
De	  Wiershoeck-‐Schoolwerktuin,	  donderdag	  7	  november	  2013	  
	  

Het	  was	  donderdag	  best	  aardig	  herfstweer,	  maar	  ik	  vond	  het	  koud.	  En	  gelet	  op	  het	  geringe	  
aantal	  “vliegbewegingen”	  was	  ik	  niet	  de	  enige	  die	  het	  koud	  had.	  Maar	  daarover	  later	  meer.	  

	  

	  
	  

Cocons	  sluipwesp-‐leeg	  
	  

In	  de	  geurentuin	  op	  De	  Wiershoeck	  zag	  ik	  in	  de	  lage,	  houterige	  struikjes	  een	  wit	  kluitje.	  Het	  
bleek	  een	  groepje	  lege	  cocons	  te	  zijn.	  Ik	  neem	  aan	  dat	  het	  cocons	  van	  een	  sluipwesp	  zijn,	  
maar	  waarschijnlijk	  niet	  van	  een	  sluipwesp	  die	  haar	  eitjes	  heeft	  afgezet	  in	  de	  rups	  van	  een	  

groot	  koolwitje.	  De	  rups	  van	  het	  groot	  koolwitje	  vinden	  we	  meestal	  op	  gecultiveerde	  
koolplanten.	  

	  
	  



	  
	  

Het	  plantengeslacht	  Dahlia	  omvat	  een	  tiental	  soorten,	  die	  wild	  voorkomen	  in	  Mexico.	  De	  
gekweekte	  dahlia's	  zoals	  wij	  die	  kennen	  zijn	  vrijwel	  zonder	  uitzondering	  hybriden.	  De	  

dahlia's	  werden	  in	  1872	  in	  Nederland	  geïntroduceerd.	  Er	  bestaan	  wel	  20.000	  variëteiten.	  
	  

Dahlia's	  worden	  in	  Nederland	  (maar	  ook	  elders)	  in	  grote	  mate	  gebruikt	  voor	  dahliacorso's.	  
Nederland	  telt	  ruim	  twintig	  dahliacorso's	  die	  de	  bloem	  gebruiken	  om	  de	  onderliggende	  vorm	  
te	  bedekken	  en	  te	  kleuren.	  De	  dahlia	  leent	  zich	  daar	  bijzonder	  goed	  voor	  omdat	  het	  een	  
sterke	  bloem	  is	  die	  goed	  te	  kweken	  is	  en	  in	  een	  grote	  rijkdom	  aan	  kleuren	  voorkomt.	  Lang	  
niet	  alle	  dahlia's	  zijn	  geschikt	  voor	  corsowagens.	  De	  geschikte	  soorten	  zijn	  compact	  en	  

constant	  van	  kleur,	  en	  vallen	  onder	  de	  pompon-‐,	  ster-‐	  of	  cactusdahlia's.	  Veel	  corsoplaatsen	  
kweken	  hun	  dahlia's	  zelf,	  op	  velden	  bijgehouden	  door	  vrijwilligers.	  Het	  Bloemencorso	  
Zundert	  is	  het	  grootste	  dahlia-‐bloemencorso	  ter	  wereld.	  In	  Zundert	  bevinden	  zich	  vele	  

hectaren	  dahliavelden,	  die	  uitsluitend	  gebruikt	  worden	  voor	  het	  corso.	  
	  



	  
	  

De	  gewone	  drekvlieg	  of	  ook	  wel	  strontvlieg	  genoemd	  is	  een	  kleine	  maar	  opvallend	  geelbruin	  
behaarde	  vlieg.	  Ze	  worden	  niet	  groter	  dan	  10	  mm.	  De	  ogen	  zijn	  kenmerkend	  bruinrood	  of	  

rood	  gekleurd.	  Op	  de	  poten	  zijn	  lange	  zwarte	  haren	  zichtbaar.	  
	  

De	  drekvlieg	  leeft	  vooral	  in	  de	  buurt	  van	  vee,	  met	  name	  koeien.	  Dit	  heeft	  niets	  te	  maken	  met	  
het	  voedsel	  maar	  wel	  met	  de	  voortplanting.	  De	  eitjes	  worden	  namelijk	  afgezet	  in	  de	  mest.	  

De	  drekvlieg	  is	  het	  meest	  actief	  in	  de	  zomermaanden	  
	  

Het	  voedsel	  bestaat	  met	  name	  uit	  nectar.	  
	  
	  



	  
	  

Ik	  kwam	  drie	  keer	  een	  wesp	  tegen.	  Ze	  waren	  erg	  rustig	  en	  hadden	  het	  waarschijnlijk	  koud.	  
De	  derde	  wesp	  zat	  op	  een	  lang,	  smal	  blad	  en	  telkens	  als	  ik	  het	  blad	  voorzichtig	  vastpakte	  

kroop	  de	  wesp	  langzaam	  in	  de	  richting	  van	  mijn	  (warme)	  vingers.	  
	  

De	  gewone	  wesp	  heeft	  op	  de	  voorkant	  van	  de	  kop	  (op	  het	  kopschild)	  een	  soort	  anker-‐	  of	  
pijlvorm.	  Bij	  sommige	  heeft	  deze	  vorm	  wat	  extra	  uitsteeksels,	  bij	  andere	  niet.	  Bij	  mannetjes	  

is	  het	  soms	  moeilijk	  om	  de	  ankervorm	  te	  herkennen.	  
De	  wesp	  op	  de	  foto	  zal	  dus	  een	  mannetje	  gewone	  wesp	  zijn.	  

	  
Als	  je	  er	  zeker	  van	  bent	  dat	  het	  een	  mannetje	  is,	  kun	  je	  hem	  zonder	  gevaar	  in	  de	  hand	  
nemen,	  want	  hij	  heeft	  geen	  angel.	  Alleen	  vrouwtjes	  (koninginnen	  en	  werksters)	  hebben	  

angels,	  mannetjes	  nooit.	  
	  

Voor	  het	  onderscheid	  man-‐vrouw:	  mannetjes	  hebben	  langere	  antennen	  (langer	  dan	  de	  
lengte	  van	  de	  voorpoten	  en	  gemiddeld	  1,7	  x	  langer	  dan	  die	  van	  werksters)	  en	  hebben	  13	  

antenesegmenten;	  vrouwtjes	  (koninginnen	  en	  werksters)	  12.	  Mannetjes	  hebben	  7	  
achterlijfsegmenten;	  vrouwtjes	  6.	  Mannetjes	  zijn	  er	  pas	  in	  de	  loop	  van	  de	  zomer	  (na	  juli).	  

Alleen	  de	  koningin	  overwintert.	  De	  anderen	  gaan	  in	  de	  herfst	  dood.	  
	  



	  
	  

Deze	  wesp	  heeft	  op	  het	  kopschild	  een	  duidelijk	  anker-‐	  of	  pijlvorm.	  Deze	  wesp	  kan	  dus	  met	  
zekerheid	  als	  een	  gewone	  wesp	  worden	  gedetermineerd.	  Bovendien	  heeft	  ze	  (het	  is	  een	  

vrouwtje)	  antennen	  met	  13	  segmenten.	  
	  
	  



	  
	  

Een	  paar	  willekeurige	  voorbeelden	  van	  verkleurende	  (herfst)bladeren.	  
	  
	  

	  
	  



Het	  juffertje-‐in-‐het-‐groen	  wordt	  20-‐45	  cm	  hoog.	  De	  wilde	  plant	  bloeit	  van	  juni	  tot	  augustus	  
met	  kleine,	  helderblauwe	  bloemen,	  die	  omgeven	  zijn	  met	  een	  krans	  (omwindsel)	  van	  
veerdelige	  schutbladeren.	  De	  kelkbladen	  zijn	  blauw	  gekleurd,	  terwijl	  de	  kroonbladen	  

gereduceerd	  zijn	  en	  aan	  de	  voet	  van	  de	  meeldraden	  zitten.	  De	  bloem	  heeft	  honingklieren,	  
waarmee	  hommels	  en	  bijen	  gelokt	  worden	  voor	  de	  bestuiving.	  De	  vrucht	  is	  een	  3	  cm	  lange	  

doosvrucht.	  De	  rijpe	  doosvrucht	  heeft	  bovenaan	  vijf,	  ongeveer	  7	  mm	  lange	  spleten,	  
waardoor	  de	  zaden	  kunnen	  ontsnappen.	  De	  zwarte	  zaden	  zijn	  gerimpeld	  en	  worden	  door	  de	  

wind	  en	  dieren	  verspreid.	  
	  

De	  plant	  komt	  in	  Nederland	  van	  nature	  niet	  voor,	  maar	  is	  lokaal	  verwilderd.	  De	  plant	  komt	  
oorspronkelijk	  uit	  het	  Middellandse	  Zeegebied	  en	  de	  Canarische	  Eilanden.	  Daar	  groeit	  de	  

plant	  op	  akkerland	  en	  braakliggende	  terreinen.	  De	  plant	  komt	  reeds	  voor	  in	  Engelse	  cottage-‐
gardens	  vanaf	  de	  16de	  eeuw.	  De	  meest	  voorkomende	  variëteit	  is	  “Miss	  Jekyll”,	  die	  blauwe	  
bloemen	  heeft,	  maar	  de	  recentere	  “Persian	  Jewels”	  is	  een	  mix	  van	  wit,	  roze,	  lavendel	  en	  

blauwe	  bloemen.	  
	  

Het	  juffertje-‐in-‐het-‐groen	  op	  de	  foto	  is	  ongetwijfeld	  een	  gecultiveerd	  exemplaar	  en	  daarvan	  
zal	  de	  bloeitijd	  niet	  gelijk	  zijn	  aan	  die	  van	  de	  wilde	  plant,	  maar	  volgens	  mij	  is	  dit	  “juffertje”	  

toch	  echt	  wel	  een	  laatbloeier.	  
	  
	  

	  
	  

Ook	  de	  bladeren	  van	  de	  rimpelroos	  verkleuren.	  
	  
	  



	  
	  

Het	  is	  me	  al	  vaker	  opgevallen	  dat	  sommige	  planten	  tot	  diep	  in	  de	  herfst	  nog	  (enkele)	  mooie	  
bloemen	  hebben.	  

	  
	  

	  



	  
Ik	  was	  verrast	  nog	  een	  rups	  aan	  te	  treffen	  op	  de	  boerenkool.	  Natuurlijk	  was	  het	  een	  rups	  van	  
het	  groot	  koolwitje.	  Even	  later	  ontdekte	  ik	  nog	  een	  tweede	  en	  derde	  exemplaar.	  Op	  enkele	  
andere	  boerenkoolstruiken	  zag	  ik	  nog	  een	  twintigtal	  rupsen.	  Het	  blijken	  inderdaad	  late	  

rupsen	  te	  zijn.	  Rupsen	  van	  het	  groot	  koolwitje	  zien	  we	  gewoonlijk	  van	  eind	  mei	  tot	  half	  juli	  
en	  van	  half	  augustus	  tot	  begin	  oktober.	  Het	  groot	  koolwitje	  overwintert	  als	  pop,	  hangend	  

tegen	  een	  boomstam	  of	  een	  muur.	  
	  

	  
	  

Deze	  vijverloper	  was	  schijnbaar	  een	  beetje	  gedesoriënteerd.	  Ik	  kwam	  hem	  tegen	  op	  de	  
restanten	  van	  de	  omgezaagde	  boom.	  Deze	  vrij	  algemene	  oppervlaktewants	  jaagt	  op	  insecten	  

die	  bovenkomen	  om	  adem	  te	  halen	  en	  op	  in	  het	  water	  gevallen	  insecten.	  
De	  (gewone)	  vijverloper	  is	  een	  9	  tot	  12	  millimeter	  lange	  wants	  met	  een	  zeer	  dun	  en	  

langwerpig	  lichaam	  met	  lange,	  sprieterige	  poten	  en	  antennes.	  De	  kleur	  is	  zwart	  met	  een	  
blauwe	  gloed.	  De	  kop	  is	  zeer	  langwerpig,	  de	  ogen	  zijn	  ongeveer	  op	  een	  derde	  van	  de	  

koplengte	  vanaf	  het	  borststuk	  gepositioneerd.	  
	  

De	  vijverloper	  loopt	  traag	  en	  hoog	  op	  zijn	  dunne	  poten,	  en	  houdt	  zich	  bij	  voorkeur	  in	  de	  
begroeide	  oeverzone	  op.	  Alle	  poten	  worden	  gebruikt	  voor	  de	  voortbeweging,	  de	  prooien	  

(ook	  watervlooien)	  worden	  beslopen	  en	  met	  de	  lange	  zuigsnuit	  leeggezogen.	  
	  

Deze	  soort	  komt	  voor	  in	  Europa	  op	  stilstaande	  wateren.	  
	  
	  
	  



	  
	  

Aan	  de	  wilgentakken	  zijn	  de	  katjes	  al	  in	  ontwikkeling.	  Wilgen	  kunnen	  eind	  februari,	  begin	  
maart	  al	  uitbundig	  bloeien.	  De	  temperatuur	  en	  standplaats	  spelen	  hierbij	  een	  bepalende	  rol.	  
Bij	  vorst	  komt	  de	  bloei	  later	  op	  gang.	  Wilgen	  in	  de	  luwte	  bloeien	  eerder	  dan	  degene	  die	  pal	  

in	  de	  wind	  staan.	  
	  
	  



	  
	  

Korstzwammen,	  soms	  ook	  wel	  schorszwammen	  genaamd,	  is	  een	  verzamelnaam	  voor	  
paddenstoelen	  met	  een	  sterk	  vereenvoudigd	  vruchtlichaam,	  meestal	  in	  de	  vorm	  van	  een	  
korst	  of	  overtrek	  op	  dood	  of	  levend	  hout.	  Het	  oppervlak	  van	  een	  korstzwam	  kan	  glad	  zijn,	  
maar	  meestal	  is	  er	  een	  zichtbare	  oppervlakte	  structuur:	  bepoederd,	  rimpelig,	  pukkelig,	  met	  
fijne	  gaatjes	  of	  stekeltjes,	  enzovoort.	  Deze	  structuur	  is	  er	  op	  gericht	  het	  oppervlak	  groter	  te	  

maken,	  zodat	  er	  meer	  sporen	  kunnen	  worden	  gevormd.	  
	  

Een	  paar	  leuke	  websites	  over	  paddenstoelen:	  
	  

http://www.natuurnieuwegein.nl/korstzwammen/zwamframes.html	  
http://www.dijmphvanmerode.nl/natuur/thumbnails.php?album=46	  

	  



	  
	  

Houtzwammen,	  de	  naam	  zegt	  het	  al,	  hebben	  iets	  met	  hout	  te	  maken:	  ze	  groeien	  op	  hout	  
(tenminste,	  meestal)	  en	  ze	  hebben	  vaak	  ook	  een	  houtige	  consistentie.	  Je	  vindt	  ze	  op	  dode	  en	  
levende	  bomen,	  sommige	  zijn	  (agressieve)	  	  boomparasieten,	  andere	  zijn	  	  afbrekers	  van	  dood	  

hout.	  
	  

Het	  	  kiemvlies	  van	  houtzwammen	  is	  naar	  beneden	  gekeerd,	  en	  zit	  dus	  aan	  de	  onderzijde	  van	  
de	  vruchtlichamen.	  Het	  oppervlak	  is	  vergroot	  in	  de	  vorm	  van	  fijne	  tot	  grove	  gaatjes,	  of	  

onregelmatige	  plooien	  en	  geulen,	  soms	  doolhofachtig	  of	  lijstvormig.	  Deze	  laag	  is	  stevig	  met	  
het	  vlees	  van	  de	  zwam	  verbonden,	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  buisjes	  van	  boleten,	  die	  over	  het	  

algemeen	  zacht	  zijn	  en	  gemakkelijk	  van	  het	  vlees	  te	  scheiden.	  
	  

Deze	  informatie	  is	  afkomstig	  van	  de	  website:	  	  http://www.allesoverpaddenstoelen.nl/	  
	  

Als	  je	  geïnteresseerd	  bent	  in	  paddenstoelen	  dan	  is	  de	  volgende	  site	  ook	  een	  bezoekje	  waard:	  
	  

http://www.knnv.nl/31-‐
fotogalerij/natuur/flora/paddestoelen/fotogalerij_paddestoelen.htm	  

	  
	  



	  
	  

Het	  is	  een	  zweefvlieg	  en	  ongetwijfeld	  een	  bijvlieg,	  maar	  welke	  bijvlieg?	  Is	  het	  een	  kleine	  
bijvlieg,	  een	  kegelbijvlieg,	  een	  puntbijvlieg,	  of	  een	  blinde	  bij?	  Ik	  denk	  dat	  het	  een	  

kegelbijvlieg	  is	  en	  het	  is	  een	  vrouwtje	  want	  er	  zit	  een	  aanzienlijke	  afstand	  tussen	  de	  ogen.	  
Tussen	  de	  ogen	  zijn	  ook	  de	  ocelli	  zichtbaar.	  Een	  ocellus	  (mv:	  ocelli)	  is	  een	  enkelvoudig	  oog	  

dat	  bij	  talrijke	  diergroepen	  voorkomt.	  De	  naam	  is	  Latijn	  voor	  oogje.	  
Insecten	  hebben	  er	  in	  het	  basisplan	  van	  hun	  anatomie	  3	  op	  het	  voorhoofd,	  naast	  de	  
samengestelde	  ogen	  (facetogen)	  waarmee	  de	  meeste	  soorten	  hun	  omgeving	  kunnen	  

waarnemen.	  
Hoewel	  ze	  licht	  en	  donker	  kunnen	  onderscheiden	  zijn	  de	  ocelli	  qua	  beeldvorming	  optisch	  

zeer	  inferieur	  aan	  de	  samengestelde	  ogen;	  de	  functie	  ervan	  is	  in	  veel	  gevallen	  niet	  duidelijk.	  
De	  ocelli	  kunnen	  bij	  veel	  insecten	  ook	  ontbreken.	  Ook	  insectenlarven	  hebben	  soms	  ocelli.	  

	  
De	  kegelbijvlieg	  is	  een	  vrij	  forse,	  algemene	  bijvlieg	  van	  rond	  de	  15	  mm	  die	  bijna	  het	  hele	  jaar	  

in	  Nederland	  voorkomt.	  De	  soort	  is	  te	  vinden	  in	  bossen,	  tuinen	  en	  open	  velden.	  
	  

De	  kegelbijvlieg	  dankt	  zijn	  naam	  aan	  het	  mannetje.	  De	  mannetjes	  hebben	  meestal	  een	  
kegelvormige	  achterlijf.	  Het	  achterlijf	  is	  zwart	  gekleurd	  met	  2	  "liggende"	  geel-‐oranje	  kegels.	  
Het	  borststuk	  is	  lichtbruin	  behaard	  en	  de	  voorste	  en	  middelste	  tarsen	  zijn	  geel	  gekleurd	  
terwijl	  de	  achterste	  donker	  zijn	  gekleurd	  (tars	  =	  laatste	  deel	  van	  een	  insectenpoot).	  

	  
De	  kegelbijvlieg	  vliegt	  van	  maart	  tot	  november.	  

	  
	  

Ik	  zag	  ook	  nog	  een	  honingbij	  (werkster)	  met	  een	  kleine	  hoeveelheid	  paars	  stuifmeel	  aan	  haar	  
achterpootjes.	  Ze	  vloog	  nog	  van	  bloem	  tot	  bloem	  en	  met	  een	  beetje	  geluk	  overleeft	  ze	  de	  



winter.	  “Winterbijen”	  zijn	  de	  bijen	  die	  het	  volk	  door	  de	  winter	  helpen.	  De	  eerste	  winterbijen	  
ontstaan	  in	  Nederland	  eind	  augustus	  en	  in	  gezonde	  volken	  ontstaan	  de	  meeste	  winterbijen	  

tussen	  half	  september	  en	  half	  oktober.	  
In	  het	  voorjaar	  staan	  de	  winterbijen	  aan	  de	  basis	  van	  de	  eerste	  bijengeneratie	  van	  het	  

nieuwe	  bijenseizoen,	  waarna	  ook	  hun	  leven	  weer	  snel	  ten	  einde	  is.	  Begin	  april	  is	  de	  aanwas	  
van	  nieuwe	  bijen	  even	  groot	  als	  de	  sterfte	  van	  de	  winterbijen.	  Pas	  daarna	  begint	  het	  volk	  

weer	  te	  groeien.	  
	  

Groetjes,	  
	  

Luit	  


