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herkenningshulp 
HOMMELS
het herkennen van 
de zes algemeenste soorten
Deze kaart is een hulpmiddel bij het op 
naam brengen van de zes algemeenste 
hommels. Naast de hier behandelde 
soorten zijn er nog een aantal vrij 
algemene hommels in Nederland, zoals 
de veenhommel, de gewone koekoeks-
hommel en de vierkleurige koekoeks-
hommel. Informatie over die soorten 
en alle andere Nederlandse soorten 
kan je vinden in de Basisgids Hommels 
(www.eis-nederland.nl/veldtabellen). 

Hommels zijn redelijk goed op naam 
te brengen maar het vergt wel enige 
ervaring. Gelukkig kan je de meeste 
hommels gewoon in de tuin vinden. 
Het formaat van hommels verschilt 
sterk per individu, zo kan een koningin 
wel drie keer zo groot zijn als een kleine 
werkster. Het formaat zegt dus weinig 
over de soort!

De zes algemene soorten zijn in drie 
groepen verdeeld: de bruinruggen, rood-
konten en witkonten. Kijk eerst welke 
groep je hebt en dan welke soort het is. 

Als je een foto maakt en deze invoert op 
Waarneming.nl kijken wij met je mee of je 
de juiste naam hebt gevonden. 
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Witte kont: boomhommel  
 

Let op!  Soms komen er exemplaren voor 
waarbij de rug van het borststuk 
geheel zwart is.

Rode kont: akkerhommel

Let op!  De beharing van het achterlijf verschilt sterk tussen individuen, 
van bijna geheel roodbruin tot zwart met een roodbruine kont. 

Kopbeharing zwart, lijf geheel zwart: 
vrouw steenhommel

Kopbeharing zwart, lijf zwart met gele 
tekening op borststuk en/of achterlijf:  
vrouw weidehommel

Kopbeharing deels geel, achterlijf met geel: 
man weidehommel (lichte variant)

Kopbeharing deels geel, achterlijf zwart 
met rood beperkt tot segment 5 en 6, 
wolliger behaard dan man steenhommel: 
man weidehommel (donkere variant)

Kopbeharing deels geel, achterlijf zwart 
met rood op segment 4, 5 en 6, korter en 
gelijkmatiger behaard dan man weide-
hommel: man steenhommel

Kopbeharing zwart, borststuk met één gele 
band aan de voorkant, achterlijf met brede 
gele band:  aardhommel complex
Het aardhommel complex bestaat uit aard-
hommel, veldhommel, grote veldhommel en 
wilgenhommel. Deze zijn, met uitzondering 
van man veldhommel, in het veld niet goed 
te onderscheiden en worden daarom 
genoteerd als Aardhommel complex.

Kopbeharing zwart, borststuk met een 
gele band aan de voorkant én aan de 
achterkant, achterlijf met brede gele band: 
tuinhommel
De in Nederland vrij algemene veen- 
hommel lijkt op tuinhommel maar is  
wolliger behaard, heeft een kortere kop en 
de mannen hebben gele haren op de kop. 
Denk je dat je een veenhommel hebt, 
maak dan een foto waarop de kop goed 
zichtbaar is.

Kopbeharing geel, borststuk en achterlijf 
met veel geel: man veldhommel

BRUINRUGGEN
borststuk geheel roodbruin

ROODKONTEN
rode kont, borststuk niet geheel roodbruin

WITKONTEN
witte kont, borststuk niet geheel roodbruin


