
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	6	september	2016	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Het	was	opnieuw	een	mooie,	warme	dinsdag.	De	vlinders	waren	opvallend	actief	en	dan	vooral	de	dagvlinders.	
Minder	actief	was	de	agaatvlinder	die	op	de	hedera	tegen	de	muur	van	de	boerderij	zat.	Hij	zat	er	al	voor	elf	
uur	 en	 hij	 zat	 er	 nog	 toen	 ik	 tegen	 half	 zes	 weer	 naar	 huis	 ging.	 Maar	 dat	 is	 niet	 ongewoon	 voor	 deze	
nachtvlinder	die	overdag	onbeschut	rust	op	muren	en	paaltjes	of	in	de	vegetatie.	Ook	bijen,	hommels,	wespen	
en	 zweefvliegen	 waren	 actief.	 Natuurlijk	 kwam	 ik	 ook	 weer	 regelmatig	 wantsen	 tegen	 en	 het	 is	 weer	
spinnentijd.	
	

	
	
Wantsen	komen	 regelmatig	 aan	bod	 in	mijn	 verslagen.	Dat	 vind	 ik	niet	 zo	 verwonderlijk,	 in	ons	 land	komen	
ruim	600	soorten	voor	maar	vrij	veel	mensen	hebben	er	nog	nooit	een	gezien.	Jonge	wantsen	(nimfen)	zijn,	als	
ze	 uit	 het	 ei	 komen,	 ongevleugeld;	 de	 vleugels	 groeien,	 in	 de	 loop	 van	 een	 aantal	 vervellingen,	 tot	 het	
volwassen	 formaat	 uit.	 Wantsen	 hebben	 een	 onvolledige	 gedaanteverwisseling,	 ze	 kennen	 namelijk	 geen	
verpopping.	Volgens	de	 informatie	op	o.a.	Wikipedia	 ziet	een	nimf	er	meestal	al	hetzelfde	uit	als	een	 imago	
(volwassen	insect),	maar	dan	zonder	de	vleugels.	Bij	de	wantsen	die	ik	regelmatig	tegenkom	is	dat	meestal	niet	
het	geval.	Deze	nimf	van	de	behaarde	schaduwwants	en	de	imago	lijken	nou	niet	direct	als	de	bekende	twee	
druppels	water	op	elkaar.	
	

Dit	 zweefvliegje	 kom	 ik	 regelmatig	
tegen,	het	zal	een	driehoekzweefvlieg	
zijn	 en	 waarschijnlijk	 de	 gewone	
driehoekzweefvlieg	 en	 niet	 de	 slanke	
driehoekzweefvlieg.	 Ook	 de	 gewone	
driehoekzweefvlieg	 is	 gewoonlijk	
slanker	dan	het	exemplaar	op	de	foto,	
ik	denk	dat	dit	vrouwtje	‘bol	staat’	van	
de	eitjes.	
Driehoekzweefvliegen	 zijn	 kleine	
zweefvliegjes	 (5-9	 mm)	 met	 een	
glimmend	 borststuk	 en	 een	 zwart	
achterlijf	 met	 oranje-gele	 vlekjes.	 Bij	
het	mannetje	zijn	de	vlekjes	groot	en	
vierkant,	 bij	 vrouwtjes	 zijn	 de	
achterlijfsvlekken	 min	 of	 meer	

driehoekig.	De	dieren	zijn	in	de	kruiden-	en	grasvegetatie	te	vinden	en	bezoeken	ook	regelmatig	bloemen.	De	
gewone	 driehoekzweefvlieg	 is	 een	 zeer	 algemene	 soort	 in	 de	 gehele	 Benelux.	 Vliegtijd:	 april-november.	 De	
larven	zijn	rovers	en	aaseters	in	de	strooisellaag.	



	
	
Deze	 twee	 gewone	 tuinslakken	 waren	 in	 een	 stengel	 van	 een	 vlasplant	 geklommen.	 Wat	 zouden	 ze	 daar	
zoeken?	Huisjesslakken	zijn	blijkbaar	nogal	‘reislustig’	van	aard.	Regelmatig	zie	ik	een	slak	op	een	boomblad.	De	
slak	moet	eerst	in	de	boom	klimmen,	dan	de	lange	weg	afleggen	naar	het	(vaak)	buitenste	blad	en	dat	allemaal	
met	een	slakkengangetje.	Hoe	lang	zou	de	slak	onderweg	zijn?	De	gemiddelde	slak	‘loopt’	nog	geen	10	meter	
per	uur.	
	
Vlas	wordt	al	 lang	verbouwd.	Er	zijn	blauwbloeiende	en	witbloeiende	rassen.	Vezelvlas	 (80	tot	120	cm	hoog)	
wordt	al	meer	dan	zesduizend	jaar	geteeld	om	de	vezel.	Planten	van	olievlas	zijn	korter	en	meer	vertakt	dan	die	
van	vezelvlas	en	worden	verbouwd	voor	de	zaden	waar	lijnzaadolie	uit	gewonnen	wordt.	
	

	
	
De	groene	struiksnuitkever/-tor	is	een	vrij	algemene	soort	die	met	name	in	Nederland	en	België	voorkomt	en	
wordt	ongeveer	6	mm.	Groene	snuitkevers	zijn	eigenlijk	zwart	met	een	groene	laag	van	kleurschubbetjes.	Die	
schubbetjes	 laten	 heel	 gemakkelijk	 los	 en	 dan	 komt	 het	 zwarte	 eronder	 naar	 voren.	 Verse	 exemplaar	 zijn	
fantastisch	mooi,	heldergroen	gekleurd.	Maar	bij	oudere	exemplaren	vervaagt	dat	groen	 tot	een	onbestemd	
grijs-blauwgroen.	



	
	
Het	was	uitstekend	weer	voor	o.a.	de	honingbijen.	Bij	de	bijenstal	‘gonsden’	de	bijen	af	en	aan.	De	werksters	
die	 op	 de	 maatschappelijke	 bijenladder	 waren	 opgeklommen	 tot	 haalbij	 hadden	 het	 druk.	 Op	 de	 tuinen	 is	
duidelijk	te	zien	dat	het	zomerseizoen	zo	goed	als	voorbij	is,	maar	gelukkig	bloeien	er	nog	steeds	bloemen	en	
valt	er	voor	de	bijen	(en	andere	insecten)	nog	wel	iets	te	halen.	
	

	
	
Dit	is	waarschijnlijk	een	Ancistrocerus	parietum.	Het	lijkt	wel	alsof	de	wesp	behoorlijk	smalle	vleugels	heeft.	Als	
ze	vliegen	zijn	de	vleugels	echter	veel	breder.	In	ruststand	vouwt	de	wesp	de	vleugels	op.	Daarmee	behoort	hij	
tot	 de	 plooivleugelwespen	 (vleugels	 opgevouwen	 met	 een	 plooi).	 De	 muurwespen,	 geslacht	 Ancistrocerus,	
lijken	sterk	op	elkaar.	De	basiskleur	is	zwart,	daarop	vinden	we	gele	strepen	en	streepjes.	De	wesp	heeft	een	
duidelijk	 steeltje	 en	 het	 daarop	 volgende	 segment	 is	 ook	 duidelijk	 ingesnoerd,	 maar	 wel	 breder	 dan	 het	
steeltje.	Dan	volgen	enkele	opgezwollen	segmenten	en	de	wesp	wordt	weer	heel	smal	naar	het	uiteinde	toe.	
De	 vorm	 verschilt	 dus	 enorm	 van	 die	 van	 de	 papierwespen.	 De	muurwesp	 is	 een	 sluipwesp	 die	 rupsen	 van	
nachtvlinders	 vangt,	 en	 deze	 vervolgens	 samen	 met	 een	 ei	 inmetselt	 in	 gaten	 (holle	 rietstengel,	 oude	
kevergang	of	boorgaten	 in	hout).	Deze	wesp	wordt	geparasiteerd	door	de	fraai	gekleurde	gewone	goudwesp	
en	het	is	dan	ook	niet	verwonderlijk	dat	ik	die	in	de	directe	omgeving	van	de	muurwesp	zag.	



	
	
Ik	weet	niet	hoeveel	spinnen	ik	heb	gezien,	maar	het	waren	er	veel.	Vooral	de	forse	vrouwtjes	kruisspin	vallen	
op.	En	met	een	beetje	geluk	zie	je	een	paartje	kruisspin.	Het	veel	kleinere	mannetje	benadert	het	vrouwtje	heel	
voorzichtig	met	de	bedoeling	om	met	haar	te	paren.	Of	dat	in	dit	geval	ook	is	gelukt,	weet	ik	niet.	Het	mannetje	
koos	na	een	zeer	kort	contact	het	‘hazenpad’.	
Doodt	het	vrouwtje	na	de	paring	het	mannetje	en	wordt	hij	daarna	door	haar	opgegeten?	De	meningen	zijn	
verdeeld.	Via	onderstaande	link	kom	je	op	een	site	met	een	interessant	artikel.	
http://www.tremele.nl/natuur/diervdmnd/nov/kruisspin.htm	
	

	
	
De	kruisspin	is	in	tegenstelling	tot	veel	andere	spinnen	geen	schuwe	soort,	maar	eentje	die	vaak	midden	in	het	
web	 zit	 en	moeilijk	 over	 het	 hoofd	 is	 te	 zien.	De	 vrouwelijke	 kruisspin	wordt	 ook	 relatief	 groot,	 tot	 zo'n	 17	
millimeter.	De	naam	is	 te	danken	aan	de	op	een	kruis	gelijkend	patroon	op	het	achterlijf	dat	bestaat	uit	een	
groepje	 lichtere	tot	witte	vlekjes	die	afsteken	tegen	de	donkerbruine	tot	gele	achtergrondkleur.	De	kruisspin	
bouwt	het	verticaal	hangende	(wiel-)web	op	enige	hoogte	en	vangt	voornamelijk	vliegende	 insecten.	De	spin	
wordt	zelf	gegeten	door	 insecteneters	zoals	vogels.	De	 levenscyclus	 is	 tweejarig;	de	paring	vindt	plaats	 in	de	
herfst	 en	 de	 eitjes	 overwinteren.	 In	 de	 lente	 komen	 ze	 uit	 en	 pas	 het	 volgende	 jaar	 worden	 de	 spinnen	
volwassen.	



In	 het	 begin	 van	 het	 verslag	
noemde	 ik	 het	 al	 even,	 ook	 dit	
keer	 zag	 ik	 meerdere	 wantsen.	
En	dit	zijn	er	twee	van:	de	rood-
zwarte	 streepwants	 (bekender	
onder	 de	 naam	 pyjamawants)	
en	de	rodehalsbandwants.		
De	 namen	 van	 de	 rood-zwarte	
streepwants	 /	 pyjamawants	 of		
gevangeniswants	 laten	 zich	
gemakkelijk	 verklaren.	 Bij	 de	
rodehalsbandwants	 ligt	 dat	 iets	
anders.	 De	 wants	 heeft	 tussen	
halsschild	en	kop	een	duidelijke	
ring,	maar	 die	 is	 lang	niet	 altijd	
rood.	 De	 wants	 is	 erg	 variabel	
van	 kleur,	 maar	 de	 cunei	
(meervoud	 van	 cuneus)	 van	 de	

glanzende	 voorvleugels	 zijn	 ‘altijd’	 roodoranje.	De	 cuneus	 (Latijn	 voor	 "wig”)	 is	 een	deel	 van	de	 voorvleugel	
(dekschild)	van	bepaalde	wantsen.	Ik	denk	dat	de	kleur	van	de	cunei	(mede-)bepalend	is	geweest	voor	de	naam	
van	deze	wants.	
	

	
	
Al	enkele	weken	bekijk	 ik	een	paar	rozenstruiken	met	meer	dan	gemiddelde	aandacht.	 In	het	verleden	zag	ik	
daarop	al	eens	de	rups	van	de	peper	en	zoutvlinder.	Maar	dit	jaar	blijkt	de	rups	een	voorkeur	te	hebben	voor	
een	andere	plant.	Het	was	al	redelijk	laat	in	de	middag	en	ik	was	op	weg	naar	mijn	fiets	want	ik	had	de	hoop	al	
opgegeven	dat	ik	nog	iets	interessants	zou	tegenkomen.	Bij	het	passeren	van	een	bed	met	herfstasters	viel	me	
iets	 op.	Het	was	 een	 rups	 van	 de	 peper	 en	 zoutvlinder.	 Deze	 rups	wordt	 tot	 60	mm	 lang	 en	 het	 lichaam	 is	
purperachtig	bruin,	bruinachtig	groen	of	groen	met	een	purperen	middenstreep	over	de	rug.	Op	segment	acht	
heeft	hij	een	paar	opvallende	knobbelachtige	uitwassen,	de	kop	is	bruin	en	diep	ingesneden	(hartvormig).	
De	peper	en	zoutvlinder	komt	zeer	algemeen	in	het	hele	land	voor.	De	rups	is	te	zien	in	de	periode	juli-begin	
oktober.	De	soort	overwintert	als	pop	in	de	grond.	
	
Groetjes,	
	
Luit	


