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Tijdens een veldbezoek aan de Bemelerberg in het kader van 

fauna-onderzoek aan kalkgraslanden in Nederland op 27 

april 2005, verzamelde de eerste auteur op Paardenbloem 

(Taraxacum officinale) een hem onbekende grote bijen-

soort. Tot zijn verrassing bleek het de Vierbandgroefbij 

(Halictus quadricinctus), een soort die sinds 1954 niet meer 

in ons land was waargenomen. Met behulp van enige lite-

ratuur en de bijendatabank van EIS-Nederland worden hier 

de verspreiding en interessante levenswijze van deze bijen-

soort besproken.

uiterlijk en verwantschap

De Vierbandgroefbij behoort tot de groep van de groefbijen. Deze 
groep wordt zo genoemd omdat de vrouwtjes van deze soorten een 
kenmerkende overlangse dwarsgroef bezitten op het laatste (zes-
de), zichtbare achterlijfssegment. De functie van deze groef is ons 
niet bekend. In Nederland worden de groefbijen tegenwoordig in 
twee genera opgesplitst: Halictus met negen soorten en Lasioglos-
sum met 41 soorten.
De Vierbandgroefbij is 13-16 mm groot [figuur 1] en kan in ons land 
verward worden met twee andere grote groefbijen: de Breedband-
groefbij (Halictus scabiosae) en de Zesbandgroefbij (Halictus sex-
cinctus). Voor de verschillen verwijzen we hier naar EBMER (1969) of 
AMIET et al. (2001).

verspreiding

Het areaal van de Vierbandgroefbij bestrijkt Noord-Afri-
ka en Eurazië, waar ze wordt aangetroffen in de gema-
tigde zone van de Atlantische tot de Pacifische Oceaan. 
In de Sahara en de woestijnen van centraal Azië wordt 
de soort ‘vervangen’ door andere soorten van het ge-
nus. In Europa is de soort in het noorden verbreid tot in 
Zuid-Finland en ontbreekt in Engeland.

In Nederland is de Vierbandgroefbij in het verleden voorname-
lijk aangetroffen in Midden- en Zuid-Limburg. Buiten Limburg 
zijn slechts enkele eenmalige vondsten uit Noord-Brabant (Breda, 
1905 en Eindhoven,1951), Gelderland (Hedel, 1942) en Zuid-Holland 
(Noordwijk, 1942) bekend [figuur 2]. De laatste waarnemingen in 
ons land waren vrouwtjes uit Heerlen en Maastricht in 1954. 
Het totaal aantal geprepareerde exemplaren van de Vierbandgroef-
bij in ons land bedraagt 70, waarvan 44 vrouwtjes en 26 mannetjes. 
De vrouwtjes werden gevonden tussen 26 mei en 12 september en 
de mannetjes tussen 19 juli en 21 september [figuur 3]. De enige ou-
de waarnemingen van de Vierbandgroefbij in Bemelen en op de Be-
melerberg waren twee mannetjes, respectievelijk van 28 juli en 1 au-
gustus 1940. Nu is de Vierbandgroefbij dus teruggevonden op de 
Bemelerberg in 2005.

waarnemingen in 2005

In het kader van fauna-onderzoek aan kalkgraslanden (SMITS et al., 
2006) werden in 2005 op vier velddagen, verspreid over het jaar, an-
geldragende wespen en bijen geïnventariseerd op de Bemelerberg.
Bij een eerste verkennend veldbezoek op 27 april werd een vrouw-
tje van de Vierbandgroefbij gevangen op Paardenbloem (Taraxa-
cum officinale). Tijdens de eerste inventarisatieronde op 18 mei werd 
een vrouwtje waargenomen op Muizenoor (Hieracium pilosella). De 
tweede inventarisatieronde op 23 juni leverde geen waarneming 
van de Vierbandgroefbij op. Wel werd op 20 juli 2005 een restant 
van een dood mannetje gevonden in een spinnenweb op Speerdis-
tel (Cirsium vulgare) [figuur 1]. Ook bij een tussentijds veldbezoek op 
11 augustus en de laatste inventarisatieronde van 31 augustus wer-
den geen Vierbandgroefbijen waargenomen. In vergelijking tot de 
eerste vliegdatum van de hierboven genoemde oude waarnemin-
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FIGUUR 1

Habitus vrouwtje Vierbandgroefbij (Halictus quadricinctus) en  
onderaanzicht van restant van achterlijf mannetje uit spinnen-
web op de Bemelerberg (foto’s: M. Dorenbosch).
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gen werd het vrouwtje van de Bemelerberg van 27 april 2005 een 
maand vroeger waargenomen [figuur 3].

eenlingen en voormalige populaties

De oude waarnemingen van de Vierbandgroefbij zijn afkomstig uit 
26 uurhokken. Het aantal dieren per uurhok loopt uiteen van één tot 
vijftien exemplaren. Het merendeel van de waarnemingen (18 uur-
hokken) betreft vangsten van één  tot drie exemplaren uit slechts 
één jaar. Voormalige populaties van de Vierbandgroefbij kunnen we 
vermoeden uit de acht uurhokken met vangstgegevens van meer-
dere jaren. Uit deze uurhokken in Midden- en Zuid-Limburg stamt 
ook het merendeel van de exemplaren [tabel 1].

nestbouw

De Vierbandgroefbij is een solitaire soort. Het vrouwtje leeft echter 
zo lang dat ze enkele weken met haar nakomelingen samenwoont 
in het nest. Ze nestelt bij voorkeur in steilwanden van uiterwaarden, 
steile klei- of leemhellingen of wanden van holle wegen of groeven. In 
ons land is slechts één keer melding gemaakt van de vondst van een 
nest in een steile lösswand bij Schinveld (ARNOUD, 1949). 
De onderstaande tekst over nestbouw is vooral afkom-
stig uit PESENKO et al. (2000). Omdat niet duidelijk is welk 
deel van het nest gegraven en welk deel gebouwd wordt, 
zijn deze termen hier door elkaar heen gebruikt.
In het buitenland nestelt de Vierbandgroefbij vaak in ag-
gregaties, soms met een hoge dichtheid van nesten (tot 
20 soms zelfs 50 nesten per m2). Het vrouwtje graaft in 
eerste instantie een hoofdgang tot 20-30 cm diep die ein-
digt met een diepere blinde gang. In steile wanden kan de 
blinde gang buigen en aan de onderkant in een tweede 
nestopening eindigen. In ons land liggen de broedcellen 
bij groefbijen van het genus Halictus meestal afzonder-
lijk en direct tegen de (vertakte) hoofdgang aan. Het bij-
zondere van de nestbouw van de Vierbandgroefbij is de 
bouw van broedcellen in een groep (raat) met een holle 
ruimte er om heen. Het vrouwtje begint met het graven 
van broedcellen uit leem op een diepte van meestal 5-15 
cm (soms pas op een diepte van 40 cm). De broedcellen 
in de raat liggen bij elkaar aan één kant van de nestgang 
[figuur 4]. Eerst worden de bovenste cellen gebouwd 

daarna groeit de raat aan de onderkant. De broedcellen zijn ovaal van 
vorm, 17-23 mm lang en 9-12 mm in diameter. Ze worden ongeveer ho-
rizontaal gebouwd, alleen het celeind ligt iets lager. De wanden van 
de broedcellen zijn dun en worden aan de binnenkant glad gestreken 
met speeksel. Foto’s van een broedraat van de Vierbandgroefbij vin-
den we onder andere in WESTRICH (1989) en BELLMANN (1998).
In tegenstelling tot de meeste bijen bouwt Halictus quadricinctus 
in serie. Eerst worden enkele cellen gebouwd die daarna allen be-
voorraad worden met stuifmeel. Daarna legt het vrouwtje per cel 
één ei op het stuifmeelbroodje en sluit de broedcellen meestal di-

FIGUUR 2 

Verspreiding van de Vierbandgroefbij (Halictus quadricinctus) in Nederland 
(Bron: EIS-Nederland).

Uurhok Vindplaats Aantal  Vangstjaren
  exemplaren
58-54 Lerop 3 1947, 1950
61-37 Kannerbos 3 1939, 1942
60-42 Sittard 8 1942, 1943
62-14 Heerlen 8 1942, 1951, 1953, 1954
61-28 Maastricht, St. Pietersberg 9 18..,   1898, 1936, 1941, 1951, 1954
60-12 Echt 10 1936, 1938, 1947, 1949, 1951
60-44 Schinveld 15 1948, 1949, 1950, 1951, 1952
61-38 Sint Pietersberg 15 1942, 1946, 1947, 1949, 1950

TABEL I

Uurhokken met meerjarige vangsten van de Vierbandgroefbij (Halictus quadricinctus) 
(Bron: EIS-Nederland, maart 2006).
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FIGUUR 3

Vliegtijddiagram van de Vierbandgroefbij (Halictus quadricinctus) in Nederland (Bron: EIS-
Nederland).
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rect af. In totaal bouwt het vrouwtje vier tot 20 of meer broedcellen 
in een raat. De grootste raat die in de literatuur wordt vermeld be-
vatte 69 broedcellen (VASIČ   , 1967), maar daar zal wellicht door meer-
dere vrouwtjes aan gebouwd zijn. Vrouwtjes delen soms de nestin-
gang en de nestruimte, maar in dat geval graven ze daarbinnen een 
eigen raat. Dit communaal gedrag kan leiden tot nesten met meer 
dan 100 broedcellen.
Tegelijkertijd met het bouwen van de broedcellen begint het vrouw-
tje aan het graven van gangen rond de broedcellen die uiteindelijk 
tot een lege ruimte rond de broedcellen kunnen uitgroeien. Bij nes-
ten met vier tot vijf broedcellen is de lege holte rond de raat al deels 
aanwezig. In tegenstelling tot andere groefbijen, die een bredere 
broedraat bouwen omringd door een lege nestruimte, is de raat van 
de Vierbandsgroefbij altijd hoger dan breed. De raat wordt onder-
steund door een of enkele van de lagere broedcellen die deels in de 
grond blijven verankerd. Tevens wordt de raat van de zijkanten door 
verschillende grondpilaren gesteund of hangt vast aan wortels [fi-
guur 4].
De larven voeden zichzelf op de top van het stuifmeelbroodje. Ze 
spinnen geen cocon. Soms houdt een vrouwtje de broedcellen open 
en controleert wellicht de ontwikkeling van de jonge larven. Dit zou 
kunnen duiden op sociale gedragselementen.
Per jaar wordt één generatie grootgebracht, die wordt geboren op 
het eind van de zomer en vrouwtjes en mannetjes bevat. Na copu-
latie sterven de mannetjes en gaan de vrouwtjes naar hun overwin-
teringsplek, meestal op de bodem van het oude nest waarin ze zijn 
geboren.

relaties met planten en dieren

Slechts enkele keren werd in ons land bloembezoek van de Vier-
bandgroefbij gemeld. Het vrouwtje van 15 juni 1905 in Breda werd 
gevangen op Gele kornoelje (Cornus mas) (VAN DER VECHT, 1934) en het 
vrouwtje van Noordwijk werd gevangen op distel (VERHOEFF,1943). 
Op oude etiketten van een vrouwtje uit Baarlo van 13 juni 1942  en 
van enkele vrouwtjes en mannetjes van de Sint-Pietersberg op 8 en 
9 augustus 1947 wordt knoopkruid (Centaurea spec.) genoemd. De 
vrouwen van de Bemelerberg uit 2005 werden gevonden op Paar-
denbloem en Muizenoor. In het buitenland staat de soort bekend 
als polylectisch, met voorkeur voor composieten met grote bloe-
men zoals distels en Centaurie (WESTRICH, 1989).
De Vierbandgroefbij kan door een aantal verschillende soorten ge-
parasiteerd worden. Als koekoeksbij, bijen die hun eieren leggen in 
nesten van andere bijen,  kunnen grote exemplaren van de Pant-
serbloedbij (Sphecodes gibbus) in aanmerking komen (WESTRICH, 
1989). Ook wordt in de oude literatuur geregeld de Grote bloedbij 
(Sphecodes albilabris) als koekoeksbij geopperd (ALFKEN,1913; VER-
HOEFF 1943). Volgens BLÜTHGEN (1961) is dit laatste echter zeer on-
waarschijnlijk. 

epiloog

De vondst van een Vierband-
groefbij vrouwtje vroeg in het 
seizoen en een mannetje en 
vrouwtje in juni en juli doet 
vermoeden dat tenminste 
één vrouwtje van deze soort 
in 2005 nakomelingen heeft 
grootgebracht op de Bemeler-
berg. Of het bij dit ene vrouw-
tje blijft of dat er op de Beme-
lerberg een grotere populatie 
Vierbandgroefbijen zit, zullen 
we het komende veldseizoen 
met nadere tellingen probe-
ren na te gaan. Naast nieuwe 
hoop op een heuse populatie 
van deze bijzondere soort in 
ons land geeft de vondst van 
27 april ons ook een beter beeld 
van de vliegtijden van de Vier-
bandgroefbij. De eerste waar-
neming van deze soort in ons 
land is door deze waarneming 
met een volle maand ver-
vroegd. Overigens komt deze 
nieuwe vliegtijd goed overeen 
met de vliegtijden van de Vier-
bandgroefbijen die bijvoor-
beeld bekend zijn uit Polen 
(PESENKO et al., 2000).

Op 28 juni 2006 werden op 
de Bemelerberg twee vrouw-
tjes van de Vierbandgroefbij 
waargenomen op Knikkende distel (Carduus nutans). 
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Summary

HALICTUS QUADRICINCTUS, AN UNUSUAL 
FIND ON THE BEMELERBERG HILL

On 27 April 2005, a female Halictus quadricinc-

tus was found on Taraxacum officinale at the 
chalk grassland area on Bemelerberg hill. 
This is the first record of this species in the 
Netherlands since 1954. During repeated vis-
its, another female was found on Hieracium 
pilosella and a dead male was recovered from 

a spider’s web. On 28 June 2006, two further 
females were found on Bemelerberg hill, on 
Musk thistle (Carduus nutans). In this article 
we consider the implications of these new 
records and discuss the special life history 
and faunistic characteristics of the species.

FIGUUR 4

Een nest van de Vierbandgroefbij 
(Halictus quadricinctus), naar SITDIKOV 
(1987).
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M e d e d e l i n g e n

Op de bijeenkomst van de Kring Heerlen van 
het Natuurhistorisch Genootschap in Lim-
burg op 10 oktober 2005 kwam Martin Zilver-
stand op de proppen met een aantal exem-
plaren van een wants die hij niet op naam 
kon brengen. Door een van de andere leden 
van de Kring , Pierre Thomas, werd nader-
hand vastgesteld dat het ging om de wants 
Rha phigaster nebulosa [figuur 1]. De op de 
kringbijeenkomst ingebrachte exemplaren 
kwamen uit Kerkrade–Bleyerheide. Daar wa-
ren ze tot grote schrik van de bewoners in 
groot aantal aangetroffen in een woning aan 
de Voorterstraat. En dat is typisch voor deze 
soort: hij staat erom bekend dat hij graag bin-
nenshuis gezellig overwintert.

Karakterisering van Rhaphigaster nebulosa
Rhapigaster nebulosa is een wants uit de fa-
milie van de PENTATOMIDAE (subfamilie Penta-
tominae). Tot deze subfamilie behoort ook 
de bij een groter publiek bekende soort, de 
zogenaamde Groene stinkwants (Palome-
na prasina). Rhaphigaster nebulosa  is onge-
veer 15 mm groot. De bovenkant is donker-
grijs/bronskleurig gevlekt en vrij dicht bezet 
met zwarte putjes. De randen van het achter-
lijf zijn lichtgrijs/donkerbruin geblokt. In het 
transparante deel van de voorvleugels be-
vinden zich donkere vlekken. De onderkant 
is grauwgrijs en bezaaid met zwarte punten 
(putjes). Net iets achter de aanzet van de ach-
terpoten ontspringt een afgeplatte doorn die 

tot aan de aanzet van de voorpo-
ten reikt. Het vierde en vijfde lid 
van de antennes zijn aan de basis 
geel geringd.
Voor de familie van de Pentato-
miden wordt ook wel de naam 
Boomwantsen gebruikt. Die aan-
duiding is alleszins van toepas-
sing op Rhaphigaster nebulosa. 
Ze wordt vermeld van tal van bo-
men en struiken: els (Alnus spec.), 
es (Fraxinus spec.), iep (Ulmus 
spec.), wilg (Salix spec.), Haze-
laar (Corylus avellana), meidoorn 
(Crataegus spec.), Sleedoorn 
(Prunus spinosa), wilde wingerd 

(Parthenocissus spec.). Ook wordt ze wel ge-
vonden op Grove den (Pinus sylvestris). 
De eerste vondsten buitenshuis in Neder-
land (te Herkenbosch, Limburg) werden ge-
daan in een en dezelfde tuin op gecultiveerde 
prunussoorten en op …. stokrozen (Alcea ro-
sea)! In Duitsland spreekt men niet voor niets 
van Gartenwanze. Een Nederlandse naam 
heeft deze soort niet, en dat is begrijpelijk. 
Voor praktisch geen van de ruim 600 in Ne-
derland waargenomen wantsensoorten be-
staat een Nederlandse naam, laat staan voor 
een soort die (tot voor kort) in Nederland niet 
inheems was.

Het voorkomen in Nederland
Rhaphigaster nebulosa  is een soort die in 
Zuid-Europa algemeen is. In het verleden zijn 
in Nederland zo nu en dan wel exemplaren 
opgedoken, maar daarvan mocht worden 
verondersteld dat het ging om onvrijwillige 
lifters met bijvoorbeeld een hout- of groente-
transport, zoals het exemplaar dat in febru-
ari 1982 in Amsterdam tevoorschijn kwam 
uit openhaardhout. Geen enkele melding 
overigens van dergelijke incidentele vonds-
ten kwam ooit uit Limburg. Daarom was de 
vondst die de auteur deed in maart 1997 van 
een exemplaar in zijn huis te Herkenbosch 
(Midden-Limburg) een aangename verras-
sing. Ook daarvan kon eerst nog worden ge-
dacht dat het ging om een enkel individu dat 
in de herfst met de caravan was meegelift uit 
Zuid-Frankrijk en binnenshuis de winter was 

FIGUUR 1

De aangetroffen wants Rhaphigaster nebulosa in Herkenbosch 
(foto: Jos Steeghs), 

De wants Rhaphigaster nebulosa rukt op in Limburg


