
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	18	april	2017	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Ongeveer	 een	 maand	 geleden	 liep	 ik	 al	 eens	 te	 puffen	 van	 de	 warmte	 over	 de	 tuinen,	 maar	 nu	 had	 ik	
handschoenen	 aan	 toen	 ik	 naar	De	Wiershoeck	 fietste.	 Er	 stond	 een	 stevige	wind	 en	 het	 bleef	 de	 hele	 dag	
koud.	Af	en	toe	scheen	de	zon	en	dat	was	prettig,	maar	zo	gauw	ze	weer	achter	de	wolken	verdween	daalde	de	
temperatuur	voelbaar.	Het	ene	moment	was	het	felle	zonlicht	lastig	bij	het	fotograferen,	het	andere	moment	
wachtte	ik	(soms	tevergeefs)	op	een	beetje	meer	licht.	Voor	veel	insecten	was	het	blijkbaar	te	koud,	ze	lieten	
zich	niet	zien.	

	
	
En	 toch	 begon	 de	 excursie	
veelbelovend.	Op	look	zonder	look	was	
voor	elf	uur	al	een	oranjetipje	ontdekt.	
Dat	werd	dus	mijn	 eerste	 foto	 van	de	
dag.	 De	 vlinder	 zat	 met	 gesloten	
vleugels	en	er	 schemerde	geen	oranje	
doorheen.	 Het	 zal	 dus	 een	 vrouwtje	
zijn	 geweest.	De	 soort	 overwintert	 als	
pop.	De	vlinder	vliegt	van	half	april	tot	
eind	mei	 in	 één	 generatie.	 De	 rupsen	
zijn	te	zien	van	half	mei	tot	half	juni.	
Voor	deze	vlinder	was	het	ook	te	koud	
om	 te	 vliegen,	 om	half	 vijf	 zat	 ze	 nog	
steeds	op	dezelfde	bloem.	
	

	

	
	
Oppervlakkig	gezien	 lijkt	deze	vlieg	op	een	pyjamazweefvlieg,	maar	ze	 is	kleiner.	Toen	het	 licht	er	gunstig	op	
viel	bleek	ook	de	tekening	op	het	achterlijf	anders.	Geen	geel-oranje	en	zwarte	dwarsbanden	maar	zes	geel-
oranje	vlakken	op	een	zwart	achterlichaam.	De	geel-oranje	vlekken	zijn	minder	driehoekig	dan	de	naam	doet	
vermoeden.	 Het	 is	 zeer	 waarschijnlijk	 een	 mannetje	 gewone	 driehoekszweefvlieg,	 bij	 de	 mannetjes	 zijn	 de	
vlekken	 groot	 en	 vierkant.	 Het	 is	 een	 zeer	 algemene	 soort	 in	 de	 gehele	 Benelux.	 Naast	 de	 gewone	
driehoekszweefvlieg	komt	ook	de	slanke	driehoekszweefvlieg	voor.	
En	natuurlijk	zijn	er	nog	een	paar	soorten	die	er	op	lijken.	
	



	
	
De	 dovenetel	 werd	 druk	 bezocht	 door	 bijen	 en	 hommels.	 Wat	 betreft	 de	 hommels	 waren	 dat	 o.a.	 de	
tuinhommel(?)	 en	 de	 akkerhommel	 (met	 stuifmeelklompjes).	 Enkele	 hommelsoorten,	 zoals	 bijvoorbeeld	 de	
gewone	aardhommel	en	de	tuinhommel,	 lijken	sterk	op	elkaar.	Bij	de	gewone	aardhommel	 loopt	de	tweede,	
relatief	smalle	gele	band	midden	over	het	achterlijf,	bij	de	tuinhommel	loopt	die	band	deels	over	het	borststuk	
en	het	achterlijf.	
	

	
	
Helleborus,	ook	wel	kerstroos,	nieskruid	en	nieswortel	genoemd,	is	een	zeer	geliefde	vaste	plant	in	de	tuin.	Dit	
komt	mede	 doordat	 de	 sterke	 planten	 in	 de	winter	 al	 bloeien	met	 prachtige	 bloemen.	 De	 plant	 bloeit	met	
hangende	bloemen	(voor	de	foto	heb	ik	ze	even	omgekeerd).	
De	bloemen	hebben	iets	bijzonders:	het	zijn	niet	de	kroonbladen,	maar	de	kelkbladen	die	de	kleur	dragen.	Ze	
zijn	tot	ver	in	juni	heel	decoratief.	De	kroonbladen	lijken	te	ontbreken,	maar	zijn	in	werkelijkheid	veranderd	in	
kleine	nectar-gevende	orgaantjes	die	met	hun	zoete	vocht	insecten	lokken	voor	de	bestuiving	van	de	knikkende	
bloemen.	De	krans	van	opgerolde	kroonblaadjes	ligt	rondom	de	meeldraden.	
	



	
	
De	hommelbijvlieg	en	vooral	de	hommelzweefvlieg,	ook	wel	hommelreus	genoemd,	lijken	min	of	meer	sterk	op	
hommels.	En	dat	geldt	uiteraard	ook	voor	de	fophommel,	maar	die	komt	alleen	in	het	zuiden	van	Limburg	voor.	
Hommelzweefvliegen	zijn	er	in	soorten,	sommige	lijken	op	aardhommels,	anderen	op	akkerhommels,	enz.	Toch	
is	 er	 een	 duidelijk	 verschil.	 De	 (akker)hommel	 heeft	 (net	 als	 andere	 leden	 van	 de	 bijenfamilie)	 duidelijke	
antennes,	bij	de	hommelzweefvlieg	(rechts)	zijn		de	antennes	(net	als	bij	andere	zweefvliegen)	veel	kleiner.	
De	 antennes	 zijn	 bij	 insecten	 de	 twee	 gelede	 voelsprieten	 die	 vanaf	 de	 kop	 boven	 of	 tussen	 de	 ogen	
ontspringen.	De	vorm,	kleur,	beharing	en	het	aantal	geledingen	van	de	antennes	zijn	belangrijke	hulpmiddelen	
bij	het	determineren	van	veel	soorten	insecten.	
	

	
	
Op	 een	 uitgedroogd	 (en	 daardoor	 opvallend	 licht)	 stuk	 hout	 zag	 ik	 enkele	 zwammen.	Opvallend	 vond	 ik	 dit	
bruine	 zwammetje	 met	 franje.	 Het	 lijkt	 een	 beetje	 op	 de	 gerimpelde	 korstzwam	 (Stereum	 rugosum).	 Deze	
zwam	 groeit	 op	 dood	 loofhout,	 vooral	 op	 liggende	 en	 staande	 stammen.	 Kan	 het	 hele	 jaar	 door	 gevonden	
worden.	Maar	het	zal	waarschijnlijk	een	andere	zijn.	
	
Een	mooie	site	over	paddenstoelen:	http://floraeuropa.eu/nl/zoekresultaat/paddestoel-of-zwam?error=404	



	
	
Het	 zilveren	 boomkussen	 (“boompuist”)	 is	 geen	 echte	 paddenstoel,	maar	 het	 sporenvormende	 stadium	 van	
een		slijmschimmel.	Boomkussens	verschijnen	meestal	in	het	voorjaar,	vlak	na	de	laatste	nachtvorst,	op	rottend	
hout.	
Uit	de	 sporen	van	een	slijmschimmel	ontstaan	vrij	bewegende	amoeben.	Deze	amoeben	versmelten	 tot	een	
plasmodium.	 Zowel	 de	 amoeben	 als	 het	 plasmodium	 kruipen	 rond	 over	 het	 substraat	 en	 voeden	 zich	 met	
gisten,	sporen,	schimmels,	en	bacteriën.	Het	plasmodium	van	het	zilveren	buiskussen	ziet	eruit	als	een	witte,	
slijmerige,	 korrelachtige	massa.	Wanneer	 er	 voldoende	 reservevoedsel	 is	 verzameld,	 ontwikkelt	 het	 zich	 tot	
een	 sporenvormende	 structuur:	 een	 bolvormig	 of	 langwerpig	 kussen	 dat	 5	 tot	 8	 cm	 groot	 kan	worden.	 De	
buitenkant	heeft	een	zilveren	glans	en	de	textuur	van	papier.	De	binnenkant	is	aanvankelijk	wit	en	romig,	maar	
wordt	langzaam	bruin,	stoffig	en	droog	vanwege	de	rijping	van	de	sporen.	Het	kussen	scheurt	uiteindelijk	open	
om	de	sporen	vrij	te	laten,	die	worden	verspreid	door	de	wind	en	de	regen.	
	

	
	
Daslook	 behoort	 tot	 de	 eerste	 lenteboden.	 Uit	 de	 witgele	 bollen	 ontspringen	 langstelige	 lancetvormige	
bladeren	en	een	bloemstengel	van	20	tot	25	cm	lang.	Het	is	een	ongeveer	30	cm.	hoge	plant	die	bloeit	vanaf	
april.	De	zuiver	witte	bloemen	hebben	6	witte	kroonbladen	en	zijn	in	losse	bolvormige	schermen	gegroepeerd.	
De	plant	verspreidt	een	sterke	knoflook/uiengeur.	



	
	
Op	deze	koude	voorjaarsdag	waren	de	meeste	werksters	van	de	honingbij	thuis	gebleven.	Bij	de	bijenstal	was	
het	nogal	rustig.	Maar	er	waren	ook	werksters	die,	ondanks	de	kou,	toch	op	pad	waren	gegaan	om	stuifmeel	te	
verzamelen.	Dat	zijn	de	echte	diehards.	Tot	twee	keer	toe	kwam	ik	een	werkster	met	klompjes	tegen,	die	min	
of	meer	bevangen	was	door	de	kou.	Deze	werksters	 (links	en	midden)	bleven	onbeweeglijk	 zitten	 toen	 ik	 ze	
fotografeerde.	
	

	
	
In	Nederland	komen	circa	350	soorten	solitaire	(wilde)	bijen	voor,	onder	andere	met	de	volgende	geslachten:	
zijdebijen,	groefbijen,	zandbijen,	metselbijen	en	behangersbijen.	
Waar	honingbijen	en	enkele	soorten	hommels	een	sociale	levenswijze	hebben,	doet	de	solitaire	bij	alles	alleen:	
het	maken	van	een	nest,	het	zoeken	van	voedsel	en	het	 leggen	van	eitjes.	Solitaire	bijen	leven	meestal	maar	
een	paar	weken,	de	nakomelingen	overwinteren	soms	als	larve,	soms	als	pop	en	soms	als	imago.	
Voor	het	op	naam	brengen	van	(de	meeste	soorten)	solitaire	bijen	moet	je	een	deskundige	zijn.	Dat	ben	ik	niet	
en	daarom	staan	ze	(voorlopig)	gearchiveerd	als	“solitaire	bij”.	
	
Groetjes,	
	
Luit	


