
De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 28 augustus 2018 
 
Beste natuurliefhebber/ster, 
 
De dag begon, zoals verwacht, met een bijna egaal grijze bewolking. ’s Middags zou de zon een steeds 
belangrijker rol gaan spelen, maar dat viel een beetje tegen. Toch was het al met al een aangename dag en er 
viel ook wel het een en ander te zien. Het waren weer de wantsen die me het meest opvielen. De rimpelroos 
zag, bij wijze van spreken, zwart van de smalle randwantsen. In de afgelopen week zijn veel nimfen volwassen 
geworden. Dit keer zag ik geen ‘nieuwe’ insecten, dus zijn het min of meer plaatjes van ‘oude bekenden’. 
 

 
 
De bessenschildwants is zo’n oude bekende. De volwassen wants is licht behaard, bij de jonge wants is beter te 
zien waaraan hij z’n alternatieve naam te danken heeft: behaarde wants. In Engeland wordt hij de Hairy 
ShieldBug genoemd. De jonge wants (links) zal misschien nog twee keer, minimaal één keer, vervellen voordat 
hij het volwassen stadium (rechts) heeft bereikt. 

 
Enkele Franse veldwespen vliegen nog 
steeds bij de strobloemen. Ik had het 
geluk dat ik dit mannetje recht in de ogen 
kon kijken. Deze foto bewijst maar weer 
eens dat de ‘volgens het boekje’ 
kenmerkende verschillen tussen de seksen 
niet altijd goed zichtbaar zijn. Dit 
mannetje heeft wel groene ogen, maar 
niet de ‘voorgeschreven’ gekromde 
uiteinden van de voelsprieten. Alleen 
(bevruchte) vrouwtjes overwinteren. 
De nesten worden in het voorjaar gesticht, 
vaak werken 2 of meer jonge 
(zuster)koninginnen samen aan eenzelfde 
nest. Uit die groep stichtsters ontwikkelt 
zich een rangorde en één van de 
dominantere vrouwtjes wordt uiteindelijk 

de nieuwe koningin en zal de meeste eieren produceren. De andere vrouwtjes worden gedegradeerd tot 
werksters. Daarna worden ook echte werksters voortgebracht die niet paren. 



 
 
Tijdens de excursie zagen we dit paddenstoeltje (links). Ik hoorde de naam ‘Taailing’ noemen. De 
vruchtlichamen van de tot dit geslacht behorende paddenstoelen verschrompelen bij droogte en ouderdom. Ik 
denk echter dat het een plooirokje is. De hoed van een plooirokje is eivormig tot uitgespreid met een ingedeukt 
centrum en is diep radiair gevoord. Het is een in de zomer-herfst algemeen voorkomende paddenstoel. Twee 
uur na de eerste foto maakte ik de rechter foto. Aan het eind van mijn ‘werkdag’ keek ik nog even weer bij de 
paddenstoel. Alleen de steel stond er nog. Helaas heb ik niet op de grond rondom de steel gekeken om te zien 
of daar ‘inkt was gedrupt’. 
 

 
 
In de door EIS uitgegeven Basisgids Hommels worden de hommels onderverdeeld in Bruinruggen, Roodkonten, 
Geelkonten en Witkonten. Het vrouwtje steenhommel behoort overduidelijk tot de groep roodkonten. De 
witkont is waarschijnlijk een aardhommel. In de gids spreekt men over het aardhommel-complex. Tot dit 
complex behoren de sterk op elkaar gelijkende soorten aardhommel, veldhommel, grote veldhommel en 
wilgenhommel. 
Hommels hebben een lange tong met haartjes aan het uiteinde, waarmee ze nectar uit de bloemen opzuigen. 
De tong wordt beschermd door een langwerpige structuur die de schede wordt genoemd. Wanneer de 
hommel haar tong niet gebruikt zit de schede onder haar lichaam gevouwen. De lengte van de uitrolbare 
hommeltong varieert van soort tot soort. Hierdoor treedt er een zekere specialisatie in bloembezoek op, 
waardoor hommels minder onderlinge concurrentie hebben van andere bijen en zelfs van andere 
hommelsoorten. 



 
 
Deze graafwesp ben ik al wel vaker tegengekomen, maar volgens mij heb ik hem nog niet eerder kunnen 
fotograferen. Het is de gewone vliegendoder en hij is te herkennen aan de gele U op het gezicht. Soms vraag je 
je af hoe een insect aan z’n naam is gekomen, maar bij dit insect hoef je die vraag niet te stellen. De gewone 
vliegendoder is 7-14 mm lang en vliegt in de periode juli-oktober. Het vrouwtje graaft een ongeveer 30 cm diep 
nest, bij voorkeur in een talud. De wesp jaagt op zogenaamde hogere vliegen, vooral van de familie Muscidae. 
Net als de bijenwolf gebruikt ze haar prooien regelmatig voor de eigen suiker- en eiwitbehoefte. Daartoe 
worden ze gekneed en gemasseerd, totdat er vloeistof uit de zuigsnuit loopt en dat wordt dan opgelikt. 
 

 
 
Met de kleine vuurvlinder gaat het schijnbaar goed dit jaar. Ik zie de vlinder regelmatig. Het is bij ons een 
algemene ‘standvlinder’. De vuurvlinder heeft een ruim verspreidingsgebied, dat zich uitstrekt van noordelijk 
Scandinavië tot Noord-Afrika en van Groot-Brittannië en Frankrijk tot Japan. Het afzetten van de eitjes gebeurt 
enkel bij zonnig weer. Wanneer er een wolk voor de zon schuift, stopt het vrouwtje met het leggen van eitjes 
en ze begint pas opnieuw wanneer de zon er weer is. De mannetjes van de kleine vuurvlinder verdedigen hun 
territorium fanatiek. Ze zitten vaak op een steen of bloem om een goed zicht te hebben. Wanneer een ander 
mannetje het territorium binnenvliegt, verjaagt het lokale mannetje de indringer door er snel omheen te 
vliegen. 



 
 
De mooi gekleurde pyjamawants zagen we op de tuin van De Wiershoeck. Op de Kinderwerktuin zag ik, op 
dezelfde plek als een week geleden, weer een stuk of zes-zeven soortgenoten. De meesten waren ook mooi op 
kleur, maar dat kan niet worden gezegd van het exemplaar rechtsonder. 
 

 
 
De zinnia is een laatbloeiende éénjarige zomerbloem uit Midden-Amerika (Azteken) die aan het einde van 18e 
eeuw naar Europa kwam. Er bestaan dwergvariëteiten (20-30 cm hoog) en grote variëteiten (70-90 cm hoog). 
De bloemen hebben verschillende vormen: enkele of gevulde bloemen, cactusbloemige, dahliabloemige. 
Kenmerkend voor Zinnia's zijn de solitaire lang-gesteelde bloemen, in een scala van heldere kleuren. Zinnia’s 
zijn geliefd bij bijen en vlinders. Bloei: juli-oktober. 
 
 



 
 
‘Tig’ keren heb ik tevergeefs gespeurd naar de vuurwants (Pyrrhocoris apterus), maar dit keer was het ‘bingo’. 
Op dezelfde plek als ongeveer een jaar geleden zag ik een stuk of acht nimfen van ongeveer de zelfde leeftijd. 
Een volwassen vuurwants heb ik nog niet kunnen ontdekken. Aan de donker gekleurde ‘vleugelflapjes’ is te zien 
dat deze nimf bijna volwassen is. De wetenschappelijke soortnaam aptera betekent letterlijk geen vleugels, 
maar de vuurwants heeft wel degelijk vleugels. Meestal kunnen ze hier niet mee vliegen omdat de vleugels 
sterk verkort zijn. De vuurwants kent twee generaties per jaar, ze komen rond mei uit hun winterkwartier en 
zoeken elkaar op voor de paring. In de zomer worden de eitjes afgezet en in kleine tunneltjes gelegd. Na enige 
tijd komen de juveniele wantsen (nimfen) tevoorschijn. Aan het eind van de zomer, rond september, is de 
tweede generatie nimfen volgroeid. Alleen volwassen exemplaren overwinteren. 
Ook kwam ik nog weer een tweedoornwants tegen. 

 
Er bestaan meer dan 200 soorten 
asters. Bovenaan de stengels 
groeien kleine straalbloempjes. 
Asters zijn er in bijna alle kleuren 
van de regenboog. Oorspronkelijk 
komen de meeste herfstasters uit 
Noord-Amerika, maar de echte 
herfstaster Aster ageratoides komt 
van oorsprong uit het zuid-oosten 
van Azië. In de Chinese traditionele 
heelkunde is de plant al eeuwen in 
gebruik als middel tegen 
verkoudheid, koorts, bronchitis, 
slangenbeten en bijensteken. De 
herfstaster wordt veelvuldig door 
vlinders en honingbijen bezocht. 
Maar ook andere insecten, zoals 
deze zweefvlieg, zie je veelvuldig 
op de herfstaster. 

 
Groetjes, 
 
Luit 


