
Natuurpunt 

  hommelweekend 2023 

Zaterdag 3 juni: hommelwandeling in het Steengelaag, Stekene

              (3 -4 juni)
 

Zondag  4 juni: openschuurdag met als thema ‘Hommels’



Boomhommel         Bombus hypnorum 

Tuinhommel  B. hortorum

kraag

middenband

Tergieten 1 – 6 (7 bij        )

ACULEA

kont

Wereldwijd 250 
soorten hommels

In Belgie 30 soorten bekend



drie ocelli op één lijn

onbehaarde ogen

antenne heeft 12 leden bij  e  en 13 leden bij      

  clipeus of bovenlip

radiaalcel

Cubitaalcellen even groot1     2    3

Zeer harig, relatief groot, typische kleurenbanden 
Koninginnen en werksters vliegen vanaf 4 graden, ook in de regen 
Worden vlug oud: afgevlogen vleugels, haarverlies en kleurenvervaging door  zon



Sociale hommels

Basitarsus =  bovenste voetlid

     Voetlid 2 tot 5 en onderaan en klauwtje

Tibia met het pollenverzamelapparaat of corbicula 
Buitenzijde is glimmend, alleen de randen zijn behaard

Tibia is rond en geheel behaard

Koekoekshommels

B vestalis 
Grote koekoekshommel 

B terrestris 
Aardhommel

Basi-meta-tarsus



Levenswijze 

Sociale hommels 

veldhommel

aardhommel

                 

boomhommel

steenhommel

tuinhommel

Gaatjes door aardhommel

Eileg, na 4 dagen pootloze larven 
Larve vervelt 4 maal en verpopt met      
cocon de 7de dag pop vervelt nog 2X 
De pop komt uit na 12 dagen 
DUS van ei naar hommel is 4+7+12= 23 
dagen 
Bij koninginnen duurt dat wat langer 30 
dagen want die eten meer en langer 

Eibekers en cocconnen aan en door 
elkaar 



Mannetjes 

achterpoot heeft geen corbicula 
tibia is rond en behaard

Mannetjes hebben 13 antenneleden

schacht

pedikel

Mannetjes hebben 7 achterlijfsegmenten, één meer dan vrouwtjes



donkere vleugels 

B vestalis B vestalis

vierkante kop              veel minder behaard
geen 
corbicula 

B vestalis of grote koekoekshommel

geheugensteuntje

Koekoekshommels  (7 soorten bij ons)

lagere zoemtoon 

donkerdere vleugels

B rupestris 
Rode koekoekshommel



Hommeltrek 

Sinds 1955 gekend en gepubliceerd.  Zeer onbegrepen. Thijs Fijen, 2020. Docent 
universiteit Wageningen.

https://youtu.be/aShEKcchRyI

Bij ons ook te zien aan de 
kust in april. 
Trekken niet in formatie 
Waarschijnlijk alle soorten 
hommels 
Oorzaak =? 



Hommels die gaatjes maken in planten, in de bladeren. 
 timing is cruciaal: hommels hebben bloemen nodig en omgekeerd. 

 proefnemingen met tomaten en zwarte mosterd en hongerende bijen. 

 na bijten door hommels gaan de tomaten twee weken eerder bloeien en     
de zwarte mosterd vier weken. 
 



Verschil tussen de kasten en de geslachten 

 vrouwtje: koninginnen en werksters           mannetje



De ‘gokcezade’- diagrammen van hommels



clipeus 

frons 

scutum 

scutellum 

propodeum
       T1

     T2 

     T3 

     T4 
     T5 

      T6

    rode koekoekshommel     tuinhommel  man

kraag

Gele band

    kont

Thorax of 
borst 

Abdomen of 
achterlijf

kop



Steenhommel      B. lapidarius 

Talrijk voorkomend. 
Geslachtsdimorfisme. 
Polylectisch. 
Vroeg: in februari en maart. Werksters in april, mannen in juni. 
Groot nest (soms meer dan 300 werksters, meestal onder de grond, soms in 
vogelhuisje). 
Het nest is vaak gebonden aan stenen owv de warmte.

Sterke beharing op achtertibia

Als geschoren



geel labrum

Steenhommel 

gele kraag

gele frons



Akkerhommel      B. pascuorum 

Zeer algemeen.  De meest voorkomende bruinrug, vliegt overal, ook in een stedelijke 
 omgeving. 
Lange vliegperiode, tot november.  Koninginnen vliegen vanaf maart al. 
Sterk polylectisch. 
Nestelt op de grond tussen vegetatie, onder heggen of struiken, soms ook hoger in boomholtes. 
Het nest heeft ongeveer tot 150 individuen. Sleurt mos naar zijn nest.

            
      thorax is bruin met vaak in het centrum een donkerdere plek.          
     achterlijf variabel: bruin tot zwart  met  een bruine punt. 
      tussen de  bruine haren van het abdomen altijd zwarte haren.  
     Wittige,gele haren aan zijkant borst. 
      
    
                               
      kleine pluizige hommel

Kenmerken voor de beide geslachten.  Beiden hebben een geel-oranje behaard gezicht.



Boomhommel      B. hypnorum 

Zeer algemeen, synantrope soort (tuinen en parken). 
Vliegen vroeg ( vanaf februari al op bloeiende bloembollen als crocus en narcis), korte vliegtijd , tot juni. 
Zeer polylectisch. 
Nest in holle bomen als knotwilgen, muurholtes, vogelhuisjes… . 
Nest zeer groot: tot 400 individuen. 
Geslachtsdimorfisme: unieke combinatie van bruine thorax en witte kont. 
 bij mannetjes is er een bruine kop. 

Agressief bij verstoring!!



Tuinhommel  B. hortorum 

Vrij algemeen, maar vroeger veel algemener. 
Aan bosranden, in stadsparken en tuinen, cultuurvolger. 
Nest vooral onder de grond, soms ook wel in vogelnesten.  Kleine kolonies, max 100 exemplaren. 
Zeer polylectisch met voorkeur voor bloemen met een lange kelk zoals monikskap, dovenetel, vingerhoedskruid, en  
vooral op rode klaver. 
Vroege soort, vanaf februari. 
Geen geslachtsdimorfisme:  borst met twee duidelijke gele banden. 
      abdomen met gele band en witte kont.

Lang en onregelmatig behaard (profiel)

  Lang gezicht 
  Langste tong van al onze      
    hommels

Lange beharing op de 
Achtertibia en de basitarsus



Aardhommelcomplex 
  
 aardhommel                                                                             veldhommel 
  

  

            

  

         

Moeilijk van elkaar te onderscheiden. Wilgenhommel pas recent als aparte soort beschreven (door DNA onderzoek). 
Het nest van wilgenhommel is nog nooit ontdekt.

wilgenhommelgrote veldhommel



Aardhommel   B. terrestris 

Algemeen.  Wordt door vele boeren gebruikt als bestuiver van gewassen in kassen bij 
 tomaten, blauwe bessen, aardbeien … . 
Nest onder de grond, soms diep tot 1,5 meter diep.  Grote kolonies tot 400 werksters. 
Zeer polylectisch. Vroege soort, vanaf februari.  
Hebben een korte tong en bijten gaten in lange bloemen. 

 toch enkele typische kenmerken:  geel is nooit citroen maar eidooiergeel, donkerder geel 
        de kraag vooraan is vaak kort en komt niet voorbij de vleugel 
                “            “         “    “     smal en donkerder dan de band op T2 
        in zijzicht lijkt de thorax geschoren 
        dorsale zijde van de basimetatarsus is sterk gebogen 
        groep van kleine puntjes op het ocellaire veld 
        op T2 centraal aan achterrand weinig puntjes en putjes, tussen de punten glad 

 



Veldhommel     B. lucorum 

Vrij algemeen. 
Aan bosranden en in parken en tuinen. 
Nest onder de grond. Nest tot 250 individuen. 
Vroege soort al vanaf februari.  Verzamelt dan pollen van wilgen. 
Polylectisch.   Bijt gaatjes in de bodem van de bloemen want heeft een korte tong. 
Geslachtsdimorfisme.

brede fletsere gele band over 
                 tergiet 2

Lichte vorm

Donkere vorm

Volledig gezicht (= clypeus, vertex en 
frons ) geel behaard

    Citroengele kraag



Weidehommel    B. pratorum 

Zeer algemeen. 
Eveneens vroege soort, vanaf februari al. 
Aan bosranden en tuinen. Zeer polylectisch. 
Er is soms een tweede generatie. 
Nesten meestal ondergronds maar men vindt ook nesten in nestkasten, vogelnesten, onder daken … . 
Kolonies max. 100 werksters. 
Geslachtsdimorfisme:   vrouwtjes met een gele kraag, een gele band en oranje-rode kont. 
     mannetjes idem maar veel geel aan de kop dat zich soms naar achter uitbreidt. 

Kleine hommel, ‘pluizig verwaaid’.



Grote koekoekshommel    B. vestalis

Gastheer is aardhommel. 
Vrij algemeen.  Meest voorkomende koekoekshommel.  Altijd in lagere aantallen dan de 
gastheer.  
Zeer agressieve nestovername; doodt de koningin en veel werksters. 
Polylectisch. 
Mannetjes zijn erg lui en langzaam, gemakkelijk met de hand te plukken. 
Kraag donkergeel. Zeer donkere vleugels.

Kraag donkergeel 
Op T3  zijdelingse gele beharing 
In profiel is de rug erg kort ‘geschoren’. 
Achterlijf niet sterk gekromd. 
A3 =A5 
Metabasitarsusharen zijn de halve        
breedte van de basimetatarsusbreedte.

   A3 korten dan A5 



Tweekleurige koekoekshommel   B. bohemicus 

Vrij algemeen maar niet zo talrijk dan de gastheren. De gastheer is de veldhommel.  
Bossen en bosranden zoals de gastheren. 
Zeer agressieve nestovername zoals bij de vorige soort. 
Polylectisch. 
Mannetjes zijn ook lui en langzaam zoals bij de vorige soort. 
Kraag lichtgeel. 
De haren op de basimetatarsus zijn even lang als de breedte van deze    tarsus de rug is minder kort ‘geschoren’ 

  

Donkere vorm

basimetatarsus



Vierkleurige koekoekshommel   B. sylvestris 

Vrij algemeen als de gastheer talrijk is. De meest algemene koekoekshommel. 
Bossige landschappen. Gastheer: weidehommel (en veenhommel?). 
Nestovername van de gast is niet agressief.  De koekoekshommel verblijft lang in het nest om 
  de geuren over te  nemen.  De koningin wordt meestal niet gedood. 
Polylectisch. 
Geslachtsdimorfisme. 
Kleine en wollige, sterk gekromde hommel.      T1 zwart, soms wat geel 
             T2 zwart  
             T3-4 wit/geel  
             T5 zwart  
             T6 oranjerood 

  
  
 

   

   Beide geslachten hebben 
typische kale antenneschacht

Uniek kleurenpatroon bij 



steenhommel

akkerhommel

boomhommel

tuinhommel 

aardhommel

veldhommel 

weidehommel 

grote 
koekoekshommel 

tweekleurige 
koekoekshommel 

vierkleurige 
koekoekshommel 




