
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	11	april	2017	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Het	was	afgelopen	dinsdag	een	nogal	sombere	en	koele	dag.	Af	en	toe	brak	de	zon	even	door,	maar	het	was	
telkens	van	korte	duur.	In	de	loop	van	de	middag	vielen	er	nog	even	enkele	druppels,	maar	echt	regenen	deed	
het	gelukkig	niet.	Het	waaide	wel,	maar	de	wind	was	niet	hinderlijk.	Door	de	 lage	 temperatuur	was	er	maar	
weinig	activiteit	en	er	viel	niet	veel	te	beleven.	In	het	labyrint	waren	de	sachembijen	wel	nadrukkelijk	aanwezig,	
zoals	gebruikelijk	waren	ze	vooral	 te	vinden	bij	het	 longkruid.	Ze	vlogen	van	bloem	tot	bloem,	elk	bloemetje	
werd	 maar	 heel	 kort	 bezocht.	 De	 sachembijen	 waren	 moeilijk	 te	 volgen	 en	 nog	 lastiger	 te	 fotograferen.	
Volgende	keer	probeer	ik	het	gewoon	weer.	
	

Het	 eerste	 wat	 ik	 deze	 keer	
tegenkwam	was	 (al	 weer)	 een	 wants.	
Het	 was	 de	 gewone	 kielwants,	
voorheen	 bekend	 onder	 de	 naam	
berkenwants.	
De	 kleur	 van	 de	 gewone	 kielwants	
varieert	 van	 grijsgeel	 tot	 roodbruin,	
met	een	zwart-wit	connexivum	(aan	de	
zijkant	 zichtbare	 deel	 achterlijf).	 Het	
lichaam	 is	 bezaaid	met	 zwarte	 putjes.	
Het	heeft	een	zwarte	vlek	op	de	basis	
van	 het	 scutellum	 (schildje),	 dat	
overgaat	 in	 een	 bleke	 punt.	 De	 poten	
zijn	 vaak	 groenachtig	 en	 de	 antennes	
zijn	 licht,	 maar	 worden	 naar	 het	
uiteinde	 toe	 steeds	 donkerder.	 De	

lengte	is	7	–	9	mm.	De	soort	leeft	in	berken	en	elzen.	Zowel	de	nimfen	als	de	imago’s	zuigen	aan	de	bladeren	en	
vooral	aan	de	rijpende	zaden.	De	volwassen	wants	overwintert	en	de	paring	vindt	plaats	in	het	voorjaar.	
	

	
	
Zowel	de	hommelzweefvlieg	als	de	hommelbijvlieg	lijken	sterk	op	een	hommel.	De	hommelzweefvlieg	is	te	zien	
van	mei	tot	augustus,	de	hommelbijvlieg	van	maart	tot	september.	De	hommelbijvlieg	heeft	zwarte	poten	met	
witte	stukken	(knie,	tars*).	Het	schildje	is	lichter.	De	mannetjes	(foto)	zijn	meestal	rossig	behaard.	De	vrouwtjes	
zijn	voornamelijk	zwart	met	een	witte	achterlijfspunt.	Lengte:	11-14	mm.	
De	tars	is	het	laatste	gelede	deel	van	de	poten	bij	insecten.	



	
	
In	het	 labyrint	werd	de	dovenetel	redelijk	druk	bezocht	door	hommels.	Hommels	zijn	 iets	minder	hyperactief	
dan	sachembijen	en	daardoor	lukte	het	me	wel	om	deze	bloembezoekende	aardhommel	te	fotograferen.	
	

	
	
Een	week	eerder	fotografeerde	ik	de	linker	wespbij.	Ik	dacht	dat	het	de	sierlijke	wespbij	zou	zijn.	Maar	op	de	
site	van	Natuurlijk	Alblasserwaard	en	Vijfheerenlanden	kwam	ik	een	wespbij	tegen	die	er	sprekend	op	lijkt	en	
dat	 is	 de	 gewone	 dubbeltand.	 Het	 uiterlijk	 van	 beide	 soorten	 vertoont	 volgens	 de	 beschrijvingen	 veel	
overeenkomsten.	In	beide	gevallen	is	er	sprake	van	een	zwarte	kop	met	(bij	het	vrouwtje)	rode	delen	en	een	
zwart	borststuk	met	rode	delen.	Ik	zou	eerder	spreken	van	rood	met	zwarte	delen.	
De	wespbij	 die	 ik	 vorige	week	 fotografeerde	 zat	 eerst	 op	 een	paardenbloem	en	dat	 is	 een	 van	de	 favoriete	
bloemen	van	deze	soort.	De	sierlijke	wespbij	bezoekt	vooral	de	bloemen	van	fluitenkruid	en	akkerdistel.	
	
Afgelopen	dinsdag	kwamen	we	tijdens	de	excursie	de	wespbij	rechts	tegen.	Het	is	duidelijk	een	andere	soort,	
maar	ik	heb	nog	niet	kunnen	ontdekken	welke	soort	het	is.	
	
Op	de	site	van	Natuurlijk	Alblasserwaard	en	Vijfherenlanden	staan	foto’s	van	12	soorten	wespbijen:	
	
http://www.natuurlijkalblasserwaardenvijfheerenlanden.nl/laatste-waarnemingen/673-wespbijen-
nomada.html	
	



	
	
Gelet	op	de	kleur	van	het	‘kontje’	dacht	ik	dat	dit	een	roodgatje	zou	zijn.	Bovendien	is	het	roodgatje	een	zeer	
algemene	soort.	In	Nederland	is	het	roodgatje	na	de	honingbij	de	meest	voorkomende	bij.	
Het	 roodgatje	 is	 niet	 alleen	 te	 herkennen	 aan	 de	 glanzende	 roodgouden	 punt	 achter	 aan	 het	 achterlijf,	 het	
borststuk	is	behaard	met	kort	"rood"	haar	aan	de	bovenkant	en	wit	haar	aan	de	onderkant.	
Deze	bij	heeft	duidelijk	geen	roodbehaard	borststuk	en	het	zal	dus	geen	roodgatje	zijn.	Maar	welke	bij	 is	het	
dan	wel?	
	

	
	
Dit	vliegje	op	de	paardenbloem	zag	ik	nog	niet	eerder.	Na	enig	speurwerk	op	het	net	kwam	ik	er	achter	dat	het	
waarschijnlijk	een	(mannetje)	gewone	korsetzweefvlieg	zal	zijn.	
Het	 achterlijf	 van	 deze	 soort	 is	 ingesnoerd	 (vooral	 bij	 de	 vrouwtjes)	 en	 knotsvormig.	 Net	 als	 bij	 de	
menuetzweefvlieg	hebben	ze	dikke	achterdijen.	De	gewone	korsetzweefvlieg	 is	5	 -	6	mm	lang	en	vliegt	 in	de	
periode	april-oktober.	
Er	zijn	een	paar	zeldzamere	soorten	die	er	op	lijken.	In	ons	land	komen	acht	soorten	korsetzweefvliegen	voor.	



	
	
Dat	dit	een	bijvlieg	is	daar	twijfel	ik	niet	aan	en	dat	het	een	mannetje	is	(geen	ruimte	tussen	de	ogen),	is	ook	
duidelijk.	Maar	welke	bijvlieg	is	het?	In	ons	land	komen	14	soorten	voor,	
waarvan	er	zeven	tot	onze	algemeenste	zweefvliegen	behoren.	De	kegelbijvlieg	is	zo’n	algemene	soort.	Het	is	
een	vrij	forse	bijvlieg	van	rond	de	15	mm	die	van	maart	tot	november	te	zien	is.	De	soort	is	te	vinden	in	bossen,	
tuinen	 en	 open	 velden.	 De	 kegelbijvlieg	 dankt	 zijn	 naam	 aan	 de	 mannetjes	 die	 meestal	 een	 kegelvormige	
achterlijf	 hebben.	 Het	 achterlijf	 is	 zwart	 gekleurd	 met	 2	 "liggende"	 geel-oranje	 kegels.	 Het	 borststuk	 is	
lichtbruin	behaard	en	de	voorste	en	midden	tarsen	zijn	geel	gekleurd	terwijl	de	achterste	donker	zijn	gekleurd.	
	

	
	
Als	deze	plant	in	bloei	komt,	laat	het	oranjetipje	niet	lang	meer	op	zich	wachten.	
Look-zonder-look	 (Alliaria	 petiolata,	 synoniem:	 Alliaria	 officinalis	 of	 Sisymbrium	 alliaria)	 is	 een	 algemeen	
voorkomende	 plant	 die	 behoort	 tot	 de	 kruisbloemenfamilie.	 Binnen	 deze	 familie	 is	 de	 soort	 gemakkelijk	 te	
herkennen	aan	de	witte	bloemen,	het	blad	en	de	geur.	Na	het	wrijven	van	een	blad	komt	er	een	geur	vrij	die	
volgens	sommigen	op	uien	 lijkt,	maar	door	de	meeste	mensen	als	knoflook	wordt	aangeduid.	De	plant	dankt	
hieraan	ook	zijn	naam;	het	ruikt	naar	look	maar	is	botanisch	niet	verwant	aan	look.	
De	bloemen	worden	door	bijen	intensief	bezocht,	desondanks	is	er	meestal	sprake	van	zelfbestuiving.	



Op	steeds	meer	plekken	zie	je	nu	weer	
paardenbloemen.	 Het	 bloemhoofdje	
bestaat	 uit	 tientallen	 (honderden?)	
gele	 lintbloemen.	 De	 stengel	 is	 altijd	
hol	 en	 heeft	 geen	 blad.	 De	 bladeren	
staan	 in	 een	 bladrozet	 bij	 elkaar.	 Bij	
kneuzing	 vloeit	 er	 een	 witte,	
melkachtige	vloeistof	uit	de	plant.	Deze	
verse	 “paardenbloemmelk”	 wordt	
zowel	 in	het	Oosten	als	 in	het	Westen	
gebruikt	 als	 remedie	 tegen	 o.a.	
wratten.	
De	paardenbloem	plant	zich	voort	door	
middel	 van	 bevruchting	 en	 door	
zichzelf	 te	 klonen.	Door	 zich	 te	 klonen	
ontstaan	 er	 grote	 groepen	

paardenbloemen	 die	 genetisch	 en	morfologisch	weinig	 van	 elkaar	 verschillen	 en	 deze	worden	microsoorten	
genoemd.	In	Nederland	zijn	er	minimaal	250	microsoorten	gevonden.	
De	 vrucht	 is	 een	 nootje	 (vaak	 zegt	men	 ten	 onrechte	 "zaad").	 Aan	 het	 nootje	 zit	 het	 gesteelde	 vruchtpluis	
(pappus).	 De	 nootjes	 worden	 door	 de	 wind	 verspreid.	 Paardenbloemen	 zijn	 in	 de	 lente	 een	 belangrijke	
voedingsbron	 voor	 insecten.	 Bij	 bewolkt	 weer	 en	 in	 de	 nachtelijke	 uren	 sluit	 de	 bloem	 zich,	 net	 als	
goudsbloemen.	
	

	
	
Het	 vrouwtje	 van	het	 vosje	 (een	 zandbij)	 is	 te	 herkennen	aan	de	dichte,	 vosrode	beharing	 van	borststuk	 en	
achterlijf.	 Mannetjes	 van	 zandbijen,	 zoals	 dit	 mannetje	 van	 het	 vosje,	 zijn	 meestal	 minder	 uitgesproken	
gekleurd	 dan	 vrouwtjes.	 Hierdoor	 zijn	 ze	 vaak	 lastiger	 te	 herkennen.	 Ze	 verzamelen	 geen	 stuifmeel	 en	
bezoeken	bloemen	alleen	om	nectar	te	snoepen.	
Het	 borststuk	 van	 het	 mannetje	 is	 aanzienlijk	 minder	 dicht	 behaard.	 De	 vrij	 lange,	 roestbruine	 beharing	
verbleekt	vrij	snel.	Het	gezicht	is	wit	behaard,	langs	de	ogen	donkere	haren.	Het	vrouwtje	is	12-14	mm	groot,	
het	 mannetje	 is	 zo’n	 2	 mm	 kleiner.	 Het	 vosje	 vliegt	 alleen	 in	 het	 voorjaar	 (maart-juni)	 en	 bezoekt	 allerlei	
bloeiende	bomen	en	struiken,	zoals	wilgen	en	meidoorns.	
	
Groetjes,	
	
Luit	


