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Nieuwsbrief 4 Insectenexcursies KNNV Alkmaar – Den Helder 
10 april 2022 
 
Nieuw seizoen is begonnen! 
In maart hebben we aardig wat zon gehad. De eerste insecten kwamen aarzelend te voorschijn. De 
insectenhotels werden direct geïnspecteerd door de eerste bijtjes. Inmiddels is het eerste 
bamboebuisje al dicht gemetseld. Het wordt dus weer tijd om er op uit te gaan. Op 23 april is de eerste 
insectenexcursie bij het Geestmerambacht. Meer hierover op de laatste pagina van deze nieuwsbrief.  
 
Excursie Schaapskooi 21 augustus 2021 
De laatste insectenexcursie vorig jaar was op 21 augustus. We 
onderzochten toen de omgeving van de schaapskooi. Wilbert 
Kerkhof klopte van alles en nog wat uit de struiken.  
 
Er zaten flink wat wespspinnen tussen het hoge gras. Prachtige 
spinnen, met een grappig zigzagje  in het web. 
 
We vonden acht verschillende sprinkhanen, acht 
lieveheersbeestjes en maar liefst dertien verschillende 
wantsen.  
 
In totaal vonden we meer dan zestig verschillende soorten in de paar uur die we er rondstruinden. 
Als je al die foto’s ziet krijg je gelijk weer zin om naar buiten te gaan.  
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Overzicht soorten 
Peleteria rubescens 
Biggenkruidboorvlieg - Tephritis vespertina 
Duinvilla - Villa modesta 
Blinde bij - Eristalis tenax 
Menuetzweefvlieg - Syritta pipiens 
Puntbijvlieg - Eristalis nemorum 
Rouwslakkendoder - Coremacera marginata 
Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni 
Hooibeestje - Coenonympha pamphilus 
Icarusblauwtje - Polyommatus icarus 
Blauwooggrasmot - Agriphila straminella 
Gewone bandspanner - Epirrhoe alternata 
Glad beertje - Eilema griseola 
Heidepistoolmot - Aristotelia ericinella 
Kleine hermelijnvlinder - Furcula furcula 
Kustdikkopmot - Scythris siccella 
Meriansborstel - Calliteara pudibunda 
Printplaatmot - Phyllocnistis xenia 
Zwarte eikenbladroller - Strophedra nitidana 
Blauwvleugelsprinkhaan - Oedipoda caerulescens 
Bruine sprinkhaan - Chorthippus brunneus 
Duinsabelsprinkhaan - Platycleis albopunctata 
Knopsprietje - Myrmeleotettix maculatus 
Zanddoorntje - Tetrix ceperoi 
Sikkelsprinkhaan - Phaneroptera falcata 
Struiksprinkhaan - Leptophyes punctatissima 
Zuidelijk spitskopje - Conocephalus fuscus 
Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguin 
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca 
Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis 
Paardenbijter - Aeshna mixta 
Brede wielwebspin - Agalenatea redii 
Driestreepspin - Mangora acalypha 
Wespspin - Argiope bruennichi 
Bremschildwants - Piezodorus lituratus 
Bruine graswants - Notostira elongata 
Bruinrode glasvleugelwants - Rhopalus parumpunctatus 
Eikenlangpootblindwants - Megacoelum infusum 
Groene schildwants - Palomena prasina 
Kleine slanke glasvleugelwants - Myrmus miriformis 
Koolschildwants - Eurydema oleracea 
Miersikkelwants - Himacerus mirmicoides 
Mijterschildwants - Aelia acuminata 
Smalle randwants - Gonocerus acuteangulatus 
Ruitrandwants - Syromastus rhombeus 
Zuidelijke schildwants - Peribalus strictus 
Zuringrandwants - Coreus marginatus 
Ruigtelieveheersbeestje - Hippodamia variegata 
Harlekijnlieveheersbeestje - Harmonia quadripunctata 
Citroenlieveheersbeestje - Psyllobora vigintiduopunctata 
Struweelnepkapoentje - Rhyzobius chrysomeloides 

gewone hooiwagen 

printplaatmot 

biggenkruidboorvlieg 

zuidelijke schildwants 



3 
 

Tienvleklieveheersbeestje - Calvia decemguttata 
Viervleklieveheersbeestje - Exochomus quadripustulatus 
Zestienstippelig lieveheersbeestje - Tytthaspis sedecimpunctata 
Zevenstippelig lieveheersbeestje - Coccinella septempunctata 
Eikenstuitergalwesp - Cynips longiventris 
Hoornaar - Vespa crabro 
Zilveren zandbij - Andrena argentata 
Strophosomuskever - Strophosoma melanogrammum 
Bastaardzandloopkever - Cicindela hybrida 
Gewone hooiwagen - Phalangium opilio 
Strekpoot - Dicranopalpus ramosus 
Grauwzwarte renmier - Formica fusca 
Issus coleoptratus 
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Komende activiteiten 
 
Zaterdagmiddag 23 april, 13.00 uur, Geestmerambacht 
Er vliegen verschillende bijen en wespbijen langs het dijkje van de Kleimeer. Hans Nieuwenhuijsen 

gaat met ons op pad om ze van dichtbij te bekijken. We komen vast ook nog andere insecten tegen. 

Verzamelen om 13.00 uur op de uitkijkheuvel aan de westzijde van de plas. 

 
 
 
 
  

 

 

Pieter Korstanje,  
072-5622278, 
06-55448866 
f2hheipie@hetnet.nl 
 

variabel elfje 

mailto:f2hheipie@hetnet.nl

