
De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 3 april 2018 
 
Beste natuurliefhebber/-ster, 
 
De excursies in de winterperiode moesten i.v.m. het weer een paar keer worden geannuleerd. De 
vooruitzichten voor afgelopen dinsdag waren ook niet al te gunstig, maar gelukkig viel het mee en werd het 
toch nog een aardige dag. Het nieuwe excursieseizoen is begonnen. Ik ben benieuwd wat het zal brengen. De 
eerste weken zal er nog niet zo veel te zien zijn, maar de vogels zingen uit volle borst. 
 

 
 

Het was toch nog redelijk fris en dat merkte je ook aan de bijen en de aardhommels. Vooral voor de middag 
vlogen er niet veel. Wel zag ik er een paar rusten op de helleborus (links) en de krokus. En ook zat er één in een 
krokus. Niet zo verwonderlijk, want binnen in de bloem is het altijd een paar graden warmer dan er buiten. In 
de loop van de middag werd het iets warmer en dat was te zien, vooral bij de wilgenkatjes. 
 

 
 
Groot en klein hoefblad behoren beide tot de composietenfamilie, maar de bloemen lijken totaal niet op 
elkaar. Klein hoefblad bloeit met hel lichtgele, op paardenbloem lijkende bloemen. 
De bloemen van het groot hoefblad groeien in dichte trossen met alleen buisbloemen. Ze zijn licht paars-roze 
of bleekgeel. De mannelijke bloemen zijn 0,7-1,2 cm groot en de vrouwelijke 3-6 mm. De vrouwelijke 
bloeiwijze-hoofdjes zijn iets  kleiner dan de mannelijke. De omwindselbladen en stengelschubben zijn 
roodbruin. Groot hoefblad is tweehuizig, de mannelijke en vrouwelijke bloeiwijzen zitten dus niet op de zelfde 
plant. 



 
 
Tijdens de excursie werden een paar op de grond liggende stukken hout omgekeerd. Naast tientallen 
pissebedden zagen we o.a. deze kleine salamander en een veelpotig insect. Ik dacht dat het een miljoenpoot 
was, maar was dat wel zo? Het lichaam van miljoenpoten is meestal veel ronder dan dat van duizendpoten, en 
aan ieder segment hebben ze twee paar poten. De gefotografeerde ‘veelpoot’ heeft slechts één paar poten per 
segment. Het is dus een duizendpoot. Bekende duizendpoten zijn de gewone duizendpoot (gewone 
steenloper). Deze duizendpoot is roodoranje van kleur, heeft 15 paar poten (als ze volwassen zijn) en wordt 18 
tot 30 mm lang. De gele aardkruiper is 30 tot 40 mm lang en heeft 49 tot 57 segmenten, antennes zeer lang, en 
leeft ondergronds. De grote aardkruiper (foto) is nog langer en kan tot 7 cm lang worden met 75 tot 85 paar 
poten. Ze leeft in de grond of in een strooisellaag. In ons land zijn 44 verschillende soorten duizendpoten 
waargenomen. 
 

 
 

Het heeft lang geduurd voordat het speenkruid uitbundig ging bloeien. 



 
 
Waar de turkestan tulp vandaan komt laat zich raden, inderdaad uit Turkestan. Het is een kleine tulp met witte-
cremekleurige bloemen met een geel hart. Elke stengel heeft zes tot negen bloemen, temidden van blauwig-
groen blad. Ik zag niet alleen een honingbij op deze tulp, maar ook (mijn eerste) citroenvlinder. Die liet zich 
helaas niet tot tevredenheid fotograferen. 
 

 
 
Vingerhelmbloem (lid van de papaverfamilie) is een bloeier in het vroege voorjaar. De bloemen zitten aan de 
top van de stengel in een tros bij elkaar. De bloem heeft vier kroonbladen en is zo'n 2 cm groot en de kleur is 
rood tot paars, met soms witte delen. Eén kroonblad eindigt in een spoor die meestal omhoog gericht is, terwijl 
de bloem wat naar beneden gericht is. In de spoor bevindt zich nectar die door hommels en bijen verzameld 
wordt. Onder iedere bloem zit een schutblad. Dat schutblad is handvormig ingesneden, zodat het vijf vingers 
lijkt te hebben. 
De bloeitijd van vingerhelmbloem is maart en april. Andere namen voor de vingerhelmbloem zijn 
voorjaarshelmbloem en vogeltje-op-de-kruk. 



 
 
Deze bloemen hebben toepasselijke namen: vroege sterhyacint (links) en voorjaarsster. 
De vroege sterhyacint is vooral bekend als stinzenplant. Ze wordt echter ook als tuinplant aangeboden en is 
daarnaast (vrij zeldzaam) verwilderd aan te treffen. De voorjaarsster wordt ook wel ‘oude wijfjes’ genoemd. 
Gemiddeld geeft 1 bolletje 5 bloemetjes. Aan ieder steeltje verschijnt maar één bloemetje. 
De naam ‘oude wijfjes’ is bedacht door Rita van der Zalm, Nederlands beroemdste bollenkweekster. Helaas heb 
ik niet kunnen ontdekken waar de voorjaarsster deze merkwaardige naam aan te danken heeft. 
 

 
 
Deze wilgenkatjes werden, vooral iets later op de dag, regelmatig bezocht door honingbijen en aardhommels. 
De wilg is tweehuizig. Mannelijke bloemen (alleen met meeldraden) en vrouwelijke bloemen (alleen met 
stampers) komen dus op afzonderlijke bomen voor. De wilgenkatjes bloeien afhankelijk van de soort, vóór, 
tegelijk met of net na de bladvorming. 
Is deze bezoeker wel een honingbij? Ik heb mijn twijfels. Ik vind deze bij nogal sterk behaard voor een 
honingbij. Maar het zou een werkster van de donkere vorm kunnen zijn. 
 
 



De vrouwelijke katjes zijn 
groenachtig gekleurd en hebben 
op de top één of enkele 
witrafelige veertjes die de 
stempels van de vrouwelijke 
bloem zijn. De knalgele 
mannelijke katjes hebben twee 
of enkele gele knopjes op een 
wit stengeltje, dat zijn de 
mannelijke bloemen. Op een 
bepaald moment barsten die 
gele knopjes open en dan komt 
het stuifmeel vrij. De opvallende 
gele katjes trekken tal van 
insecten, die zodoende 
meewerken aan de bestuiving. 
Het verhaal van de ‘bloemetjes 
en de bijtjes’. 
 
 

Hier is geen twijfel mogelijk, dit is geen honingbij. Maar welke soort het wel is, ik zou het niet weten. 
Ongetwijfeld zal ik de komende maanden wel vaker insecten (en bloemen) fotograferen die ik vervolgens –tot 
mijn spijt- niet op (de juiste) naam kan brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een oude bekende, de larve van de zwartkopvuurkever. De volwassen kevers zijn veel op boomstammen 
en onder schors te vinden, maar eten ook wel pollen van bloemen. Het is een echte bossoort. De larven 
ontwikkelen zich in 2 tot 3 jaar onder boombast en in het hout van wegrottende bomen, waar ze jagen op de 
larven van andere kevers, zoals boktorren, prachtkevers en letterzetters. Het zijn echte jagers en ze hebben 
stevige kaken en zes kleine pootjes.  
De volwassen kevers eten voornamelijk stuifmeel en andere plantendelen van bloemen, zoet berkensap en 
honingdauw van bladluizen. Deze kever komt in geheel Europa voor, maar is nergens echt algemeen. Hij wordt 
ook wel de zaagsprietkever genoemd. 
 
Groetjes, 
 
Luit 


