
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	13	september	2016	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Het	was	heet,	bloedheet	en	er	viel	ook	dit	keer	bar	weinig	te	zien.	En	‘veel’	van	de	beestjes	die	zich	wel	lieten	
zien,	hadden	het	schijnbaar	erg	druk.	Bijvoorbeeld	de	rups	die	uit	de	lucht	kwam	vallen.	De	excursie	was	over	
en	we	dronken	nog	even	een	kop	koffie	onder	de	balsempopulier.	Het	was	best	een	 leuke	 rups,	een	zwarte	
kop,	een	gele	kraag,	gemiddeld	behaard	en	gele	stippen	op	de	bovenkant	van	het	bruin/witte	lichaam.	Hij	liet	
zich	helaas	niet	goed	fotograferen.	Het	zelfde	geldt	voor	de	tweedoornwants.	Hij	liep	op	de	grond,	ik	liet	hem	
overstappen	op	een	blaadje,	maar	hij	bleef	maar	aan	het	rennen.	Ik	zette	hem	op	de	heg,	misschien	lukte	het	
dan	om	een	foto	te	maken?	Niet	dus,	binnen	de	kortste	keren	was	hij	verdwenen	tussen	de	bladeren.	
	

	
	
Het	zijn	dauwdruppels	op	een	roos,	maar	ik	denk	dat	mijn	voorhoofd	(om	maar	iets	te	noemen)	ongeveer	even	
vochtig	was.	
	

	
	
De	situatie	op	de	tuinen	verandert	in	rap	tempo.	Her	en	der	is	al	het	een	en	ander	geruimd	en	veel	bloemen	
zijn	al	uitgebloeid.	Het	 lijkt	wel	of	de	bloeiperiode	veel	 korter	 is	geweest	dan	gebruikelijk.	 Sommige	soorten	
heb	 ik	waarschijnlijk	over	het	hoofd	gezien,	of	 ze	waren	er	 (bijna)	niet.	 Strobloemen	 fotografeerde	 ik	 in	het	
verleden	 regelmatig,	 dit	 jaar	waren	 ze	me	 nog	 niet	 opgevallen.	Het	 fraaie	witte	 bloemetje	 blijkt	 echter	 een	
Helychrisum	 (strobloem)	 te	 zijn.	 Ook	 de	 cosmea	 staat	 op	 enkele	 plaatsen	 nog	 te	 bloeien,	 moet	 nog	 gaan	
bloeien	of	is	al	uitgebloeid.	Cosmea	heeft	een	zeer	lange	bloeitijd.	De	bloemen	verschijnen	van	juni	(afhankelijk	
van	de	zaaitijd)	tot	in	september.	



	
	
Ook	dit	vrouwtje	Franse	veldwesp	had	het	verschrikkelijk	druk,	ze	vloog	van	zonnebloem	naar	zonnebloem	en	
ging	 vaak	 aan	 de	 onderkant	 van	 het	 blad	 of	 de	 stengel	 zitten.	 De	 Franse	 veldwesp	 veroorzaakt	 beduidend	
minder	 overlast	 dan	 de	 bekende	 ‘limonadewespen’.	 Ze	 kunnen	 echter	wel	 steken.	Ook	 de	 Franse	 veldwesp	
heeft	een	angel	en	zal	die	gebruiken	bij	direct	gevaar.	De	gewone	wesp	 leeft	samen	met	een	grote	groep,	 in	
één	groot	nest.	Zo	een	nest	kan	wel	uit	5000	wespen	bestaan.	Het	volk	van	de	Franse	veldwesp	beperkt	zich	
vaak	 tot	 maar	 enkele	 tientallen	 individuen.	 Ze	 gedragen	 zich	 rustig,	 bemoeien	 zich	 maar	 weinig	 met	 onze	
drankjes	en	hapjes	en	zijn	totaal	niet	agressief,	zelfs	wanneer	het	nest	genaderd	wordt.	De	Franse	veldwesp	eet	
alleen	maar	insecten.	Deze	soort	leidt	een	vrij	onopvallend	bestaan.	
	

	
	
Herfstasters	 bloeien	 van	 de	 nazomer	 tot	 in	 de	 herfst	 en	 geven	 dan	 nog	 veel	 kleur	 aan	 de	 tuin.	 De	meeste	
soorten	komen	oorspronkelijk	uit	Noord-Amerika,	maar	er	 zijn	ook	enkele	 soorten	 inheems	 in	Nederland	en	
België	 zoals	 de	Aster	 Linosyris	 (kalkaster)	 en	 de	 Aster	 tripolium	 (zulte).	 De	 kalkaster	 treffen	we	 vooral	 langs	
vochtig	 grasland	 aan	 de	 kust	 en	 duinen	 aan,	 de	 zulte	 is	 een	 bewoner	 van	 brakke	 rietlanden	 en	 zilte	
waterkanten.	De	bloemen	zitten	 in	schermvormige	trossen,	ze	hebben	een	krans	van	 lintbloempjes	rond	een	
geel	hartje.	Herfstasters	zijn	zeer	aantrekkelijk	voor	bijen	en	vlinders,	zeker	vanwege	de	late	bloei.	



	
	
Ook	het	gamma-uiltje	was	bijzonder	druk.	Ze	vloog	van	aster	naar	aster	op	zoek	naar	nectar.	Net	als	de	Franse	
veldwesp	 had	 ze	 schijnbaar	 een	 voorkeur	 voor	 plekken	 waar	 ze	 (bijna)	 niet	 kon	 worden	 gefotografeerd.	
Meestal	zat	ze	op	de	wat	lagere	bloemen,	verscholen	tussen	het	groen.	Zo’n	bezoekje	aan	een	bloem	duurde	
steeds	maar	enkele	seconden,	je	moet	dan	geluk	hebben	om	de	vlinder	toch	te	kunnen	fotograferen.	
Het	 gamma-uiltje	 vliegt	 in	 de	 periode	 april-oktober	 in	 meerdere	 generaties;	 soms	 is	 er	 ook	 in	 de	
wintermaanden	een	waarneming.	De	vlinders	vliegen	zowel	overdag	als	´s	nachts.	Overdag	en	in	de	schemering	
bezoeken	ze	geregeld	bloemen,	waarbij	ze	soms	heftig	met	hun	vleugels	trillend	op	een	blad	zitten.	
	

Deze	 honingbij	 op	 (in)	 het	
zegekruid	 laat	 duidelijk	 zien	
waarom	 de	 bij	 onmisbaar	 is	 als	
bestuiver	 in	 de	 land-	 en	 tuinbouw	
en	in	de	natuur.		
Ongeveer	70%	van	de	belangrijkste	
cultuurgewassen	 is	 afhankelijk	 van	
bestuiving	 door	 insecten.	 De	
honingbij	 is	 de	 enige	 bestuiver	 die	
in	 zeer	 grote	 kolonies	 leeft.	 Eén	
bijenvolk	 bestaat	 uit	 30.000	 tot	
60.000	bijen,	waarvan	ongeveer	de	
helft	haalbij	is.		
Eén	 bijenvolk	 kan	 op	 een	 dag	
miljoenen	 bloemen	 bestuiven.	 Bij	
massale	bloei	in	een	korte	periode,	
zoals	 fruitbomen,	 zaadteelt,	 ect.,	

kan	een	aantal	bijenvolken	per	hectare	het	gewas	volledig	bestuiven.	
	
Bij	bestuiving	door	bijen	denken	de	meeste	mensen	aan	gewassen	als	fruitbomen,	aardbeien,	zonnebloemen,	
ect.,	maar	ook	bij	veel	bladgewassen	zoals	prei	en	alle	soorten	kool	zijn	bijen	nodig.	Niet	voor	de	productie	van	
het	 eindproduct,	 maar	 wel	 bij	 de	 zaadteelt.	 Zaadtelers	 laten	 de	 gewassen	 in	 bloei	 schieten	 en	 gebruiken	
bijenvolken	voor	de	bestuiving.	Geen	bestuiving,	geen	zaden!	
	
Deze	informatie	vond	ik	op	de	interessante	site	http://www.imkerijerik.nl/	
	



	
	
Van	 heel	 veel	 bladwespen	 leven	 de	 volwassen	 dieren	 maar	 kort	 en	 zijn	 tamelijk	 onbekend.	 Volwassen	
kersenbladwespen	bijvoorbeeld	zijn	zwart	en	zo'n	5	mm	lang.	De	larven	zijn	veel	bekender	en	soms	schadelijk.	
Ze	zijn	groenig	en	lijken	op	een	slakje,	maar	dan	wel	een	slak	met	pootjes!	Om	nog	meer	op	een	slakte	lijken,	
scheiden	ze	een	glimmende	zwarte	substantie	af.	Daarmee	bedekken	ze	zichzelf.	En	dan	zien	ze	er	echt	uit	als	
kleine,	glimmende,	zwarte	slakjes.	
	
De	kersenbladwesp	treedt	meestal	op	in	twee	generaties.	De	vrouwtjes	zagen	een	klein	gaatje	in	de	onderzijde	
van	een	blad	en	leggen	daarin	enkele	eitjes.	De	eitjes	komen	na	drie	tot	vier	weken	uit.	
De	kleine	larfjes	gaan	naar	de	bovenzijde	van	het	blad	en	daar	eten	ze	de	bovenste	lagen	van	het	blad	op.	Al	na	
een	maand	zijn	de	larven	klaar	om	te	verpoppen.	Ze	laten	zich	op	de	grond	vallen	en	boren	zich	zo'n	drie	tot	zes	
centimeter	diep	de	grond	in.	Daar	verpoppen	ze.	De	tweede	generatie	overwintert	als	pop	en	komt	pas	na	de	
overwintering	te	voorschijn.	We	vinden	de	bastaardrupsen	van	de	kersenbladwesp	niet	alleen	op	de	bladeren	
van	kersen,	maar	ook	op	die	van	peer.	
	

	
	
Inderdaad,	 dit	 is	 een	 nogal	 merkwaardig	 plaatje	 van	 een	 pantserjuffer.	 De	 juffer	 zat	 volledig	 ‘gehoekt’	
waardoor	het	lijkt	of	hij/zij	zwaar	gehandicapt	is.	Dat	viel	gelukkig	wel	mee,	het	achterlijf	is	nog	vaag	zichtbaar.	



	
	
Omdat	 ik	 een	 langere	middagpauze	wilde	 dan	 gebruikelijk	 was	 ik	 al	 ruim	 een	 uur	 voor	 de	 aanvang	 van	 de	
excursie	 op	 de	 tuinen	 aanwezig.	 Zoals	 gebruikelijk	 keek	 ik	 eerst	 even	 op	 de	 hedera	 langs	 de	muur	 van	 de	
boerderij.	Helaas,	ook	dit	keer	geen	nachtvlinder.	Vervolgens	keek	ik	bij	de	herfstaster	waar	ik	vorige	week	de	
rups	van	de	peper	en	zoutvlinder	zag.	Tot	mijn	verrassing	zat	de	rups	nog	op	dezelfde	plek.	Aan	het	eind	van	de	
middag	heb	ik	nog	even	weer	gekeken,	maar	toen	was	hij	verdwenen	of	ik	heb	hem	over	het	hoofd	gezien.	Dat	
laatste	is	niet	ondenkbaar,	want	het	is	geen	opvallende	rups.	
	

	
	
De	rozenbottel	is	de	vlezige	vrucht	van	een	roos.	Afhankelijk	van	de	soort	en	variëteit	van	de	roos	kan	de	kleur	
rood,	 oranje,	 purper	 of	 zwart	 zijn.	De	 vorm	 varieert	 van	 rond	of	 langwerpig	 tot	 flesvormig.	 Een	 rozenbottel	
bevat	veel	geelwitte,	harde	zaden.	De	rozenbottel	komt	voor	in	Europa,	Azië,	Zuid-Amerika	en	Noord-Amerika.	
Van	sommige	soorten	rozenbottels,	onder	meer	de	vrucht	van	de	hondsroos,	wordt	jam	gemaakt	en	in	Zweden	
eet	 men	 ook	 rozenbottelsoep.	 Een	 rozenbottel	 heeft	 per	 100	 gram	 20	 maal	 zoveel	 vitamine	 C	 als	 een	
sinaasappel	en	17	maal	meer	vitamine	C	dan	een	kiwi.	
	



	
	
Heidelibellen	zijn	moeilijk	te	determineren,	met	name	de	bloedrode,	de	steenrode	en	de	bruinrode	heidelibel	
lijken	 sterk	 op	 elkaar.	 De	 bloedrode	 heidelibel	 is	 nog	 het	makkelijkst	 te	 herkennen,	 de	 poten	 zijn	 helemaal	
zwart,	dus	zonder	gele	of	bruine	lengtestrepen.	
	
De	steenrode	heidelibel	heeft	een	‘snor’	maar	die	is	in	zijaanzicht	niet	te	zien.	Bovendien	is	de	snor	niet	altijd	
even	duidelijk	aanwezig	en	soms	lijkt	het	alsof	de	bruinrode	heidelibel	ook	een	snorretje	heeft.	Het	is	een	zeer	
subtiel	verschil.	De	bruinrode	heidelibel	is	in	het	noorden	iets	minder	algemeen	dan	de	steenrode.	
	
Bij	mannetjes	is	de	vorm	van	het	achterlijf	een	goed	determinatiekenmerk.	Maar	de	vorm	van	het	achterlijf	is	
van	 opzij	 niet	 te	 beoordelen.	 Recht	 van	 boven	 gezien	 hebben	 mannetjes	 van	 de	 bruinrode	 nauwelijks	
knotsvorm,	de	steenrode	wat	meer	en	de	bloedrode	nog	meer.	
	
Dit	 is	 echter	 overduidelijk	 een	 vrouwtje	 steenrode	 heidelibel.	 Dat	 is	 in	 zijaanzicht	 te	 zien	 aan	 de	 legschede	
(waarmee	eitjes	worden	gelegd)	aan	de	onderzijde	van	het	achterlijf,	 iets	 voor	het	uiteinde.	 Is	de	 legschede	
duidelijk	 zichtbaar	 als	 een	 rechtafstaand	 haakje,	 dan	 is	 het	 een	 steenrode	 heidelibel.	 Bij	 bloedrode	 en	
bruinrode	heidelibel	steekt	de	legschede	minder	duidelijk	uit.	
	
	
Natuurlijk	was	ik	ook	benieuwd	naar	de	ontwikkeling	van	de	eitjes	op	de	lavendel.	Met	die	ontwikkeling	zat	het	
wel	snor,	bijna	alle	eitjes	waren	leeg.	‘Uitgebroed’	door	de	zon,	of	opgegeten?	Ik	denk	dat	de	eitjes	gewoon	zijn	
uitgekomen,	maar	wat	er	is	uitgekomen	blijft	waarschijnlijk	altijd	een	raadsel.	
	
Groetjes,	
	
Luit	


