
De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 26 juni 2018 
 
Beste natuurliefhebber/-ster, 
 
Volgens de weerprofeten zou het een mooie dag worden en ze kregen helemaal gelijk. De temperatuur was 
aanzienlijk hoger dan in de voorgaande dagen, de zon scheen regelmatig en er was niet teveel wind. Voor veel 
mensen ongetwijfeld een prima dag. Wat mij betreft had de temperatuur niet zo’n sprong hoeven te maken en 
wat meer bewolking was ook wel fijn geweest. Vooral dat laatste was voor het fotograferen leuk geweest, 
minder fel licht en daardoor minder ‘schitterende’ insecten. Ik hoor je al denken, sommige mensen zijn ook 
nooit tevreden. Ach, dat valt wel mee. Ik heb me prima vermaakt en er viel gelukkig iets meer te zien dan in de 
voorgaande weken. 
 

De rode smalbok of gewone 
smalboktor leeft twee à drie 
jaar, waarvan het larvale 
stadium het grootste deel 
beslaat. De volwassen kever 
(imago) vliegt van mei tot 
september, met de grootste 
piek in de maanden juli en 
augustus. De kever heeft een 
lengte van tien tot twintig 
millimeter. Het mannetje is 
doorgaans slanker en kleiner 
dan het vrouwtje. Ook qua kleur 
kent de rode smalbok een 
duidelijke seksuele dimorfie. De 
dekschilden en borstschild van 
het vrouwtje (foto) zijn 
roodbruin tot roodoranje. Bij 
het mannetje zijn de 
dekschilden lichtbruin tot licht 

okerkleurig en het borstschild zwart. De overige delen van beide geslachten zijn zwart. De middellange 
antennes zijn bij het mannetje sterker gezaagd. 
 

 
 

De vlinderdip is duidelijk voorbij. Ik zag niet alleen meerdere groot koolwitjes (foto), maar o.a. ook 
verschillende koevinkjes en een prachtige, verse gehakkelde aurelia. Die had ik mooi en beeld, maar in plaats 
van de vlinder stond het blad, waarop ze zojuist nog zat, op de foto. 



 
 
Van het een komt het ander. Paring en eitjes van de smalle randwants. 
 

 
 
Zeefwespen zijn rijk geel getekende, glimmend zwarte graafwespen. De mannetjes hebben ronde plaatjes aan 
de voorpoten, die door een loep gezien dicht bespikkeld zijn. De plaatjes lijken op zeefjes, maar de spikkels zijn 
deukjes, geen gaatjes. De vrouwtjes missen die plaatjes en zijn daarom minder gemakkelijk te herkennen. In 
ons land leven drie soorten zeefwespen: de kleine zeefwesp (foto), de grote zeefwesp en de bleke zeefwesp. 
Elk vrouwtje graaft haar eigen nestje. Daarna gaat ze op vliegenjacht. Haar buit verlamt ze met een steek en 
brengt ze vervolgens in haar nest als levend voedsel voor haar toekomstige larven. 



 
 
Ik ben benieuwd of de honingbijen dit jaar meer honing produceren dan gebruikelijk. Met zo weinig 
concurrentie van andere insecten lijkt me dat geen vreemde veronderstelling. 
 

 
 
Aan de brede kop is de blokhoofdwesp (als familie) gemakkelijk te herkennen. Maar er zijn veel op elkaar 
lijkende soorten. Het zijn graafwespen. Vrouwtjes knagen met hun grote kaken nestholten in vermolmd hout. 
Deze graafwespen graven dus niet in het zand. Mannetjes zijn groter dan vrouwtjes. 
Op deze foto is het verschil in grootte wel heel duidelijk te zien. Maar dat komt ook doordat het vrouwtje zich 
heeft ‘dubbel gevouwen’. 



 
 
Van de behangersbijen is de tuinbladsnijder één van de meest voorkomende bijen in Nederland. Ze is in alle 
provincies aangetroffen. Ze nestelt in allerlei holtes: van bomen, muren en holle stengels tot aan nestblokken, 
maar ook in de bodem. De tuinbladsnijder bekleedt haar nest niet alleen met gewone stukjes blad (van roos of 
wilde wingerd), maar ook met de gekleurde bloemblaadjes. 
Behangersbijen houden bij het bloembezoek het achterlijf vaak kenmerkend omhoog gekruld. Dit achterlijf is 
aan de bovenkant enigszins afgeplat. Ze vervoeren de stuifmeelkorrels met behulp van de ‘buikschuier’. 
 

 
 
De afgelopen paar weken zag ik relatief veel zwartip-smalboktorren. Deze vrij kleine boktorren hebben geel-
bruine dekschilden die net niet het zwarte achterlijf volledig bedekken. Verder hebben ze een zwarte hals, kop, 
voelsprieten en zwarte poten. Ze zitten vaak op schermbloemigen. Dit zullen ook wel zwarttip-smalbokken zijn 
en zo te zien houden ze wel van gezelschap. 



De mannetjes van de schorpioenvlieg 
zien er gevaarlijk uit met hun omhoog 
gekrulde staart. Zeker met het verdikte 
uiteinde lijkt die op de staart van een 
schorpioen. Ook hun puntige bek lijkt 
gemaakt om mee te steken. Ze zijn 
echter ongevaarlijk. Ze eten vooral 
dode insecten en honingdauw: de 
zoete uitscheiding van bladluizen. Zijn 
staart gebruikt het mannetje tijdens de 
paring. Hij grijpt met het tangvormige 
uiteinde het vrouwtje vast. De gewone 
schorpioenvlieg behoort samen met 
ongeveer 360 soorten 'echte 
schorpioenvliegen' en 170 soorten 
hangvliegen tot een aparte orde 
insecten. De schorpioenvlieg is 25-30 
mm lang. Het vrouwtje heeft bezoek 

van een mijt. Mijten zijn heel erg nauw verwant aan spinnen, ze hebben acht poten. Als een mijt uit het ei komt 
heeft hij maar zes poten. Na de eerste vervelling komt het vierde potenpaar erbij. Spinnen kruipen meteen met 
acht poten uit hun eitje. 
 

 
 
Een paar keer eerder kwam ik de grote wolbij tegen. Maar ik kreeg het mannetje dit jaar nog niet eerder goed 
in beeld. Deze soort wordt ongeveer 14 tot 18 millimeter lang. Het achterlijf heeft een overwegend zwarte 
kleur met smalle, gele banden die echter op het midden van de rug onderbroken zijn. Mannetjes worden iets 
groter dan vrouwtjes, zijn hariger en hebben een duidelijker tekening. De mannelijke grote wolbij speurt 
bloemhoofden binnen een bepaald territorium af op zoek naar een vrouwtje om mee te paren. Andere 
insecten die hij tegenkomt worden verjaagd. Hij is niet bang uitgevallen en valt alles aan wat op de bloem zit, 
ook al zijn deze insecten groter. Met drie vork-achtige punten aan het achterlijf steekt de wolbij in op 
verstoorders of werkt ze naar de grond. Hierdoor krijgen andere insecten geen kans om het nectar te eten en 
blijft de nectar binnen het territorium in de bloem. Als er zich een vrouwtje aandient heeft deze genoeg te 
eten, waardoor het mannetje alle tijd heeft om te paren. 
 
Groetjes, 
 
Luit 


