
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	3	oktober	2017	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Het	was,	gelet	op	de	tijd	van	het	jaar,	een	heel	aardige	dag.	Er	stond	een	stevige	wind	en	het	heeft	een	paar	
keer	geregend.	Maar	dat	was	geen	reden	tot	klagen.	Het	wordt	steeds	rustiger	op	de	tuinen.	Waar	zouden	al	
die	smalle	randwantsen	toch	gebleven	zijn?	Ik	heb	er	geen	gezien.	Wel	zag	ik	op	een	nog	bloeiende	struik	een	
tiental	“limonadewespen”.	Voor	mij	hadden	ze	(gelukkig)	geen	belangstelling.	Ook	dit	keer	zag	ik	nog	weer	een	
aantal	interessante	onderwerpen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Driehoekzweefvliegen	zijn	kleine	slanke	zweefvliegen	met	oranjegele	vlekken	op	het	achterlijf.	Bij	de	vrouwtjes	
zijn	 deze	 vlekken	min	 of	meer	 driehoekig,	 bij	 de	mannetjes	 zijn	 ze	 “groot”	 en	 vierkant.	 Er	 zijn	 vier	 soorten	
bekend	uit	Europa,	waarvan	er	twee	in	Nederland	voorkomen:	de	gewone	en	de	slanke	driehoekzweefvlieg.	Dit	
is	 een	 vrouwtje	 gewone	 driehoekzweefvlieg.	 Deze	 soort	 is	 iets	 kleiner	 (5-7	 mm)	 dan	 de	 slanke	
driehoekzweefvlieg.	 Het	 is	 een	 zeer	 algemeen	 voorkomende	 soort	 en	 waarschijnlijk	 zijn	 er	 meer	 dan	 twee	
generaties	per	jaar.	
	

	
	
Een	 smalle	 randwants	 zag	 ik	
niet,	 maar	 groene	
schildwantsen	 wel.	 Ik	 zag	
zowel	volwassen	wantsen	als	
bijna	 volwassen	exemplaren.	
Deze	vijf	nimfen	zijn	allemaal	
laatste	 instar,	 ze	 zullen	 dus	
nog	 één	 keer	 vervellen	 en	
zijn	 dan	 volwassen.	 Na	 een	
vervelling	 moet	 een	 insect	
nog	op	kleur	komen.	Ik	neem	
aan	 dat	 al	 deze	 nimfen	 er	
voor	 de	 laatste	 vervelling	
ongeveer	 eender	 uit	 zullen	
zien,	 ongeveer	 als	 de	 nimf	
rechtsboven.	
	



	
	
Regelmatig	kom	ik	iets	tegen	waarvan	ik	geen	idee	heb	wat	het	is.	Wat	zou	er	onder	dit	dichte	spinsel	zitten?	Ik	
heb	geen	idee.	Vindt	de	“geboorte”	nog	dit	jaar	plaats	of	pas	na	overwintering?	
	

	
	
Planten	kunnen	nieuwe	standplaatsen	veroveren.	Hoewel	ze	zelf	vast	verankerd	zijn	in	de	grond,	
kan	de	soort	zich	toch	uitbreiden	door	de	verspreiding	van	zaden	of	vruchten.	Zaden	kunnen	verspreid	worden	
doordat	 ze	 eenvoudig	 weggeschoten	 of	 weggeslingerd	 worden.	 Maar	 er	 zijn	 nog	 andere	 manieren	 van	
verspreiding.	Zaden	kunnen	voorzien	zijn	van	een	haarkroon,	vleugels	of	omgeven	door	pluis.	Op	die	manier	
blijven	ze	langer	zweven	en	neemt	het	minste	zuchtje	wind	hen	mee.	Water	is	ook	een	goede	verspreider	door	
de	zaden	met	de	stroom	mee	te	laten	drijven.	
Ook	dieren	kunnen	 zaden	verspreiden	doordat	deze	 in	de	vacht	blijven	hangen	en	 zo	kilometers	meereizen.	
Zware	vruchten	hebben	dieren	nodig	om	te	worden	verspreid.	



	
	
Dit	 zijn	 de	 pluizige	 zaden	 van	 de	 bosrank	 (Clematis	 vitalba).	 Clematis	 is	 een	 geslacht	 van	 overwegend	
klimplanten	uit	de	ranonkelfamilie.	De	meeste	soorten	zijn	in	het	Nederlands	alleen	als	Clematis	bekend.	In	de	
Benelux	 komen	 de	 bosrank	 en	 de	 Italiaanse	 clematis	 (Clematis	 viticella)	 voor.	 De	 clematis	 heeft	 een	 hoge	
groeisnelheid	en	kan	struiken	volledig	bedekken	met	de	lange,	behaarde	twijgen.	De	bloeiperiode	loopt	uiteen	
van	mei	 tot	 september.	Aan	het	 eind	 van	de	bloei	 groeit	 het	 stamperhoofdje	 uit	 tot	 een	pruikebol:	 de	 vele	
dopvruchten	hebben	een	lange	uitloper	die	bezet	is	met	haren.	Deze	opvallende	vruchten	sieren	de	bosrank	tot	
laat	 in	 de	herfst	 en	 in	 de	winter	 als	 het	 blad	 allang	 van	bomen	en	 struiken	 is	 afgevallen.	De	wind	 kan	deze	
vruchten	als	ze	helemaal	zijn	uitgerijpt	meenemen	en	zo	bijdragen	aan	de	verspreiding	van	de	soort.	Bosrank	is	
zeer	giftig.	
	

	
	
De	kaneelwantsen	 in	het	 labyrint	 zijn	erg	honkvast.	Ook	dit	 keer	 zag	 ik	er	drie	op	de	 struik	waarop	 ik	 ze	de	
afgelopen	weken	ook	al	zag.	Toen	ik	deze	wants	op	de	struik	wilde	fotograferen	liet	hij	zich	vallen.	Hij	viel	op	
een	spinnenweb	en	was	daarop	goed	te	fotograferen,	mooi	 los	van	de	achtergrond.	Nadat	 ik	een	paar	foto’s	
had	gemaakt	wilde	 ik	hem	bevrijden	uit	het	web.	Maar	dat	bleek	niet	nodig.	Eerst	kwam	een	spin	de	vangst	
controleren.	Veel	wantsen	schijnen	vies	te	smaken	en	waarschijnlijk	wist	de	spin	dat.	Hij	liet	de	wants	met	rust	
en	verdween	weer	uit	beeld.	En	de	wants	liep	vervolgens	over	het	web	naar	een	blad	van	de	struik	en	“leefde	
nog	lang	en	gelukkig”.	



	
	
Het	 zal	 je	 denk	 ik	 niet	 verbazen	 dat	 ik	 ook	 nog	 even	 weer	 een	 kijkje	 nam	 bij	 de	 “kraamkamer”	 van	 de	
vuurwantsen.	Steeds	weer	probeer	ik	een	foto	te	maken	waarover	ik	tevreden	ben,	maar	bij	macrofotografie	
blijft	 de	 scherpte	 een	 lastig	 punt.	 Ook	 nu	 weer.	 Op	 de	 foto’s	 is	 duidelijk	 het	 verschil	 te	 zien	 tussen	 een	
volwassen	vuurwants	en	de	nimfen.	
	

	
	
In	het	 labyrint	staan	verschillende	soorten	varens.	Niet	alleen	het	blad	verschilt	per	soort,	maar	ook	de	vorm	
van	de	sporenhoopjes	op	de	onderkant	van	het	blad.	In	de	sporenhoopjes	bevinden	zich	de	
sporendoosjes,	waarin	de	sporen	gevormd	worden.	Dit	zijn	de	voorplantingsorganen	van	de	varen.	
De	sporenhoopjes	kunnen	zeer	verschillend	van	vorm	zijn,	van	uiterst	 langwerpig	 tot	 rond.	Ook	de	plaats	op	
het	 blad	 is	 gevarieerd:	 langs	 de	 nerf,	 tegen	 de	 bladrand	 of	 midden	 op	 het	 bladslipje.	 Soms	 bedekken	 de	
sporenhoopjes	de	volledige	oppervlakte	van	het	blad.	In	het	sporendoosje	zitten	de	sporen.	Die	zijn	echter	niet	
te	 onderscheiden,	 zelfs	 niet	met	 een	 hulpmiddel.	Wanneer	 de	 sporendoosjes	 rijp	 zijn,	 barsten	 die	 open.	 Zo	
worden	 er	miljoenen	 sporen	 per	 plant	 voortgebracht.	 De	wind	 voert	 ze	mee	 naar	 andere	 plaatsen	waar	 ze	
tenslotte	kunnen	kiemen.	Er	zijn	maar	liefst	meer	dan	3500	soorten	varens.	Nederland	telt	37	soorten	varens	
verdeeld	over	twaalf	families.	



	
	
Deze	wants	met	de	brede,	puntige	schouders	kom	ik	slechts	een	enkele	keer	per	jaar	tegen	op	de	tuinen	van	De	
Wiershoeck	en	de	Kinderwerktuin.	 Tegenwoordig	heet	hij	 tweetandschildwants,	maar	een	paar	 jaar	 geleden	
was	 dat	 nog	 tweedoornwants.	 Ook	 de	 namen	 puntschouderwants	 en	 roodbruine	 stekelwants	 werden	 wel	
gebruikt.	De	tweetandschildwants	is	10	tot	14	mm	lang.	De	naam	dankt	hij	aan	de	twee	puntige,	bruine	stekels	
op	 de	 zijkanten	 van	 het	 halsschild.	 Deze	 zijn	 nog	 niet	 ontwikkeld	 als	 ze	 nog	 een	 nimf	 zijn.	 De	
tweetandschildwants	 is	 roofzuchtig	 en	 leeft	 van	 rupsen,	 keverlarven	 en	 bladluizen.	 De	 nimfen	 leven	 van	
dezelfde	prooien,	maar	drinken	soms	ook	sap	van	planten.	De	keuze	van	de	prooi	is	afhankelijk	van	het	seizoen	
en	beschikbaarheid	van	voedsel.	
	

	
	
Het	op	naam	brengen	van	de	“witjes”	is	niet	altijd	eenvoudig.	Een	belangrijk	kenmerk	is	de	zwarte	vlek	op	de	
bovenkant	 van	 de	 voorvleugelpunt.	 Bij	 het	 groot	 koolwitje	 loopt	 de	 zwarte	 vlek	 langs	 de	 vleugelrand	 naar	
beneden	tot	voorbij	de	zwarte	vlek	op	het	midden	van	de	voorvleugel.	Het	vrouwtje	heeft	twee	zwarte	vlekken	
op	de	bovenkant	van	de	voorvleugel;	bij	het	mannetje	(foto)	ontbreken	deze	vlekken.	
Het	klein	koolwitje	(inzet	links)	heeft	veel	minder	zwart	op	de	voorvleugelpunt.	De	zwarte	vlek	loopt	langs	de	
vleugelrand	niet	door	tot	beneden	de	zwarte	vlek	op	het	midden	van	de	voorvleugel.	Bovendien	eindigt	deze	
vlek	aan	de	onderkant	in	een	rechte	lijn.	
Bij	het	klein	geaderd	witje	(inzet	rechts)	 loopt	de	zwarte	vlek	 in	de	voorvleugelpunt	geleidelijk	naar	beneden	
toe	en	eindigt	deze	niet	in	een	rechte	lijn.	
	
Groetjes,	
	
Luit	


