
De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 3 juli 2018 
 
Beste natuurliefhebber/-ster, 
 
Het was een heerlijke, zonnige dag met niet teveel wind. Met een beetje sluierbewolking zou het een ideale 
dag zijn geweest om te fotograferen. Bovendien was er meer te zien dan in de afgelopen weken. Op de 
Kinderwerktuin was er volop leven in de brouwerij. Enkele tientallen kinderen waren hoorbaar enthousiast aan 
het werk. De tuin is groot genoeg en zo kon ik op enige afstand toch in alle ‘rust’ speuren naar interessante 
insecten. En die waren er dit keer relatief veel. Op De Wiershoeck was het in dubbel opzicht minder druk. Maar 
daar had ik, al voordat de excursie begon, wel mijn eerste interessante ontmoeting. 
 

 
 
Dat was dit vliegje (5-7 mm), ik zag hem/haar slechts één keer eerder. Dat was een aantal jaren geleden, maar 
ongeveer op dezelfde plek. Het is een wapenvlieg. Wereldwijd zijn er 2690 soorten bekend, in ons land komen 
ongeveer 50 soorten voor. Dit vliegje met een opvallend patroon van groene en zwarte strepen en vlekken op 
borststuk en achterlijf is het groen verfdrupje. Een merkwaardige naam voor een toch wel bijzonder insect. Het 
groen kan soms ook geel zijn, maar ook dan is het toch een groen verfdrupje. Het groen verfdrupje komt in het 
westen vrij algemeen voor, maar is in het oosten schaars. Vliegtijd: eind mei tot eind augustus. 

 
 
De vlinder links is duidelijk een 
klein geaderd witje. De aders op 
de onderkant van de achtervleugel 
zijn ‘grijsgroen’ bestoven. De 
zwarte vlek in de voorvleugelpunt 
loopt geleidelijk naar beneden toe 
en eindigt niet in een rechte lijn. 
De aders op de onderkant van de 
achtervleugel van groot koolwitje 
(rechts) zijn niet bestoven. De 
zwarte vlek op de bovenkant van 
de voorvleugelpunt loopt langs de 
vleugelrand naar beneden. Deze 

zwarte vlek is aan de onderkant nog vaag zichtbaar. 



 
 
De geblokte glasvleugelwants (7-7,7 mm) komt in een groot deel van Europa voor. Hij houdt van een droog tot 
half vochtige omgeving, begroeid met struiken en kruidachtige planten. Hij is dan vaak te vinden in de lage 
vegetatie. Hij zuigt vooral op de vruchten en zaden van een groot aantal verschillende soorten voedselplanten. 
De volwassen wants overwintert. Paringen zijn er dan in mei en juni, waarna de nieuwe volwassen generatie 
verschijnt van juli tot en met september. Er is één generatie per jaar. 
 

 
 
Ook het gewoon knuppeltje (10-18 mm) is een opvallende verschijning. Er is ook een zwart knuppeltje, maar 
die is veel zeldzamer. Het gewoon knuppeltje is nogal variabel van lengte (10-18 mm). De lengte is afhankelijk 
van de hommel die als gastheer heeft gediend. De akkerhommel levert veel kleinere exemplaren op dan de 
veel grotere aardhommel. De vliegtijd is zoals bij de meeste blaaskopvliegen / dikkopvliegen van mei tot eind 
augustus. Het gewoon knuppeltje komt algemeen en verspreid voor over het hele land. 



 
 
De verschillende heidelibellen lijken nogal op elkaar, maar dit is duidelijk een vrouwtje steenrode heidelibel 
(35-40 mm). Ze heeft zwarte poten met gele strepen. De ‘hangsnor’ (het zwarte streepje op het voorhoofd 
tussen de ogen) is op de foto niet overtuigend zichtbaar, maar dat zijn wel de zwarte streepjes op de zijkant 
van het nu nog gele achterlijf. De streepjes vormen geen doorlopende streep. Het achterlijf verkleurt later tot 
bruin. Aan het eind van het achterlijf is (in zijaanzicht) de haaks afstaande legschede goed zichtbaar. De 
steenrode heidelibel heeft een eenjarige levenscyclus en overwintert als ei. De eieren komen in het voorjaar 
uit, waarna de larven zich snel ontwikkelen. Uitsluipen vindt plaats van begin juni tot eind september, met een 
piek van eind juli tot begin september. 
 

 
 
Je zou het zo niet zeggen, maar deze insecten hebben toch iets gemeen. Ze zijn beide ‘groot’. De grote groene 
sabelsprinkhaan is incl. antennes ongeveer 8 cm lang. Het lichaam kan ruim 4 cm lang zijn en dat was bij dit 
exemplaar zeker het geval. Zo groot is de grote gestreepte aardvlo bij lange na niet. Dit kevertje uit de familie 
van de bladhaantjes is ongeveer 2 mm ‘groot’. Aardvlooien zijn in werkelijkheid géén vlooien, de misleidende 
naam is te danken aan het feit dat deze groep van kleine kevertjes zeer goed kan springen. Er is ook een kleine 
gestreepte aardvlo, maar ik heb niet kunnen vinden hoe ‘groot’ die is. 



 
 
De grote klokjesbij vliegt uitsluitend op klokjesbloemen. De mannetjes slapen vaak in de bloempjes (ook bij 
bewolkt weer) door zich met hun kaken vast te klemmen. De grote klokjesbij is, ondanks haar naam, niet heel 
groot, slechts bijna 1 cm. Ze is zwart met wat korte bruine beharing. Aan de rand van de rugsegmenten wittige, 
dunne haarbandjes. De vrouwtjes (foto) zijn op alle soorten klokjesbloemen in tuinen, parken en bermen te 
vinden. Ze heeft een wit-gelige buikschuier waarmee ze het stuifmeel (paars, roze of wit) van de 
klokjesbloemen vervoert. Vliegtijd: juni-juli. 
 

 
 
De terrasjeskommazweefvlieg (terrasjeszwever) is een algemene zweefvlieg. Deze soort heeft drie paar gele 
komma's op het achterlijf, die doorlopen tot de zijnaad van het lichaam. Bij het vrouwtje (foto) is het 
voorhoofd bovenaan zwart, de rest is geel. Deze zweefvlieg meet 7 tot 10 mm. De vlieg vertoont een voorkeur 
voor beschutte plekken in tamelijk open gebieden. Vliegtijd: april tot november. De soort overwintert als pop, 
vermoedelijk soms als imago. 



In ons land komen drie soorten halve 
maanzweefvliegen voor: de witte, de 
gele en de iets kleinere zuidelijke 
halvemaanzweefvlieg.  
De witte halvemaanzweefvlieg is een 
forse zweefvlieg (10-15 mm) die door 
zijn goede vliegcapaciteiten overal 
gevonden kan worden. Het achterlijf 
is zwart met witte (soms iets gelige) 
vlekken die kenmerkend scheef 
geplaatst zijn: in het midden komen 
ze verder naar voren dan aan de 
zijkant. 
Algemeen in heel Nederland, maar 
minder in de duinen en het 
kustgebied. In sommige jaren zeer 
talrijk, in andere jaren minder, 
vermoedelijk als gevolg van migratie. 

Het is onduidelijk of deze soort in Nederland de winter overleeft of dat er elk jaar een nieuwe influx 
(instroming) is van dieren uit Centraal- en Zuid-Europa. 
 

 
 
De bijenwolf is een solitaire graafwesp die bijna uitsluitend honingbijen vangt. Het vrouwtje (foto) graaft voor 
haar broed een gang (van 20 cm tot 1 meter lengte) met op het eind vijf tot tien zijgangetjes met elk een cel. 
Daar brengt ze verdoofde honingbijen naar toe als voedsel voor haar larven. Voor een vrouwelijke larve 
(bevrucht eitje) zal de bijenwolf 6 honingbijen verzamelen; voor een mannetje (onbevrucht eitje) vangt ze er 
slechts 1-3 stuks, want mannetjes hebben minder voedsel nodig, omdat ze kleiner zijn. Daar bovenop legt ze 
dan een eitje. Het vrouwtje leeft een maand en kan daarin zo'n 5 tot 8 broednesten verwerken. Gezien de 
relatief geringe aantallen bijen die de bijenwolf vangt is de individuele bijenwolf niet echt levensbedreigend 
voor een bijenvolk. Het is een mooie wesp die voor zichzelf ook nectar zoekt op bloemen. Achter de ogen 
hebben ze een opvallend oranje-gele kleurrand. De vleugels zijn roodbruin en ook die vallen op. De kop is vrij 
breed en heeft een wit of geel kopschild met aan de bovenkant een kroontje, en witte of gele wangen. De 
mannetjes (8-10 mm) zijn een stuk kleiner dan de vrouwtjes (13-17 mm). Vliegtijd: juni tot in september. 
 
Groetjes, 
 
Luit 
 


