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Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Het	 was	 prima	 weer.	 Dit	 keer	 zou	 er	 een	 speciale	 groep	meelopen	 tijdens	 de	 excursie	 en	 op	 hun	 verzoek	
begonnen	we	een	uur	eerder.	Inderdaad,	‘zou	meelopen’.	Want	deze	groep	schitterde	door	afwezigheid	en	had	
ook	niet	de	moeite	genomen	om	zich	af	te	melden.	Jammer.		
Ook	tijdens	deze	excursie	was	het	aantal	insecten	opvallend	(zorgwekkend?)	laag.	Gelukkig	werd	het	in	de	loop	
van	de	middag	iets	beter	en	had	ik	nog	weer	een	paar	interessante	‘ontmoetingen’.	
	

	
	
De	azuurwaterjuffer	(33-35	mm)	kun	je	in	Nederland	aantreffen	van	april	tot	ver	in	september.	Het	is	een	soort	
die	 erg	 algemeen	 voorkomt.	 Kenmerkend	 voor	 het	 mannetje	 is	 de	 azuurblauwe	 uitstraling	 en	 de	 zwarte	
tekening	op	het	lichaam.	Op	het	2e	segment	van	het	achterlijf	heeft	de	zwarte	tekening	de	vorm	van	een	U	(op	
de	onderste	foto	gedeeltelijk	zichtbaar),	op	de	segmenten	3	tot	en	met	5	is	slechts	een	klein	stukje	zwart.	Het	
vrouwtje	kan	geel,	groen	of	blauw	zijn,	de	bovenkant	van	het	achterlijf	is	bijna	geheel	zwart.	Kenmerkend	voor	
het	vrouwtje	is	echter	niet	de	zwarte	tekening	op	het	achterlijf.	Deze	tekening	komt	namelijk	voor	bij	meerdere	
soorten	waterjuffers.	 Bij	 het	 vrouwtje	 is	 de	 vorm	 van	 het	 halsschildje	 soortbepalend,	 de	 achterrand	 schijnt	
accoladevormig	te	zijn,	zonder	duidelijke	uitstulping	in	het	midden.	

	
Vorig	jaar	zag	ik	de	Franse	veldwesp	ook	al	
op	de	tuinen	van	De	Wiershoeck.	Dit	keer	
zat	 ze	 op	 een	 lastige	 plek	 in	 de	 vlier.	Om	
haar	 te	kunnen	 fotograferen	moest	 ik	het	
blad	waarop	ze	zat	voorzichtig	vastpakken.	
Nieuwsgierig(?)	 kwam	 ze	 even	 op	 mijn	
duim	 zitten.	 De	 Franse	 veldwesp	 is	 van	
andere	wespen	te	onderscheiden	door	het	
iets	 afgeplatte,	 slankere	 lichaam,	 meer	
oranje	 voelsprieten	 en	 een	 overwegend	
zwarte	 kleur	 met	 gele	 dwarsstrepen.	
Mannetjes	 zijn	 van	 vrouwtjes	 (foto)	 te	
onderscheiden	 doordat	 ze	 gekromde	
uiteinden	 van	 de	 voelsprieten	 hebben	 en	
daarnaast		

hebben	mannetjes	groene	ogen	en	de	vrouwtjes	zwarte	ogen.	De	Franse	veldwesp	wordt	ongeveer	12	tot	18	
millimeter	lang	en	is	het	hele	jaar	te	zien,	de	koningin	overwintert	op	beschutte	plaatsen	in	bomen	maar	ook	
wel	in	huizen.	



	
	
Vier	 jaar	geleden	kwam	ik	ook	al	eens	het	vrouwtje	van	de	bessenglasvlinder	tegen	en	sindsdien	bekijk	 ik	elk	
jaar	de	bessenstruiken	met	speciale	aandacht.	Tot	afgelopen	dinsdag	zonder	succes,	maar	nu	was	het	‘bingo’.	
De	 bessenglasvlinder	 is	 een	 zogenaamde	wespvlinder	 (ze	 zouden	 op	wespen	 lijken	 en	 daardoor	minder	 last	
hebben	 van	 predatoren).	Wereldwijd	 zijn	 er	 bijna	 1400	 soorten	wespvlinders;	 uit	Nederland	 zijn	 13	 soorten	
bekend.	Ze	hebben	heel	smalle	voorvleugels	en	tamelijk	smalle	achtervleugels	met	grote	doorzichtige	velden;	
het	lichaam	is	zwart	met	rode	of	gele	banden.	
De	bessenglasvlinder	is	een	kleine	wespvlinder	(spanwijdte	±	20	mm)	met	een	gele	kraag.	Gewoonlijk	lopen	er	
twee	dunne	gele	lijnen	over	het	borststuk.	Dit	is	echter	alleen	goed	te	zien	bij	verse	vlinders.	Op	het	achterlijf	
bevinden	 zich	bij	 het	 vrouwtje	drie	 en	bij	 het	mannetje	 vier	 smalle	 gele	dwarsbanden.	De	 vlinder	heeft	 een	
opvallend	blauwzwart	kwastje	aan	het	eind	van	het	achterlijf.	
	
Het	vrouwtje	legt	vanaf	eind	juni	tot	half	juli	haar	eitjes	op	beschadigde	stammen	en	takken	van	rode,	witte	of	
zwarte	 bes.	 De	 hieruit	 ontstane	 rupsen	 voeden	 zich	met	 het	merg	 in	 de	 stengels	 vanaf	 juli	 tot	mei	 van	 het	
volgende	jaar.	De	verpopping	gebeurt	in	de	vraatgang.	
Alle	 glasvleugelvlinders	 kunnen	 geparasiteerd	 worden	 door	 de	 mooie	 sluipvlieg	 Leskia	 aurea.	 Deze	 vliegen	
weten	de	rupsen	van	de	vlinders	te	vinden	en	leggen	er	hun	eitje	op.	De	larven	van	de	vlieg	vreten	de	rupsen	
op.	De	vlinders	zijn	niet	zo	talrijk	en	deze	vliegen	zijn	daarom	zeldzaam.	
	

De	 gestreepte	 goudspanner	 komt	
algemeen	 voor	 in	 ons	 land,	 maar	
ook	 in	 de	 rest	 van	 Europa,	 Noord-
Amerika	 en	 Azië.	 De	 vliegtijd	 ligt	
tussen	 half	 mei	 en	 begin	
september.	De	vlinder	vliegt	in	één	
tot	 twee	 generaties	 per	 jaar.	 De	
spanwijdte	 bedraagt	 tussen	 de	 20	
en	25	millimeter.	
De	vlinder	 is	enigszins	 variabel	 van	
kleur,	maar	 altijd	 goed	 herkenbaar	
door	 de	 unieke	 combinatie	 van	
kleur	 en	 tekening.	 Bij	 de	 meeste	
exemplaren	hebben	zowel	de	voor-	
als	 de	 achtervleugel	 een	 goudgele	
grondkleur.	 De	 talrijke	 fijne	
bruinachtige	 gegolfde	 dwarslijnen	

geven	 deze	 spanner	 een	 gestreept	 uiterlijk.	 Dit	 is	 waarschijnlijk	 een	 mannetje,	 vrouwtjes	 zijn	 meestal	 iets	
donkerder	van	kleur.	



	
	
Deze	 voor	 mij	 ‘nieuwe’	 libel	 is	 de	 algemeen	 voorkomende	 grote	 keizerlibel.	 Het	 is	 de	 grootste	
vertegenwoordiger	 van	de	glazenmakerfamilie.	Het	borststuk	 is	 vrijwel	egaal	 groen	 zonder	 schouderstrepen.	
De	 tekening	 op	 het	 voorhoofd	 bestaat	 uit	 een	 zwart	 vijfhoekje	 en	 een	 zwarte	 streep,	 met	 daartussen	 een	
blauwe	lijn.	Het	mannetje	heeft	een	hemelsblauw	achterlijf	met	aan	de	bovenzijde	een	zwarte	lengtestreep.	De	
ogen	zijn	groen	met	een	blauwe	tint.	Het	vrouwtje	heeft	een	groen	achterlijf	(soms	flets	blauw),	met	een	brede	
donkerbruine	lengtestreep.	De	vliegtijd	van	de	grote	keizerlibel	is	van	half	mei	tot	en	met	eind	oktober,	met	de	
grootste	aantallen	van	half	juni	tot	eind	augustus.	
	

	
	
Als	de	nectar	diep	in	de	bloem	zit	is	deze	voor	insecten	als	hommel	en	honingbij	niet	bereikbaar,	althans	niet	
op	de	gebruikelijke	manier.	Maar	daar	hebben	ze	iets	op	gevonden,	ze	‘breken	in’.	Deze	insecten	weten	waar	
de	nectar	zit	en	maken	ter	hoogte	daarvan	een	gaatje	in	de	bloem.	
Het	is	duidelijk	dat	de	werkster	rechts	al	meerdere	bloemen	heeft	bezocht,	ze	heeft	inmiddels	al	een	paar	forse	
klompen	stuifmeel	verzameld.	



	
	
Ook	de	vorige	keer	heb	ik	het	al	gehad	over	de	gewone	en	de	citroenpendelvlieg	en	hoe	lastig	het	soms	is	om	
ze	 op	 (juiste)	 naam	 te	 brengen.	 De	 citroenpendelvlieg	 heeft	 o.a.	 lichtere	 vlekken	 op	 het	 achterlijf	 dan	 de	
gewone	 pendelvlieg.	 Je	 denkt	 waarschijnlijk	 dat	 de	 pendelvlieg	 rechts	 dus	 een	 citroenpendelvlieg	 is.	 Dat	 is	
echter	niet	het	geval.	Bij	de	gewone	pendelvlieg	zit	midden	op	de	kop	een	zwarte	streep.	De	citroenpendelvlieg	
is	de	enige	in	Nederlands	voorkomende	pendelvlieg	met	een	gele	middenstreep	op	gezicht.	
	
Als	 een	 pendel	 staat	 hij	 nu	 eens	 bij	 de	 ene,	 dan	 weer	 bij	 de	 andere	 bloem	 stil.	 Zijn	 familienaam	 betekent	
zonaanbidder,	en	als	er	een	wolkje	voor	de	zon	is,	is	hij	inderdaad	vaak	verdwenen.	
	
	

De	 pyjamazweefvlieg	 (snorzweefvlieg,	
dubbelbandzweefvlieg	 of	 cocacola-
zweefvlieg)	 vliegt	 weer	 rond	 op	 de	
tuinen.	
	
De	 pyjamazweefvlieg	 leeft	 van	 nectar	
en	 stuifmeel	 van	 bloemen	 en	 er	
worden	 meerdere	 plantensoorten	
bezocht.	 Deze	 soort	 komt	 in	 grote	
delen	 van	 Europa	 voor,	 maar	 ook	 in	
Noord-Afrika,	 Noord-Amerika	 en	 in	
Azië.	 In	 Nederland	 en	 België	 is	 de	
pyjamazweefvlieg	 algemeen,	 en	 komt	
overal	 voor	 waar	 veel	 bloemen	 en	
bladluizen	 zijn.	 Deze	 soort	 is	 erg	
populair	 in	 de	 tuinbouw,	 omdat	 de	

larven	 vraatzuchtige	 belagers	 van	 bladluizen	 zijn.	 Het	 vrouwtje	 legt	 de	 witte,	 langwerpige	 eitjes	 in	 een	
bladluizenkolonie,	waar	de	larven	al	na	enkele	dagen	uitkomen.	De	larve	is	een	platte,	kruipende	larve	die	iets	
weg	 heeft	 van	 een	worm,	 de	 larve	 is	 half-doorzichtig	 en	 glimmend.	 Vooral	 de	 larve	 is	 erg	 nuttig	 omdat	 het	
voedsel	 uitsluitend	 bestaat	 uit	 bladluizen,	 die	 worden	 leeggezogen.	 De	 larve	 is	 vooral	 te	 vinden	 aan	 de	
onderzijde	van	bladeren,	omdat	zich	hier	ook	de	bladluizen	bevinden.	Na	enige	tijd	verpopt	de	larve,	deze	pop	
ziet	eruit	als	een	bruine	druppel.	De	snelheid	van	de	ontwikkeling	hangt	sterk	af	van	de	temperatuur;	 in	het	
noordelijkste	 deel	 van	 het	 verspreidingsgebied	 komt	 slechts	 een	 enkele	 generatie	 tot	 ontwikkeling,	 in	 het	
zuiden	wel	vier	of	vijf.	



De	 roestbruine	 kromlijf	 is	 een	
blaaskopvlieg	 en	 komt	
algemeen	 voor.	 De	 soort	
parasiteert	op	hommels	en	zijn	
dan	 ook	 te	 vinden	 op	 plekken	
waar	 veel	 hommels	 zijn.	 Ze	
overvallen	 de	 hommel	 altijd	 in	
de	 vlucht.	 Het	 slachtoffer	
wordt	 vastgehouden	 met	 het	
legapparaat,	 waarna	 de	 lange	
dunne	legboor	in	de	buik	wordt	
gestoken.	 Hier	 worden	 dan	 de	
eitjes	 afgezet.	 De	 larve	 leeft	
enige	tijd	in	de	hommel,	die	na	
verloop	van	tijd	sterft.	
	
	
	

	

	
	
Er	bestaat	een	groot	aantal	Allium-soorten.	De	meeste	soorten	zijn	sieruien,	omdat	ze	zo	mooi	bloeien,	andere	
zijn	voor	de	keuken	bedoeld.	Sommige	soorten	zijn	ook	bij	ons	 inheems,	maar	de	meeste	stammen	uit	Oost-
Europa	en	West-Azië.	
	
Rond	 uien	 heerst(e)	 enorm	 veel	 bijgeloof.	 Dat	 gold	 vooral	 de	 sterk	 geurende	 soorten,	 zoals	 knoflook,	maar	
bijvoorbeeld	de	soort	Allium	victorialis	heette	onkwetsbaar	te	maken	en	de	overwinning	in	de	strijd	te	geven.	
In	het	Duits	heet	deze	soort	‘Allermannsharnisch’:	het	harnas	voor	de	gewone	man.	Bij	de	oude	Egyptenaren	
waren	de	‘rokken’	van	de	ui	symbool	voor	de	eeuwigheid.	Daarom	werden	op	de	graven	uien	afgebeeld.	Denk	
niet	 dat	 zo’n	 streng	 gevlochten	 knoflook’bollen’	 alleen	 als	 decoratie	 bedoeld	was.	 Ze	werden	oorspronkelijk	
opgehangen	om	huis	en	haard	tegen	onheil,	heksen,	ziekten	en	vooral	‘het	boze	oog’	te	beschermen.	
	
Groetjes,	
	
Luit	


