
Beste tuinders, 
 
Deze keer eens aandacht voor een paar –wellicht herkenbare- insecten op ons park. Leuk bij insecten 
is dat deze iets makkelijker zijn te fotograferen dan vogels. Onderstaande foto’s zijn ook allemaal op 
ons park gemaakt door tuinders. Een vlinder die zich niet liet fotograferen maar wiens naam te mooi 
is om niet te vermelden is de Lieveling welke gezien is door 
Tieneke:  
 
 
 
 
 
Wantsen 

     
Zuringrandwants  smalle randwants  pyjamaschildwants 
01-09-2017   27-08-2017   09-08-2017 

Bij aanraking wordt een 
bruine vloeistof afgescheiden 
die erg stinkt en moeilijk is te 
verwijderen. 

Heeft een smaller achterlijf 
dan zijn linkerbuurman en 
aan de voorkant van de kop 
tussen de antennen geen 
stekels. Dit is een jonkie, met 
een deels groen achterlijf. 
Volwassenen zijn bruin met 
een geblokte rand. 

Ook wel gevangeniswants   
genoemd. O.a. vaak op de 
bloemschermen van 
pastinaak, engelwortel en 
zevenblad te vinden. 

 
Libellen  

Bruine glazenmaker 
Deze libel heeft een melkchocoladebruin achterlijf met wat 
blauwige vlekjes . Dat is kenmerkend voor het mannetje evenals 
de 2 gele banden op het bovenlijf. Door de licht getinte bruine 
vleugels komt deze libel extra groot over.  

 



De bruinrode heidelibel 
Deze kan gemakkelijk verwisseld worden met de steenrode 
heidelibel. Verschil is te vinden in de 'hangsnor': bij de steenrode 
loopt het zwarte streepje tussen de ogen langs de oogranden 
naar beneden. Bij de bruinrode heidelibel stopt het streepje bij 
de oogranden, of loopt hooguit een kleine beetje naar beneden. 

 

Blauwe glazenmaker 
Jagende en patrouillerende blauwe glazenmakers vliegen in een 
kenmerkend rustig tempo laag over de grond, steeds langs 
dezelfde weg, op plaatsen met veel halfschaduw (bijvoorbeeld 
bospaden en tuinen). Ze zoeken hun omgeving minutieus af en 
komen daarbij vaak opvallend dicht in de buurt van mensen en 
bebouwing. Door dit gedrag komen blauwe glazenmakers nogal 
eens binnenshuis achter het vensterglas terecht, of worden ze 
gevangen door huiskatten. 

 

 
Nachtvlindernacht 
 
Hierbij enkele foto’s van de waargenomen nachtvlinders op De Driehoek tijdens de 
Nachtvlindernacht op vrijdagavond 25 augustus.  
 

    
 
Open-breedbandhuismoeder   Kleine zwartwitmot  
 
 Alle waarnemingen van de nachtvlindernacht op de Driehoek kun je bekijken op de website: 
(www.waarneming.nl/gebied/view/138298). De foto’s zijn gemaakt door Rita, Marian, Nelleke, 
Tieneke en Joost Klein Haneveld. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.waarneming.nl/gebied/view/138298

