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De aculeaten van een aantal gebieden in N.O. Twente 2.

De kruidentuin in Vasse

Harry Pijfers

't Kruudnhöfke is het hele jaar geopend en gratis te bezoeken. Sedert mei 2000 hebben mijn

vrouw en ik de tuin enkele malen bezocht en de aculeaten geïnventariseerd.

De wespen komen er met 17 generavoor en zo'n 29 soorten. De bijen omvatten 16 genera met

30 soorten. Ook vonden we een mierensoort.

De komplete lijst van de gevangen soorten volgt hieronder.

CHRYSIDIDAE

Chrysis ignita

Pseudomalus auratus

FORMICIDAE

Formica flisca

TIPHIDAE

Tiphia femorata

Tiphia minuta

POMPILIDAE

Anoplius viaticus

In Vasse (gemeente Tubbergen,AC. 253.3-495.3) bevindt zich in de tuin van een voormalig

nonnenklooster een kruidentuin. Deze tuin, ’t Kruudnhöfke genaamd, is zo’n 600 m² groot en

momenteel zeventien jaar oud. De Natuurwerkgroep Vasse, een onderdeel van de stichting

Historische Kring Vasse, Mander, Hezingen, beheert deze tuin en verzorgt excursies en

wandelingen voor onder andere schoolkinderen.

De kruidenperken bevatten zo’n 150 soorten planten; kruiden, die geneeskrachtig zijn, lekker

ruiken, of goed in de keuken te gebruiken zijn. Verder staan er allerlei sierplanten, verfplanten

en oude rozen. De diverse soorten zijn voorzien van bordjes met de wetenschappelijke en

Nederlandse namen.
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VESPIDAE

Ancistrocerus nigricomis
Ancistrocerus parietum

Eumenes pedunculatus

Symmorphus gracilis

Vespa crabro

Vespula germanica

Vespula rufa

Vespula vulgaris

SPHECIDAE

Cerceris arenaria

Cerceris quadricincta

Cerceris quinquefasciata
Cerceris rybyensis

Crabro peltarius

Crossocerus exiguus

Crossocerus megacephalus

Crossocerus quadrimaculatus
Lindenius albilabris

Mellinus arvensis

Oxybelus bipunctatus

Oxybelus uniglumis

Pemphredon austriaca

Pemphredon lethifer

Pemphredon lugubris

Philanthus triangulum

APDDAE

Andrena fucata

Andrena haemorrhoa

Andrena semilaevis

Anthidiummanicatum

Apis mellifera

Bombus hortorum

Bombus lapidarius

Bombuspascuorum

Bombuspratorum

Bombus terrestris

Bombus vestalis

Chelostomarapunculi
Colletes daviesanus

Dasypoda hirtipes

Halictus confusus

Halictus rubicundus

Halictus tumulorum

Heriades trunconrm

Hylaeus hyalinatus

Hylaeus communis

Lasioglossum fulvicome

Lasioglossum leucopus

Lasioglossum leucozonium

Lasioglossum morio

Lasioglossum sexstrigatum

Megachile willughbiella

Osmia rufa

Panurgus calcaratus

Sphecodes pellucidus

Stelis punctulatissima


