
groep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

zandbijen meidoornzandbij Andrena carantonica

zandbijen zwart-rosse zandbij Andrena clarkella

zandbijen sporkehoutzandbij Andrena fulvida

zandbijen roodgatje Andrena haemorrhoa

zandbijen gewone dwergzandbij Andrena minutula

zandbijen lichte wilgenzandbij Andrena mitis

zandbijen zwartbronzen zandbij Andrena nigroaenea

zandbijen viltvlekzandbij Andrena nitida

zandbijen vroege zandbij Andrena praecox

zandbijen roodscheenzandbij Andrena ruficrus

zandbijen witbaarddwergzandbij Andrena subopaca

zandbijen grijze zandbij Andrena vaga

zandbijen roodbuikje Andrena ventralis

kleine harsbijen kleine harsbij Anthidiellum strigatum

sachembijen andoornbij Anthophora furcata

sachembijen gewone sachembij Anthophora plumipes

hommels tuinhommel Bombus hortorum

hommels boomhommel Bombus hypnorum

hommels veenhommel Bombus jonellus

hommels steenhommel Bombus lapidarius

hommels akkerhommel Bombus pascuorum

hommels weidehommel Bombus pratorum

hommels rode koekoekshommel Bombus rupestris

hommels vierkleurige koekoekshommel Bombus sylvestris

hommels aardhommel Bombus terrestris

ertsbijen blauwe ertsbij Ceratina cyanea

klokjesbijen ranonkelbij Chelostoma florisomne

zijdebijen grote zijdebij Colletes cunicularius

zijdebijen wormkruidbij Colletes daviesanus

pluimvoetbijen pluimvoetbij Dasypoda hirtipes

tronkenbijen tronkenbij Heriades truncorum

maskerbijen gewone maskerbij Hylaeus communis

maskerbijen poldermaskerbij Hylaeus confusus

groefbijen heidebronsgroefbij Halictus confusus

groefbijen roodpotige groefbij Halictus rubicundus

groefbijen parkbronsgroefbij Halictus tumulorum

groefbijen berijpte geurgroefbij Lasioglossum albipes

groefbijen gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum

groefbijen matte bandgroefbij Lasioglossum leucozonium

groefbijen ingesnoerde groefbij Lasioglossum minutissimum

groefbijen langkopsmaragdgroefbij Lasioglossum morio

groefbijen fijngestippelde groefbij Lasioglossum punctatissimum

groefbijen halfglanzende groefbij Lasioglossum semilucens

groefbijen gewone franjegroefbij Lasioglossum sexstrigatum

groefbijen biggenkruidgroefbij Lasioglossum villosulum

groefbijen glanzende bandgroefbij Lasioglossum zonulum

slobkousbijen gewone slobkousbij Macropis europaea

dikpoten kattenstaartdikpoot Melitta nigricans

wespbijen bleekvlekwespbij Nomada alboguttata

wespbijen roodzwarte dubbeltand Nomada fabriciana

wespbijen geelschouderwespbij Nomada ferruginata

wespbijen gewone wespbij Nomada flava

wespbijen gewone kleine wespbij Nomada flavoguttata

wespbijen smalbandwespbij Nomada goodeniana

wespbijen roodharige wespbij Nomada lathburiana



wespbijen vroege wespbij Nomada leucophthalma

wespbijen sierlijke wespbij Nomada panzeri

wespbijen gewone dubbeltand Nomada ruficornis

wespbijen geeltipje Nomada sheppardana

wespbijen signaalwespbij Nomada signata

wespbijen geelzwarte wespbij Nomada succincta

metselbijen zwartgespoorde houtmetselbij Hoplitis leucomelana

metselbijen rosse metselbij Osmia bicornis

roetbijen kleine roetbij Panurgus calcaratus

bloedbijen grote bloedbij Sphecodes albilabris

bloedbijen bosbloedbij Sphecodes ephippius

bloedbijen pantserbloedbij Sphecodes gibbus

bloedbijen grote spitstandbloedbij Sphecodes puncticeps

bloedbijen wafelbloedbij Sphecodes scabricollis
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