van het facetoog 
bevindt zich een kleine witte vlek. De tergieten 
glanzen en zijn oppervlakkig bestippeld.

verspreiding

De soort heeft een Eurosiberische verspreiding  
in het Palearctische gebied (Dylewska 1987).  
In Europa wordt ze aangetroffen tussen 43° en 
65° n.b. (Westrich 1989). Ze komt voor vanaf het 
vlakke land tot in de subalpiene zone (Scheuchl 
& Willner 2016). In de Duitse deelstaat Hessen 
wordt de soort ondanks gericht zoeken maar af 
en toe waargenomen (Tischendorf et al. 2009). 
In Rheinland-Pfalz is de boszandbij zeldzaam 
maar niet bedreigd (Schmid-Egger et al. 1995) en 
in Baden-Württemberg is de soort niet in gevaar. 
Zij wordt bij gericht zoeken regelmatig gevonden 
(Westrich 1989). De status in Engeland is ‘niet 
bedreigd’ (Edwards & Broad 2005).
In Nederland kwam A. coitana verspreid voor in 
het oosten en zuiden. In tabel 1 en figuur 3 zijn 
de waarnemingen van A. coitana in Nederland 
samengevat. 

fenologie

Het is een univoltiene zomersoort. Volgens  
Peeters et al. (2012) vliegen de mannetjes van 
begin juni tot begin augustus, de vrouwtjes van 
half juni tot half augustus (Peeters et al. 2012). Uit 
de nieuwe waarnemingen blijkt dat beide seksen 
in ieder geval tot midden augustus vliegen.

habitat

De habitat van de nieuwe vindplaats is afwijkend 
van veel andere zandbijen: open dennenbos (fig. 4). 
Het is een polylectische soort (Peeters et al. 2012), 

Figuur 2. Mannetje Andrena coitana. Foto Bernhard 
Jacobi. 
Figure 2. Male of Andrena coitana. Photo Bernhard 
Jacobi. 
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Datum Aantal Vindplaats  Leg Col Bijzonderheden

vii.1881 1 ♂ Valkenburg (li) C. Ritsema  Naturalis 
vii.1881 1 ♂ Valkenburg (li) div. verzamelaars Naturalis 
vii.1881 2 ♀ Valkenburg (li) C. Ritsema Naturalis 
6.viii.1884 1 ♀ Putten (l) J.Th. Oudemans Naturalis 
viii.1885 1 ♀ Exaeten (li) E. Wasmann  nhr 
20.vii.188? 1 ♀ Warnsveld (l) C. Ritsema Naturalis 
1900 1 ♀ Heerde (l) div. verzamelaars Naturalis 
vii.1917 2 ♀ Diepenveen-Schalkhaar (ov) B.E. Bouwman Naturalis 
28.vi.1919 1 ♀ Diepenveen-Schalkhaar (ov) B.E. Bouwman Naturalis  Bolderik  

Agrostemma githago
12.vii.1919 1 ♀ Schalkhaar (ov) J. Lindemans  nhr 
15. vii.1919 1 ♂ Schalkhaar (ov) J. Lindemans  nhr 
15. vii.1919 1 ♀ Diepenveen-Schalkhaar (ov) J.G. Betrem Naturalis 
15. vii.1919 1 ♂ Diepenveen-Schalkhaar (ov) B.E. Bouwman Naturalis  Duizendblad  

Achillea millefolium
17. vii.1919 2 ♂ Diepenveen (ov) J.G. Betrem Naturalis 
4.viii.1919 1 ♂ Wageningen (l) B.E. Bouwman Naturalis  Grasklokje  

Campanula rotundifolia
27.vi.1920 1 ♂ Diepenveen-Schalkhaar (ov) J.G. Betrem Naturalis 
30.vi.1920 1 ♀ Diepenveen-Schalkhaar (ov) J.G. Betrem Naturalis?  Akkerwinde  

Convolvulus arvensis
13.viii.1920 1 ♀ Marle (ov) J.G. Betrem Naturalis 
29. vii.1921 1 ♂ Denekamp (ov) div. verzamelaars Naturalis 
26. vii.1922 1 ♂ Diepenveen-Schalkhaar (ov) C. Ritsema Naturalis  Wilgenroosje  

Epilobium angustifolium
29. vii.1922 2 ♀ Diepenveen-Schalkhaar (ov) B.E. Bouwman Naturalis  Akkerwinde  

Convolvulus arvensis
30.vi.1923 1 ♀ Loenen (l)  Naturalis  Zandblauwtje  

Jasione montana
13.viii.1928 1 ♂  Bennekom (l) J. Koornneef? Naturalis 
7.viii.1937 1 ♀ Valkenburg (li) H. Teunissen Naturalis  Braam Rubus spec.
5.viii.1946 1 ♂ Vasse (ov) D. Piet Naturalis? 
29. vii.1948 1 ? Junne (ov) J.H.N. Pijfers  nhr 
25. vii.1964 1 ♀ Emmen.Emmerhout (dr) K. Vegter Naturalis 
15.vi.1966 1 ♀ Aardenburg (ze) Leidse Biologen Club Naturalis? 
1.vi.1967 1 ♂ Boxtel (nb) H. Teunissen Naturalis 
29.vii.1968 1 ♀ Emmen (dr) K. Vegter   Varkensgras  

Polygonum spec.
5.viii.1968 1 ♀ Emmen (dr) K. Vegter Naturalis? 
vii.1969 1 ♀ Emmen (dr) K. Vegter Naturalis? 
vii.1971 4 ♀ Emmen (dr) K. Vegter Naturalis? 
3.viii.1971 1 ♀ Exloo (dr) K. Vegter Naturalis Braam Rubus spec.
6.viii.1971 1 ♀ Exloo (dr) K. Vegter Naturalis Braam Rubus spec.
30.vii.1975 2 ♀ Exloo (dr) K. Vegter Naturalis 
4.viii.1975 1 ♀ Emmen (dr) K. Vegter Naturalis 
1.viii.2015 2 ♀ Epe (l) H. Nieuwenhuijsen Nieuwenhuijsen  Vliegend boven  

rode bosbes  
Vaccinium vitis-idaea

17.viii.2016 6♀, 2♂ Epe (l) J. Smit &  Smit &   Één man bij rode 
   H. Nieuwenhuijsen  Nieuwenhuijsen  bosbes, één op blad  

vingerhoedskruid. Alle 
vrouwtjes op de bloe-
men van rode bosbes.

Tabel 1. Nederlandse waarnemingen van de boszandbij Andrena coitana. Exemplaren die niet werden teruggevonden 
in de Naturalis-collectie zijn met een vraagteken aangeven. nhr = Natuurhistorisch Museum Rotterdam.
Table 1. Dutch records of Andrena coitana. Specimens which were not found in the Naturalis collection are indi-
cated with a question mark. nhr = Natuurhistorisch Museum Rotterdam.
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Uit Nederland zijn geen gegevens bekend over de 
plekken waar de nesten zich bevinden. In Epe 
zijn geen nesten gevonden, maar ik verwacht  
dat foerageer- en nesthabitat niet ver uit elkaar 
zullen liggen, mede gezien de geringe grootte  
van het vrouwtje. 

parasieten

Ivo Raemakers (schrift. med.) vond zowel in de 
Eifel als in Ierland als broedparasiet de platkiel-
wespbij Nomada obtusifrons Nylander, 1848.  
Deze soort wordt als verdwenen uit Nederland 
beschouwd (Peeters et al. 2012). De nieuwe vind-
plaats van A. coitana biedt de mogelijkheid om 
naar deze parasiet te gaan zoeken, evenals naar 
de zeer zeldzame kleine bonte wespbij Nomada 
roberjeotiana Panzer, 1799, die ook als broed-
parasiet van A. coitana wordt genoemd (Westrich 
1989, Edwards & Broad 2005, Scheuchl &  
Willner 2016). 

polylectisch in de zin van ‘gebruikt de stuifmeel-
bronnen die in de habitat aanwezig zijn’.  
Op basis van het bloembezoek zijn conclusies te 
trekken over de biotoopvoorkeur. Op grond van 
de botanische gegevens uit de literatuur en tabel 
1 komt het beeld naar voren dat A. coitana vroe-
ger in verschillende biotopen voorkwam: kap-
vlakten (wilgenroosje), akkerranden (bolderik), 
ruderale plekken (akkerwinde, duizendblad en 
varkensgras), droge graslanden (grasklokje,  
Campanula spec., (Vegter 1977) en loofbos op 
voedselarme grond. Uiteraard is dit enigszins 
speculatief, aangezien de genoemde planten niet 
exclusief in deze biotopen voorkomen. 

De vrouwtjes in Epe uit 2015 hadden geen stuif-
meel in de scopa. Ik vond in de scopa van twee 
van de vier vrouwtjes die ik in 2016 ving stuif-
meel van rode bosbes (Neve & Van der Ham 
2014). 

In Duitsland (Eifel) en Ierland werd de soort 
foeragerend aangetroffen in heischrale (vochtige) 
graslanden en goed ontwikkelde (vaak ook droge) 
zomen, waarbij de laatste steeds in de buurt van 
de heischrale graslanden lagen (schrift. med.  
I. Raemakers). In Engeland is de soort wat zijn 
biotoopkeuze betreft niet kieskeurig: open bos, 
heide, ‘commons’, laagland, vennen en kust-
gebieden. Ze verzamelt daar stuifmeel van braam, 
grasklokje, leeuwentand, streepzaad, berenklauw, 
knoopkruid en distels (Edwards & Broad 2005).

Edwards & Broad (2005) melden dat in Engeland 
een nest werd gevonden in de schaduw van een 
boom. Het was uitgegraven onder los mos en de 
uitgegraven klei vormde door het mos heen een 
torentje. In Ierland zijn nesten gevonden in 
droge, grindoevers langs rivieren (Edwards & 
Broad 2005) en in vochtig, heischraal grasland in 
een open gebied (schrift. med. Ivo Raemakers). 
Scheuchl & Willner (2016) melden dat de soort 
in kleine aggregaties nestelt in de grond, in de 
schaduw of halfschaduw. Ivo Raemakers (schrift. 
med.) vond daarentegen nesten op een open  
kapvlakte.

Figuur 3. Vindplaatsen van Andrena coitana in  
Nederland.
Figure 3. Records of Andrena coitana in the  
Netherlands.

■ < 1970 
● 1970-1989
★ 2015
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discussie 

Op de rode lijst staat A. coitana als Ernstig 
bedreigd (Peeters & Reemer 2003) en in Peeters 
et al. (2012) is de status Verdwenen. Uit de 
nieuwe vondsten blijkt dat de soort wel degelijk 
nog voorkomt. Resteert de vraag of de soort 
inderdaad sterk achteruit is gegaan of dat ze  
misschien op veel plaatsen over het hoofd is 
gezien. Het is immers een kleine soort, die in 
geringe dichtheden voorkomt (Edwards &  
Broad 2005, Tischendorf et al. 2009). Uit tabel 1 
is af te leiden dat de waarnemingen beperkt  
zijn tot enkele waarnemers, die in hun eigen 
om geving intensief onderzoek hebben gedaan: 
respectievelijk Ritsema bij Valkenburg, Betrem 
bij Deventer en Vegter in Drenthe. Daar staat 
tegenover dat de foeragerende mannetjes en 
vrouwtjes met hun opvallend witte clypeus niet 
snel over het hoofd worden gezien door bijen-
kenners. En de verzamelintensiteit van de sectie 
Hymenoptera van de nev is de afgelopen  
decennia toegenomen. Mogelijk dat specifiek 
onderzoek, gebaseerd op de kennis van de 

nieuwe vindplaatsen, meer duidelijkheid kan 
geven. 

Andrena coitana nestelt in Nederland waarschijn-
lijk in open bos. Zij foerageert in het bos zelf, in 
de zomen daarvan en in aangrenzend schraal 
grasland. De waarnemingen van 2015 en 2016 
geven een aanvulling op dit ecologisch profiel: 
de soort foerageert (en nestelt ?) ook in een open 
dennenbos met een struiklaag van rode bosbes.

Het is onduidelijk waarom A. coitana verdwenen 
is op zoveel plaatsen in Nederland en andere  
landen in West-Europa. Calle & Jacobusse 
(2008) doen naar aanleiding van de enige waar-
neming in Zeeland de interessante suggestie dat 
dit een Eurosiberische soort is, die in het zuiden 
vooral in de bergen voorkomt, en mogelijk uit 
ons land verdwenen zou kunnen zijn door de 
opwarming van de aarde. 
Een andere bedreiging noemt Vegter (1977) ‘de 
achteruitgang van het landschap’. Ivo Raemakers 
(schrift. med.) denkt ook in deze lijn. De bos-

Figuur 4. Foerageerhabitat van Andrena coitana. Foto Jan Smit.
Figure 4. Habitat of Andrena coitana. Photo Jan Smit.
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zandbij is waarschijnlijk ‘aangepast aan schrale 
biotopen met late bloei’ en die biotopen zijn in 
ons land bijna verdwenen. De temperatuur zelf 
lijkt niet een bedreigende factor. Het is immers 
een zomersoort, die houdt van hoge tempera-
turen. Mijns inziens is de opwarming niet de 
belangrijkste bedreiging voor deze zandbij. Het 
verdwijnen van de foerageerhabitat lijkt eerder de 
boosdoener. De opwarming begint pas een rol te 
spelen in de loop van de tweede helft van de 20e 
eeuw en de soort was toen al vrijwel overal  
verdwenen. Het lijkt erop dat de boszandbij zich 
momenteel alleen nog kan handhaven in open 
dennenbossen met voldoende zomerse bloei in de 
onderlaag. Verdwijnt het open karakter dan  
verdwijnt, door afnemend licht, de bloei en daar-
mee deze bijzondere soort.

De nieuwe vondsten geven de mogelijkheid om 
nader onderzoek te doen aan A. coitana. Op de 
bekende vindplaats bij Epe kan de populatie-
omvang bepaald worden en gezocht worden naar 
broedparasieten. Door de betere kennis over de 
biotoop kan ook gericht gezocht worden naar 
eventuele andere populaties. Om een beter idee 
te krijgen over het bloembezoek (en biotoop-
keuze) in het verleden zou het interessant zijn om 
de collectie-exemplaren op stuifmeel te onder-
zoeken.
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summary

Andrena coitana rediscovered in the Netherlands (Hymenoptera: Apidae)
Andrena coitana was recorded for the last time in the Netherlands in 1975, in the province of 
Drenthe. Forty years later it was rediscovered, in an open Pinus forest near Epe (province  
of Gelderland). In 2016 four females and two males were observed on the same location.  
Data about distribution, foraging- and nesting habitat, status, trend and threats are updated. 
Not the climate change but the disappearance of its foraging habitat seems to be the most 
severe threat to the species. It seems that in the Netherlands open Pinus forest is its last  
stronghold.
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