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Sectie Hymenoptera van de Nederlandse Entomologische 
Vereniging
Inleiding 

In 1990 werd binnen de Nederlandse Entomologische 
Vereniging de Aculeatenwerkgroep opgericht. Deze 
werkgroep was gericht op de angeldragende wespen en 
de bijen. Begin 1995 werd besloten om over te gaan 
tot een ‘Sectie Hymenoptera’. Daarmee konden ook 
liefhebbers van andere vliesvleugeligen zoals 
bladwespen en sluipwespen zich erbij aansluiten. Dit 
met uitzondering van de mieren, waarvoor een aparte 
‘Mierenwerkgroep’ bestaat. 
De sectie houdt zich op verschillende manieren bezig 
met het bevorderen van de kennis over en de 
bescherming van Hymenoptera.  

Doelstellingen 

 Bevorderen van de kennis over de Nederlandse
Hymenoptera, op verschillende manieren.

 Bevorderen van de soortenkennis van de
Nederlandse Hymenoptera, door het organiseren
van determinatiedagen en het maken van
Nederlandstalige determinatietabellen.

 Samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten
op het gebied van het verzamelen van
verspreidingsgegevens en meewerken aan
beschermingsmaatregelen.

 Het stimuleren van concrete maatregelen die
instanties, gemeenten of particulieren willen nemen
op het gebied van bescherming, beheer,
nestgelegenheid en drachtplanten.

Activiteiten 

● De sectie geeft twee keer per jaar de nieuwsbrief
HymenoVaria uit. De redactie kan worden bereikt via
Jan Smit (smit.jan@hetnet.nl). In deze nieuwsbrief
staan artikelen, determinatie-tabellen, verslagen van
inventarisaties, veldobservaties en aankondigingen van
activiteiten.

● Jaarlijks worden twee excursies
georganiseerd in natuurgebieden, één in
het voorjaar en één in de zomer. Daarbij
wordt samengewerkt met de beherende
instanties van deze terreinen.

● Elk jaar wordt in januari een studiedag
georganiseerd. Gewoonlijk betreft dit een
determinatiedag, waarbij een bijen- of
wespengenus het onderwerp van
determinatie is. Af en toe wordt een

lezingendag georganiseerd, waarbij het programma 
gevuld wordt door de eigen leden. 

Internet 

Alle nieuwsbrieven van de sectie verschijnen ook op 
de website www.hymenovaria.nl. Hier is verder allerlei 
informatie te vinden over de sectie zelf en info die van 
belang is voor de studie van de Hymenoptera. Tevens 
worden hier Hymenopterologen voorgesteld, die in 
het verleden belangrijk zijn geweest voor de studie 
naar bijen en wespen. 
 
De sectie heeft een Twitteraccount 
@hymenoptera_nev, dit wordt beheerd door Erik van 
der Spek (spek-druif@introweb.nl). 
Een instagramaccount onder de naam 
Hymenoptera_nev wordt beheerd door Regina Oors 
(r.oors@me.com).  

Bestuur 

Het bestuur van de sectie bestaat uit: voorzitter Regina 
Oors, zij vertegenwoordigt de sectie naar buiten. Erik 
van der Spek is de secretaris. Hij onderhoudt de 
contacten met de NEV, instanties over vergunningen 
voor de excursies en met andere verenigingen. 
Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het archief van 
de sectie. De penningmeester is Lisette van 
Kolfschoten, zij beheert de financiën en houdt de 
ledenadministratie bij. 

Lidmaatschap 

Iedereen met interesse in Hymenoptera kan lid 
worden van de sectie. Dat kan door 10 euro over te 
maken op NL17 TRIO 0379625431 t.n.v. L. van 
Kolfschoten, Amstelveen, graag met vermelding van 
emailadres.
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