
De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 16-04-2019 
 
Beste natuurliefhebber/-ster, 
 
Het was ruim een half jaar geleden dat ik op de tuinen van De Wiershoeck en de Kinderwerktuin was, dus de 
hoogste tijd om daar weer eens rond te kijken en “oude bekenden” te ontmoeten. Het was leuk, zonnig en 
aangenaam warm. Maar er stond vrij veel wind. Tijdens de ochtend-excursie had ik eerst een beetje moeite 
met het fotograferen, ik kreeg de onderwerpen maar niet lekker close in beeld. Stom, stom, stom, ik had 
vergeten de macrovoorzetlens op de camera te zetten. Dat was snel geregeld en daarna ging het fotograferen 
een stuk prettiger. 
 
Het aantal insecten viel een beetje tegen. Ik zag slechts een paar honingbijen, een enkele wespbij, maar er is 
me geen enkele zweefvlieg opgevallen. Wel zag ik verschillende soorten wantsen en de groene schildwants was 
zelfs met enkele tientallen exemplaren goed vertegenwoordigd. Ik zag ook relatief veel lieveheersbeestjes. 
Grote delen van de tuinen heb ik noodgedwongen moeten overslaan, misschien heb ik daardoor wel een paar 
leuke onderwerpen gemist. Over een maand of zo hoop ik nog weer eens een rondje over de tuinen te maken 
en dan bloeien er ongetwijfeld veel meer bloemen en is er ook meer te zien.  
 

 
Tijdens de excursie kwamen we deze 
koningin Franse veldwesp tegen. De 
Franse veldwesp (12-18 mm) is het 
hele jaar te zien, de koningin 
overwintert op beschutte plaatsen in 
bomen maar ook wel in huizen.  
Mannetjes zijn van vrouwtjes te 
onderscheiden doordat ze gekromde 
uiteinden van de voelsprieten hebben 
en daarnaast hebben mannetjes 
groene ogen en de vrouwtjes zwarte 
ogen. 
De nesten bevatten meestal niet meer 
dan 100 cellen, nesten worden vaak 
aangetroffen in vogelkastjes, achter 
windveren, onder dakpannen, kleine 
schuurtjes, zandbakken, bomen, e.d. 

Franse veldwespen hebben een angel net als andere wespensoorten en kunnen dus steken. 
 

 
 
Op de vertrouwde plek, onder de 
mispel, staan de kievitsbloemen weer 
volop in bloei. Afgelopen jaren zag ik 
tijdens de bloeiperiode van de 
kievitsbloem ook steevast enkele 
mooie, felrode leliehaantjes. Ik heb er 
dit keer geen kunnen ontdekken. Op 
De Wiershoeck zullen ze het 
waarschijnlijk niet erg vinden wanneer 
dit mooie haantje dit jaar niet op 
bezoek komt.  
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Ik schijn een goed oog te hebben voor wantsen. Veel wantsen (o.a. blindwantsen) zijn vrij klein, de 
bessenschildwants is aanzienlijk groter (10-15 mm) en heeft de gebruikelijke afmetingen voor een wants uit de 
schildwantsenfamilie. Deze familie dankt haar naam aan hun vorm, ze hebben namelijk veel weg van een 
middeleeuws schild. 
De kaneelwants is duidelijk kleiner, vooral smaller dan de bessenschildwants en is lid van familie knotswantsen. 
Door zijn knalrode basiskleur met zwarte vlekkentekening lijkt hij enigszins op de vuurwants. Maar er zijn 
verschillen, het duidelijkste verschil is de geheel zwarte kop van de vuurwants, de kaneelwants heeft een rode 
vlek aan de voorzijde van de verder zwarte kop. 
 

 
 
 
Op de mij bekende plekken zag 
ik een aantal vuurwantsen 
(Pyrrhocoris apterus). De 
wetenschappelijke naam van 
de wants komt uit het Grieks 
en betekent letterlijk rood 
insect (Pyrrho-coris) zonder 
vleugels (a-pterus), maar de 
vuurwants heeft wel degelijk 
vleugels. Meestal kunnen ze 
hier niet mee vliegen omdat de 
vleugels sterk verkort zijn. De 
Nederlandse naam dankt hij 
aan de kenmerkende tekening 
van helder rode kleur 
afgewisseld met afstekende 
diepzwarte delen. 

De volwassen wants overwintert. Het insect kan het jaar door worden gezien, maar vooral in maart-mei 
(overwinteraars) en juli-oktober (nieuwe generatie). 
 
 



 
 
Natuurlijk staan er op de tuinen al verschillende planten, bomen en struiken in bloei. Een paar voorbeelden: 
ereprijs en speenkruid, een bijzondere appelsoort, look-zonder-look en daslook. 
Mooi site voor liefhebbers van wilde bloemen: https://www.wildebloemen.info/index.php/?full=1 
 

 
 

Deze soort (of iets wat er veel op lijkt) ben ik al veel vaker tegengekomen. Het is een muurwesp en het zou de 
Ancistrocerus nigricornis kunnen zijn. Dat is een vliesvleugelig insect uit de familie van de plooivleugelwespen. 
Plooivleugelwespen zijn te herkennen aan de in rust overlangs dubbelgevouwen voorvleugels. 
 



 
 
Bij de bijenstal zoemde het wel degelijk van de bijen, maar op de tuinen heb ik ze bijna niet gezien. Op de 
Kinderwerktuin zag ik deze honingbij met mooie klompjes oranje stuifmeel op een paardenbloem. 
 

 
 

Ook op de Kinderwerktuin zag ik deze zeer algemene zandbij. Het is een vrouwtje roodgatje. Het borststuk is 
behaard met kort "rood" haar aan de bovenkant en wit haar aan de onderkant. Ook de kop is witbehaard. 
Kenmerkend is verder de glanzende roodgouden punt achter aan het achterlijf, waarnaar de Nederlandse naam 
verwijst. Het roodgatje vliegt van april (soms al in maart) tot in juni. 
 



 
 
 
Ik noemde het al in het begin. 
De groene schildwants was 
nadrukkelijk aanwezig. Het is 
niet wat je noemt een 
opvallende wants en zeker op 
een (nog) volledig groene struik 
springt hij er niet echt uit. Maar 
als je goed kijkt dan zie je ze 
wel. Er zaten een paar 
eenlingen, maar de meeste 
groene schildwantsen waren in 
goed gezelschap. Het is een 
algemeen voorkomende soort 
en zo te zien zal dat voorlopig 
nog wel even zo blijven. 
 
 

 

 
 
Kort voordat ik weer naar huis ging ontdekte ik nog deze koningin hoornaar. Vrouwtjes zijn 25-35 mm groot en 
dit was beslist geen kleintje. Net als bij andere wespensoorten overleeft alleen de koningin de winter. Zij is dan 
al bevrucht en bouwt een nieuw nest waar ze vervolgens haar eerste eitjes afzet. De eerste lichting werksters is 
dan onderweg en ze zullen straks het werk van de koningin overnemen om de nieuwe generatie larven te 
voorzien van eten. De bouw van het nest zal ook door deze werksters verder worden voorgezet. Aan het eind 
van de zomer worden er geen werksters meer geboren maar koninginnen en mannetjes. De hoornaar jaagt 
graag op kleine insecten zoals vliegen, bijen en muggen maar vangt af en toe ook een libel of een vlinder. De 
gevangen insecten worden niet door de hoornaar zelf gegeten maar als vermalen papje gevoerd aan de larven. 
 
Groetjes, 
 
Luit 
 


