
De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 4 september 2018 
 
Beste natuurliefhebber/-ster, 
 
Het was een mooie dag, maar in de loop van de middag werd het steeds warmer en wat mij betreft zelfs te 
warm. Evenals in de afgelopen weken was het aantal smalle randwantsen weer erg hoog. Maar verder viel het 
me nogal tegen. Er waren wel insecten, maar het zijn steeds dezelfde en dat is na verloop van tijd niet meer 
echt interessant. Ik begon mijn zoektocht bij de zeekool. Daarop heeft het groot koolwitje eitjes afgezet en ik 
was benieuwd of er al kleine rupsen op de kool zaten. Ik zag geen ei en geen rups, maar wel iets opmerkelijks: 
een groene schildwants. 
 

 
 
Een groene schildwants heb ik wel vaker gezien, maar een groene schildwants die net het imago-stadium heeft 
bereikt en nog bezig is met het ‘uittrekken van z’n oude jas’ zag ik nog niet eerder. De wants is voor de vijfde 
keer verveld, de ‘oude jas’ is het externe skelet van het laatste nimfenstadium. De wants moet nog op kleur 
komen en het nieuwe externe skelet moet nog uitharden. Op dit moment was de wants erg kwetsbaar, hij kon 
nog niet vliegen. De linker foto maakte ik om 11.20 uur, de foto rechts vier minuten later. 
 

 
 
Natuurlijk was ik nieuwsgierig hoe de 
ontwikkeling van de wants verder zou 
gaan. Daarom keerde ik ruim een uur 
later terug naar de zeekool. De wants 
was er nog steeds, maar had de oude 
huid volledig afgeworpen. De wants 
heeft al iets meer kleur gekregen. Nog 
eens anderhalf uur later (rechts) is de 
wants bijna uitgekleurd. Aan de 
vliesachtige vleugelpunten van de 
voorvleugels (aan de achterzijde van 
het lichaam tussen de dekschilden en 
achter het schildje) is duidelijk te zien 
dat het proces nog niet is afgerond. De 
vleugels moeten nog bruin worden. 
 

 



 
 
De groene vleesvlieg is een algemeen voorkomende vliegensoort uit de familie van de bromvliegen. De vlieg 
kan tussen de 10 en 14 mm lang worden, en is te herkennen aan de metaalachtige blauwgroene of gouden 
kleuring met zwarte ‘noteringen’ op de rug. De vleesvlieg bezoekt bloemen om de nectar, maar de larve leeft 
vooral van vlees van levende dieren. De larven zijn berucht in de veehouderij omdat o.a. schapen levend 
worden opgegeten (Myiasis). 
 

 
 
Er vlogen enkele middelgrote, rode libellen en deze donkerder gekleurde exemplaren. Dan denk je al gauw aan 
heidelibellen, maar welke zou het zijn? Dit is een vrouwtje steenrode heidelibel. De steenrode heidelibel is te 
herkennen aan de gestreepte poten en een ‘hangsnor’. Ik vind de snor bij deze libel niet overtuigend, maar ook 
bij besnorde mannen is er geen sprake van een standaardsnor’. Het achterlijf van het vrouwtje steenrode 
heidelibel is eerst geel, later verkleurend tot bruin. Aan de zijkant van het achterlijf staan zwarte streepjes, die 
geen doorlopende streep vormen. Legschede in zijaanzicht haaks van het achterlijf afstaand: opvallend 
zichtbaar.  
Uitgekleurde mannetjes krijgen een rood achterlijf. 



 
 
Een midden in het verticaal hangende web zittend vrouwtje van de kruisspin valt duidelijk op. Ze wordt ook 
relatief groot, tot zo'n 17 millimeter. De naam is te danken aan de op een kruis gelijkend patroon op het 
achterlijf dat bestaat uit een groepje lichtere tot witte vlekjes die afsteken tegen de donkerbruine tot gele 
achtergrondkleur. De spin vangt voornamelijk vliegende insecten. De levenscyclus is tweejarig; de paring vindt 
plaats in de herfst en de eitjes overwinteren. In de lente komen ze uit en pas het volgende jaar worden de 
spinnen volwassen. 
 

 
 
Naast atalanta, gehakkelde aurelia, bont zandoogje en meerdere witjes zag ik ook deze kleine vuurvlinder en 
een icarusblauwtje. 



 
 
Op de Kinderwerktuin zag ik een struik met indrukwekkende stekels. Of zouden het doornen zijn? Het blijft een 
lastige vraag. Volgens mij spreken we bij rozen ten onrechte van doornen, die vervelende uitsteeksels zouden 
stekels zijn. Maar op internet las ik: Van de stekels bij rozen is het onduidelijk uit welk weefsel ze gevormd 
worden, en dus of het stekels of doornen zijn. 
De forse rode doornen op de foto zijn van de robinia pseudoacacia. Deze boom wordt vaak (ten onrechte) 
acacia genoemd. 
 

 
 
Ik keek ook nog weer enkele keren op de plek waar ik een week geleden nimfen van de vuurwants zag. Ik 
hoopte nu een imago te zien. De nimfen lieten zich slecht zien en een volwassen wants zag ik er nog niet. Tot 
mijn verrassing ontdekte ik in een iets ander deel van de geurentuin nog een (zelfde) plant met vuurwantsen. 
En hierop zaten wel enkele imago’s. Ze lieten zich slecht fotograferen. Nee, ze vlogen niet weg, want 
vuurwantsen kunnen niet vliegen. Maar zonder (volgroeide) vleugels kun je je wel laten vallen. En dat doen ze 
zodra ze onraad vermoeden. 



 
 
Deze werkster van de honingbij is druk aan het werk. 
 

 
 
Waarschijnlijk is dit een veel voorkomende nachtvlinder, maar ondanks ijverig speuren heb ik nog niet kunnen 
achterhalen welke soort het is. Het lijkt wel of de vlinder brandgaatjes in de vleugels heeft. Als je weet welke 
vlinder het is, dan hoor ik dat graag. 
 
Groetjes, 
 
Luit 


