
De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 5 juni 2018 
 
Beste natuurliefhebber/-ster, 
 
De dag begon egaal bewolkt, maar al snel brak de bewolking en tegen de middag was er helaas geen wolkje meer 
aan de lucht. Inderdaad helaas, want met een felle zon is het niet alleen erg warm, maar het maakt het 
fotograferen er ook niet leuker op. Vooral de insecten glimmen dan weer uitbundig. 
Er viel gelukkig meer te beleven dan de afgelopen weken. Er komen nu wekelijks ‘nieuwe’ insecten bij. Soorten 
die ik in het verleden ook al wel zag, maar dit jaar voor het eerst. Dat is positief. Maar het aantal insecten is toch 
duidelijk minder dan in het verleden. 
 

 
 

Panoramafoto van één van de tuinen van De Wiershoeck. 
 

 
 
Er komen 16 soorten sabelsprinkhanen in Nederland voor. Ze danken hun Nederlandse naam aan de sabelachtige 
legbuis van de vrouwtjes, die gebruikt wordt om de eitjes in de bodem af te zetten. 
Natuurlijk is de grote groene sabelsprinkhaan groen. Alleen loopt over de rug een roodbruine lengtestreep. De 
pootjes zijn enigszins gespikkeld, maar het lichaam niet, een groot verschil met de struiksprinkhaan die heel erg 
bespikkeld is, en waarvan de nimfen lijken op die van de grote groene sabelsprinkhaan. Volgens mij is dit een 
jong mannetje. De vleugels zijn evenals de cerci nog niet volgroeid. Volwassen mannetjes hebben twee opvallend 
lange staartdraden (cerci). Het ei overwintert en de eerste nimfen worden meestal in april gezien. Gewoonlijk 
zijn ze in juli volwassen. In september zet het vrouwtje haar eitjes af, meestal in scheuren van boombast. 



 
 
Het plooirokje is een kleine paddenstoel uit de familie van de inktzwammen. Na een regenperiode verschijnen de 
vruchtlichamen dikwijls in groepjes in vochtig grasland, gazons en grazige wegbermen. De hoed heeft een 
diameter van 2 tot 3 centimeter. In het begin is deze ei- of eikelvormig, maar later spreidt hij zich vlak uit. De 
kleur van de hoed is eerst lichtbruin met een donkerder centrum, maar wordt later meer grijsachtig. De plaatjes 
aan de onderzijde vervloeien niet tot inkt, zoals dit bij grotere inktzwamsoorten gebeurt. De steel is crèmekleurig 
en wordt ongeveer 6 centimeter lang. 
 

 
 
De roestbruine kromlijf is ook een ‘oude bekende’. Het is een vliegensoort uit de familie van de blaaskopvliegen. 
Het lichaam is voornamelijk roodbruin of geelbruin. De kop is geel en ziet er vrij groot en opgeblazen uit, met een 
soort bel aan de voorkant, smalle wangen en korte antennes. De grote ogen zijn roodachtig. In rust is het 
achterlijf meestal naar voren gekruld, vandaar de naam kromlijf. De volwassen dieren worden tot 8-13 mm lang 
en ze kunnen worden aangetroffen van mei tot september. Ze voeden zich met nectar of stuifmeel. Hun larven 
zijn endoparasieten van enkele hommelsoorten. Een endoparasiet is een parasiet, die in een gast-organisme 
leeft. Ze verpoppen en overwinteren in hun slachtoffers. 



 
Ik zag meerdere soorten wantsen. De 
kaneelwants, de zuringrandwants en de 
andoornschildwants zijn al een tijdje 
aanwezig op de tuinen. Maar de 
aardappelprachtblindwants (6-8 mm) zag 
ik dit jaar nog niet eerder. De kop en het 
nekschild zijn meestal van een veel 
donkerder soort groen dan de 
dekschilden. Op de dekschilden vinden 
we vaak een roodachtige veeg, die 
echter erg variabel is. Kenmerkend zijn 
twee zwarte stippen op het nekschild, 
deze stippen kunnen echter ontbreken. 
Overwintert als ei, de larven verschijnen 
in het vroege voorjaar. Volwassen 
wantsen zien we van mei tot oktober in 
slechts één generatie. 
 

Geheel nieuw voor mij is de esdoornhalsbandwants. De kleuren zijn variabel. De vrouwtjes zijn voornamelijk 
oranje-bruin van kleur en de mannetjes zijn donkerder bruin of zwart. Hij wordt op vele planten gevonden. o.a. 
op platanen en gewone esdoorns. Ze schijnen vooral bladluizen te eten. In Zuid-Nederland is hij talrijk. Maar 
komt tegenwoordig ook in het noorden voor. Mei - september. Hij overwintert als ei. Eén generatie per jaar. 
Lengte 7, 8 mm. 
 

 
 

Boktorren zijn een opvallende verschijning. Veelal zijn ze kleurrijk met bijzonder lange antennes. Met een goede 
kevergids zijn ze relatief gemakkelijk op naam te brengen. Boktorren zijn geen rovers: de larven eten plantaardig 
materiaal zoals dood hout, verhout plantenweefsel en schimmels. Volwassen kevers voeden zich af en toe met 
natuurlijke suikers. Je kan ze dan ook aantreffen op bloemen op zoek naar nectar of bij gistende boomsappen. 
Het grootste deel van hun leven brengen ze echter door als larve. 
Dit is waarschijnlijk een ‘ingekeepte smalboktor’. Het is kleine boktor met geelbruine dekschilden en zwart 
halsschild. Dankt zijn Nederlandse naam aan het diep ingesneden schildje, maar dit is niet altijd duidelijk 
zichtbaar. Lengte: 5 - 9 mm. Vooral te vinden in de maanden mei – augustus, met een hoogtepunt in juni. Kan 
eventueel verward worden met andere boktorren met geelachtige dekschilden. 



 
 
Goudwespen hebben een hard, metaalachtig blauw, groen of rood pantser. De lichaamslengte varieert van 0,2 
tot 2 cm. Regelmatig zie ik blauw-rode exemplaren, deze bijna geheel blauwe goudwesp zag ik nog niet eerder. 
Goudwespen komen wereldwijd voor als parasiet op insecten. 
Bladhaantjes zijn een voor de land- en tuinbouw schadelijke familie kevers, zo ook dit vijf millimeter kleine 
grasgoudhaantje/grashaantje (linksonder). De larven zijn bijzonder schadelijk voor granen. De soort komt over de 
hele wereld voor. Het insect rechts is een zaagwesp (bladwesp). Er zijn veel zaagwespen, ik heb niet kunnen 
ontdekken welke dit is. 
 

 
 
Ook de smalle randwants (12-15 mm) is weer aanwezig. Waarschijnlijk zullen we deze wants de komende 
maanden regelmatig tegenkomen. Eerst de volwassen dieren, dan de mooie, glanzende eitjes op de bovenkant 
van het blad en daarna de nimfen in verschillende stadia. De smalle randwants is vooral te vinden op door de zon 
beschenen besdragende struiken (o.a. rimpelroos). Ze voeden zich met het sap van de rijpe vruchten. Volwassen 
wantsen vliegen zeer actief bij hoge temperaturen. 



 
 
Dikkopjes zijn duidelijk te onderscheiden van de andere dagvlinderfamilies. De roltong is relatief lang en ook de 
vorm van de sprietknop, die in een haakje eindigt, is kenmerkend. Groot dikkopje, geelsprietdikkopje en 
zwartsprietdikkopje lijken op elkaar. In rust vouwen ze de voorvleugels samen, terwijl de achtervleugels 
opengevouwen en gespreid blijven. Deze soorten zijn geelbruin of donkerbruin gekleurd en zijn relatief klein. 
Veel soorten dikkopjes herkennen mogelijke partners aan een speciale geur die zij verspreiden. Dit zal een 
mannetje groot dikkopje zijn. De onderkant van de achtervleugel is geelachtig, met duidelijke lichte vlekken. 
Mannetjes hebben op de bovenkant van de voorvleugel een donkere, langgerekte geurstreep. 
 

 
 
De vlinderdip is dit jaar iets vroeger dan gebruikelijk. Daardoor vlogen er ook maar weinig vlinders op De 
Wiershoeck en de Kinderwerktuin. Ik zag een witje, een paar gamma-uiltjes en deze kleine vos. 
De kleine vos (maart t/m oktober) is een vlinder die veel voorkomt in tuinen en parken. De grote brandnetel is 
z’n waardplant. Vaak staan de waardplanten op voedselrijke, verstoorde locaties in de zon, zoals in ruigteranden 
langs bemeste weilanden. De eitjes worden in grote groepen op de onderkant van de bladeren gezet. De rupsen 
leven in losse spinselnesten gezellig bij elkaar en gaan pas in het laatste stadium uit elkaar. Ook de verpopping 
vindt op de waardplant plaats. De kleine vos overwintert als vlinder en verbergt zich gedurende de koude 
periode geregeld in huizen en schuren. 



 
 
Wapenvliegen danken hun naam aan soms meer, soms geen lange, spitse doorns aan het scutellum (het schildje 
achter het borstrugstuk). Over de functie van die doorns is niets bekend en bij een aantal geslachten ontbreken 
ze ook. In ons land komen ongeveer 45 soorten voor. Daarvan zag ik er dit keer drie. 
De grote moeraswapenvlieg (12-17 mm) heeft grote gele vlekken op het achterlijf. De antennen zijn kort. Deze 
wapenvlieg komt vrij algemeen voor in het westen en het rivierengebied, elders schaars. Vliegt van begin mei tot 
eind augustus, met de meeste waarnemingen in de periode half mei - eind juni. 
De gewone wapenvlieg (7-9 mm) wordt heel begrijpelijk ook wel prachtwapenvlieg genoemd. Bij mannetjes is 
het achterlijf vaak metaalachtig glanzend bronskleurig, bij vrouwtjes metallic blauwgroen. Het is algemene soort 
die in mei begint te vliegen en in de zomermaanden het talrijkst is. 
De rand van het achterlijf van de kleine moeraswapenvlieg (6-9 mm) is groen, soms geelachtig tot wit. Het 
midden van het achterlijf is zwart. Kop, thorax (borstrugstuk) en schildje zijn donker bronskleurig. Donkere 
vlekjes op de ogen. Vliegt van eind mei tot begin september. 
Een tweetal interessante sites over wapenvliegen: 
https://determineren.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/matrixkey/index.php?epi=43#prettyPhoto 
https://waarneming.nl/download/Veldtabel_Stratiomyidae.pdf 
 

 
 

Kleur op de Kinderwerktuin. 
 
Groetjes, 
 
Luit 


