
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	21	februari	2017	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
In	de	winterperiode	komt	de	vaste	kern	zo	af	en	toe	naar	de	tuinen	van	De	Wiershoeck	en	de	Kindewerktuin	
voor	een	excursie.	Dat	was	afgelopen	dinsdag	 (21	 februari)	ook	het	geval.	Het	bleek	een	zeer	goed	gekozen	
datum,	het	was	heerlijk	voorjaarsweer.	Een	dag	eerder	was	het	koud,	stond	er	een	stevige	wind	en	miezerde	
het	 af	 en	 toe.	 Zoals	 gebruikelijk	werd	 er	 na	 de	 excursie	 nog	 even	nagepraat	 bij	 een	 kop	 koffie,	 thee	of	 iets	
anders.	Daarna	zwierf	 ik	nog	een	paar	uurtjes	 in	mijn	eentje	over	de	tuinen	op	zoek	naar	onderwerpen	voor	
een	foto.	Die	zijn	er	nog	niet	veel,	maar	ik	had	geluk.	

	
	
	
Nieuwe	 onderwerpen	 kwam	 ik	 niet	
tegen,	 had	 ik	 ook	 niet	 verwacht	
(uiteraard	wel	gehoopt).	Het	is	al	weer	
ongeveer	twee	maanden	geleden	dat	ik	
de	 eerste	 (rode)	 vrouwelijke	
bloeiwijzen	van	de	hazelaar	zag.		
De	mannelijke	 bloeiwijzen	 (katjes)	 zijn	
al	vanaf	de	zomer	aanwezig,	maar	gaan	
pas	 bloeien	 in	 januari.	 Van	 de	
vrouwelijke	 bloeiwijze	 zijn	 alleen	 de	
rode	stijlen	met	de	stempels	te	zien.	De	
ene	hazelaar	bloeit	wat	eerder	dan	de	
andere.	
	

	

	
	
Bij	 de	 bijenstal	 was	 ook	 al	 weer	 enige	 activiteit.	Misschien	waren	 het	 bijen	 die	 een	 reinigingsvlucht	 gingen	
maken?	
Als	 het	 in	 de	winter	 koud	 is	 dan	blijven	de	 bijen	 binnen.	Om	op	 temperatuur	 te	 blijven	 eten	 ze	 de	 voor	 de	
winter	 opgeslagen	 voedselvoorraad	 op.	 Afhankelijk	 van	 het	 type	 honing	 zitten	 hier	 meer	 of	 minder	
onverteerbare	delen	in.	Naarmate	de	koude	periode	langer	duurt	zullen	de	darmen	van	de	bijen	steeds	voller	
worden,	want	ze	ontlasten	zich	niet	in	de	bijen-woning.	Op	de	langere	termijn	leidt	dat	natuurlijk	tot	ongemak.	
Zodra	het	weer	het	dan	eindelijk	weer	 toelaat,	d.w.z.	als	de	buitentemperatuur	zo'n	8°C.	of	hoger	 is,	 zal	het	
volk	dan	ook	massaal	naar	buiten	trekken	om	zich	te	ontlasten:	de	reinigingsvlucht.	
Deze	bijen	hadden	zo	te	zien	geen	‘aandrang’,	ze	liepen	rustig	over	het	kale	hout.	Daar	zal	voor	deze	werksters	
toch	niets	te	halen	zijn?	



	
	
In	het	labyrint	op	de	Kinderwerktuin	ontdekte	ik	mijn	eerste	wants	van	dit	jaar.	Het	is	de	zuringwants.	Omdat	
deze	wants	 als	 imago	 of	 als	 nimf	 kan	 overwinteren,	 zijn	 er	 in	 het	 voorjaar	 al	 diverse	 generaties	 te	 zien.	 De	
zuringwants	 komt	 in	 grote	 delen	 van	 Europa	 voor,	 meestal	 in	 de	 buurt	 van	 water.	 Deze	 soort	 houdt	 van	
zonnen,	door	de	warmte	van	de	zon	worden	ze	sneller.	
	

	
	
Even	 later	 zag	 ik	 in	het	 labyrint	nog	een	andere	wants,	 een	groene	 schildwants	 (Palomena	prasina)	 in	bruin	
winterkleed.	 Op	 de	 stam	 van	 een	 populier	 zag	 ik	 later	 nog	 een	 tweede	 exemplaar.	 Deze	 wants	 heeft	 een	
‘dubbelganger’,	 de	 groene	 veldschildwants	 (Palomena	 viridissima),	 maar	 die	 komt	minder	 vaak	 voor.	 Beide	
soorten	zijn	11	tot	14	millimeter	lang	en	verkleuren	in	de	herfst	naar	olijfbruin,	vaak	met	een	paarse	glans.	Na	
overwintering	 worden	 de	 wantsen	 weer	 groen.	 Bij	 beide	 soorten	 is	 het	 scutellum	 (het	 driehoekig	 schildje	
midden	op	de	rug)	van	dezelfde	kleur	als	de	lichaamskleur.	
	
De	rand	van	het	halsschild	(pronotum)	van	de	groene	veldschildwants	is	aan	de	voorkant	convex	gebogen	(naar	
buiten	toe,	iets	bol).	Bij	de	groene	schildwants	is	de	rand	van	het	halsschild	concaaf	gebogen	(naar	binnen	toe,	
iets	hol).	Het	tweede	segment	van	de	antenne	van	de	groene	veldschildwants	is	1,6	tot	2	keer	zo	lang	als	het	
derde	segment.	Bij	de	groene	schildwants	zijn	deze	twee	segmenten	van	ongeveer	dezelfde	lengte.	
	



	
	
Ook	de	sering	staat	weer	in	knop.	Ik	fotografeerde	deze	knoppen	van	de	‘voor-	en	achterkant’,	het	kleurverschil	
vond	ik	opmerkelijk.	
	

	
	
Sneeuwklokjes	bloeien	 in	februari	en	maart,	soms	 in	april.	Elke	bloeistengel	draagt	vroeg	 in	het	voorjaar	één		
knikkende	 bloem.	 De	 bloem	 van	 het	 gewoon	 sneeuwklokje	 heeft	 zes	 bloemdekbladeren.	 De	 buitenste	 drie	
bloembladen	zijn	wit,	langwerpig	en	ongeveer	anderhalve	centimeter	lang.	De	binnenste	drie	zijn	half	zo	lang,	
omgekeerd	hartvormig-eirond,	uitgerand	en	met	een	groene	vlek	aan	de	top.	Het	sneeuwklokje	 rechts	heeft	
groen	gepunte	bloembladen,	het	is	de	Galanthus	nivalis	'Viridapice'.	
	
De	bloei	vroeg	in	het	jaar	lijkt	ongunstig	voor	insectenbezoek	en	dus	voor	kruisbestuiving,	maar	het	blijkt	niet	
onmogelijk.	Honingbijen	en	hommels	halen	bij	 gunstig	weer	al	 vanaf	 februari	uit	de	 sneeuwklokjes	een	 licht	
oranjekleurig	stuifmeel	en	zelfs	een	kleine	hoeveelheid	nectar.	
	



	
	

Deze	wilgenkatjes	zijn,	als	de	zon	er	op	schijnt,	echte	blikvangers.	
	

	
	
In	het	labyrint	zag	ik	tot	drie	keer	toe	een	kevertje	op	een	paal	van	het	schapenhekwerk.	Het	eerste	kevertje	
kroop	snel	in	een	spleet	in	het	hout,	de	tweede	liet	zich	onmiddellijk	vallen	toen	ik	dichterbij	kwam,	maar	bij	de	
derde	had	ik	meer	geluk.	
Bladhaantjes	 zijn	 een	 voor	 de	 land-	 en	 tuinbouw	 schadelijke	 familie	 kevers,	 zo	 ook	 dit	 4-5	 mm	 kleine	
gras(goud)haantje.	De	gelige	 larven	van	dit	prachtig	blauw/groen	met	 rood	gekleurde	kevertje	 zijn	bijzonder	
schadelijk	voor	granen.	Het	schadebeeld	van	de	larven	is	heel	kenmerkend,	zij	skeletteren	het	blad	in	de	lengte	
richting	van	de	nerven.	De	grens	tussen	aangetast	en	niet	aangetast	is	scherp	afgetekend.	
Het	 gras(goud)haantje	 overwintert	 in	 de	 grond.	 In	 het	 voorjaar	 leggen	 de	 kevers	 eitjes	 op	 onder	 andere	
graanplanten.	Na	14	dagen	komen	de	eitjes	uit.	De	soort	komt	over	de	hele	wereld	voor.	
	
Onderstaande	 link	 kreeg	 ik	 onlangs	 toegestuurd,	 waarvoor	 mijn	 hartelijke	 dank.	 Het	 is	 weer	 een	 prachtig	
voorbeeld	van	hoe	bijzonder	sommige	insecten	zijn.	We	vinden	het	al	snel	‘wreed’,	maar	voor	de	juweelwesp	
gaat	het	om	het	voortbestaan	van	de	soort	en	daar	wordt	in	dit	geval	de	veel	grotere	kakkerlak	het	slachtoffer	
van.	Het	filmpje	duurt	ongeveer	vijf	minuten.	
https://www.youtube.com/watch?v=-ySwuQhruBo	
	
Groetjes,	
	
Luit	


