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1 april 2022 

Onderwerp: Verslag werkgroep Insecten 13 maart 2022 De Horsten 

We verzamelen ons om 11:00 uur bij de ingang van De Horsten voor onze eerste excursie 

dit jaar. Onze excursieleider expert Matty Berg is helaas ziek, hopelijk kunnen we hem later 

dit jaar nog eens uitnodigen. Met zeven deelnemers gaan we van start, we nemen het pad 

dat linksaf gaat en kijken vooral onder en in liggend dood hout. Het is droog, niet al te koud 

en er is zelfs wat zon. Opvallend was de belangstelling van een roodborstje voor onze 

bezigheden bij een dode boomstam waar keverlarven inzaten. We ontdekken veel duizend- 

en miljoenpoten, maar zonder nader onderzoek zijn sommige niet op naam te brengen. Ook 

veel kevers, vooral slakkenaaskevers, deze zijn zwart of roodbruin, met bijna doorschijnend 

borststuk en dekschilden. We lopen binnendoor tot de brede weg langs de sloot en keren via 

een ander pad terug naar de ingang, waar we rond 13:00 uur afscheid nemen.  

Foto roodborst Chris van Heerden, overig Anna Kreffer  

  

 

Carabus Nemoralis Tuinschallebijter                       Phosphuga atrata  slakkenaaskever 

https://waarneming.nl/species/7767/observations/


2 
 

Verslag werkgroep Insecten De Horsten 13 maart 2022 KNNV afdeling Den Haag 

 

Zie waarneming.nl (Hans van Helden, Chris van Heerden, Michel van Adrichem, Pieter 

Drenth, Anna Kreffer – waarnemingen van Anna zijn gevalideerd door Matty Berg) 

https://waarneming.nl/gebied/view/8077?g=0&from=2022-03-13&to=2022-03-

13&sp=0&z=0&u=0&rows=20&akt=0&kle=0&show_zero=0&page=1 

 

 

Hieronder de lijst met waarnemingen.Paddenstoelen, planten, vogels e.d. staan hier niet bij, 

weekdieren (slakken) wel. Per soort is één exemplaar opgenomen. 

Wetenschappelijke naam Naam Soortgroep Kleed 

    
Polydesmus denticulatus Gewone platrug Geleedpotigen (overig) onbekend 

Porcellio scaber Ruwe pissebed Geleedpotigen (overig) imago 

Drapetisca socialis Schorskoloniespin Geleedpotigen (overig) imago 

Orchesella cincta  Geleedpotigen (overig) imago 

Cylindroiulus punctatus Knotskronkel Geleedpotigen (overig) imago 

Polydesmus angustus Grote platrug Geleedpotigen (overig) imago 

Cryptops spec. Bladkruiper onbekend Geleedpotigen (overig) imago 

Lithobius spec.  Geleedpotigen (overig) imago 

Polydesmidae indet. Platrug onbekend Geleedpotigen (overig) onbekend 

Oniscus asellus Kelderpissebed Geleedpotigen (overig) imago 

Julidae indet. Slangmiljoenpoot onbekend Geleedpotigen (overig) onbekend 

Nuctenea umbratica Platte wielwebspin Geleedpotigen (overig) imago 

    

Scolytinae indet. Schorskever onbekend kevers larve/nimf 

Carabus nemoralis Tuinschallebijter kevers imago 

Nalassus laevioctostriatus  kevers imago 

Halyzia sedecimguttata Meeldauwlieveheersbeestje kevers imago 

Carabus nemoralis Tuinschallebijter kevers imago 

    

Gonepteryx rhamni Citroenvlinder dagvlinders imago 

Aglais io Dagpauwoog dagvlinders imago 

    
Episyrphus balteatus Snorzweefvlieg Vliegen en muggen imago 

    
Bombus  Aardhommelgroep Bijen, wespen, mieren koningin 

    
Discus rotundatus Boerenknoopje Weekdieren onbekend 
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