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Beestjes van de 
maand oktober: 

  Landplatwormen 
(Geoplanidae)

 
Tekst en foto’s: Anna Kreffer

Platwormen waren voor mij onbekend, maar 
een van de deelnemers van onze studiereis 
insecten, Sytske de Waart, is een specialiste 
in deze bijzondere dieren en gaf een boei-
ende presentatie. Het zijn zulke vreemde 
organismen, dat verzin je gewoon niet. We 
hebben in die week gezocht naar platwor-
men, onder hout en steen, maar pas aan 
het eind op de laatste dag vonden we er 
één. Makkelijk tegenkomen is er dus niet 
bij…..
Er zijn in Nederland twee inheemse soorten 
en een waarschijnlijk toenemend aantal uit-
heemse soorten. Uitheemse soorten komen 
hier met de import van potgrond en planten. 
Sommige soorten blijven in de kassen en 
tuincentra, maar ze komen ook daarbuiten 
voor en dat kan erg schadelijk zijn. 

Herkenning
De landplatworm zijn niet heel plat, maar 
eerder rond, ze zien er glad en glibberig uit. 
Ze hebben geen segmenten, zoals regen-
wormen. De twee inheemse soorten - de 
donkere en de tweelijnige landplatworm 
- zijn klein, 1 tot 3,5 cm en niet heel opval-
lend met hun grijze, bruinige of zwarte 
lijfjes.  
Uitheemse landplatwormen zijn als volwas-
sen exemplaren vaak langer dan 10 cm, en 
hebben meestal uitbundiger kleuren, opval-
lende rugstrepen en soms een opvallende 
spatelvormige kop. Ze bewegen sloom over 
zelf uitgescheiden slijm met behulp van tril-
haren.  

Landplatwormen die op planten of voorwer-
pen klimmen, kunnen zichzelf naar de grond 
laten zakken via een slijmdraad. 

Leefgebied
Landplatwormen zijn lichtschuw en hebben 
een hoge luchtvochtigheid nodig. Ze zijn 
daarom te vinden op donkere, koele, voch-
tige plaatsen. Oevers van meren, kanalen 
en sloten, onder stenen, planken, omgeval-
len boomstammen, rottend hout en -blad, 
houtblokken, puin, struiken en zelfs stukken 
plastic. Landplatwormen komen ook voor in 
holtes en grotten.  
Op akkers zijn ze zeldzaam. In tuinen zitten 
ze vaak onder bloempotten en stukken 
plastic, onder houten- of stenen tuinschut-
tingen, in de composthoop of bij voerbakken 
van huisdieren. Na hevige regenval komt 
het voor dat ze tegen de huismuur opklim-
men of zelfs hun heil binnenshuis zoeken in 
koele, vochtige ruimtes als badkamers en 
toiletten.  
Het zijn nachtdieren: ze verplaatsen en 
voeden zich ’s nachts. De lente en herfst is 
de meest geschikte tijd om ze te vinden.

Voedsel 
Landplatwormen zijn carnivoor. Ze 
voeden zich met kleine slakken en andere 
bodemdieren zoals regenwormen en 
insecten(larven). Zelfs kannibalisme komt 
voor. Prooien worden opgespoord met che-
moreceptoren in de kop. De mond en tege-
lijk anus, farynx, bevindt zich onderaan het 

Blauwgevlekte landplatworm, 
 Marionfyfea adventor
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lichaam. Een prooi wordt omstrengeld en 
omgeven door slijmerige excretie met verte-
ringsenzymen, zodat het geheel opgenomen 
kan worden. Het verteringskanaal begint 
met een ruimte net achter de gespierde 
mond (farynx), die uitgestulpt kan worden 
om voedsel te omsluiten en op te nemen. 
De voedingsdeeltjes verspreiden zich in het 
uitgebreide darmstelsel en worden door 
middel van fagocytose door de lichaamscel-
len opgenomen. Onverteerbare voedsel-
deeltjes verlaten het lichaam door de mond. 
Platwormen kunnen tot een jaar overleven 
zonder te eten.  
In tijden van schaarste kunnen ze hun eigen 
weefsel resorberen, opeten.

Voortplanting
Platwormen zijn hermafrodiet, ze bezitten 
zowel mannelijke als vrouwelijk geslachts-
organen. Alle soorten planten zich geslach-
telijk voort door middel van inwendige 
bevruchting. De bevruchte eicellen worden 
in een cocon worden afgezet.  
Platwormen staan bekend om hun regene-
ratievermogen. Bij sommige soorten vindt 
ongeslachtelijke reproductie plaats door 
deling van het lichaam, waarna de ontbre-
kende delen weer aangroeien. Je kan ze 
overlangs in tweeën snijden, beide helf-
ten groeien weer uit tot een nieuw dier. Bij 
dwars doorsnijden, vormt het kopgedeelte 
een nieuw achterlijf en het achterlijf een 
nieuwe kop.  
Gedeeltelijke insnijdingen geven meerkop-
pige of meerstaartige dieren. 

Ecologie
Landplatwormen worden niet gegeten, het 
slijm dat ze uitscheiden smaakt vies of is 
zelfs giftig. Waarschijnlijk zijn de inheemse 
soorten in harmonie met de omgeving. De 
uitheemse soorten kunnen wel een bedrei-
ging vormen, omdat ze groter zijn en meer 
eten, kunnen ze een negatieve invloed 
hebben op het bodemleven en de bodem 
zelf. Regenwormen houden de grond luchtig 
en als die gedecimeerd worden heeft het 
zeker invloed.

Verzamelen
Onderzoek is dus belangrijk. Landplatwor-
men verzamelen kan door de worm met 
behulp van een blaadje, takje of een pen-
seel in een goed afgesloten bakje te doen 
met daarin wat vochtig papier en blaadjes. 
Ze kunnen lange tijd zonder eten maar zijn 
slecht bestand tegen droogte en warmte en 
houden niet van licht (een koele, donkere 
plek is goed maar niet in de koelkast, dat 
is te koud). Probeer goede foto’s te maken 
van de levende dieren. Er is een zoekkaart: 
kijk bij EIS en landplatwormen.

Melden 
Heb je een landplatworm gevonden? Meld 
deze met een goede foto op waarneming.
nl. Als je zelf geen account stuur je foto 
met de plaats en datum naar onderstaand 
telefoonnummer of mailadres. Wil je meer 
weten, ervaringen delen van deze of andere 
soorten? Leuk! We horen of lezen dit graag! 
Mail of app: Anna Kreffer 06 26 41 71 37 of 
voorzitter@den-haag.knnv.nl 

Blauwgevlekte landplatworm, 
Marionfyfea adventor

mailto:voorzitter%40den-haag.knnv.nl?subject=voorzitter%40den-haag.knnv.nl
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Bovenste rij:
11. Franjeporiezwam = Polyporus tuberaster;
12. Kleine bloedsteelmycena = Mycena sanguinolenta
13. Gestreept nestzwammetje = Cyathus striatus

Middelste rij:
21. Gele stekelkorstzwam = Mycoacia uda;
22. Blauwvoetstekelzwam = Sarcodon scabrosus
23. Ei kleine stinkzwam = Mutinus caninus
24. Rechte koraalzwam = Ramaria stricta

Onderste rij:
31. Verkleurzwammetje = Melanophyllum haema- 
      tospermum
32. Boompuist = Postia ptychogaster
33. Peksteel = Polyporius badius

Vriendelijke groet...Eke

Beeldverslag paddenstoeleninventarisatie van
de Horsten
Foto’s: Eke van Batenburg
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Ramshoorngallen
Tekst en foto’s: Marieke Bos 

Tijdens een bomenexcursie begin augustus 
2022, waar we bomen bekeken op de Johan 
de Wittlaan en Jacob Catslaan, kwamen 
we bij een moseik, Quercus cerris. Uit de 
voet ontsproot een nog jonge eik. Er zaten 

vreemde uitsteeksels in dit jonge boompje, 
ik had zoiets langgeleden al eens gezien. 
Het had iets met een ram te maken en het 
kwam alleen op jonge boompjes voor.  
Thuis ben ik meteen in de gallenboe-

Ramshoorngal, Andricus aries, met  
uitvliegopening

Jonge ramshoorngallen Oude ramshoorngallen
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ken gedoken en ik kwam uit op de 
ramshoorngal(wesp), Andricus aries.
 
Geen moseik...
Maar ja, in de moseik vind je niet deze 
gallen, wel in de winter- en zomereik. Ik 
weer terug naar het bewuste boompje. 
Het stammetje leek echt uit de moseik te 
komen, maar de bladeren klopte niet en iets 
naar achteren stond een grote zomereik. 
Vermoedelijk was een eikel van de zomereik, 
in de voet van de moseik ontsproten.

Snijden
Ik heb een paar gallen meegenomen, want 
ik was ook benieuwd hoe het aan de bin-
nenkant er uitzag. Het gaat trouwens om 
een knopgal. Ik heb het overlangs door-
gesneden, bij de verdikking die aan de tak 
vast zat. Hier was een holte waarin een 
minuscuul wespenlarfje in een vroeg sta-
dium was te zien. Ook een raar wittig bol-
letje zat erin.  
Voedsel voor het jonge wespje of toch een 
indringer?.

Gallenkampioenen
Het bijzondere aan gallen vind ik, dat elk 
insect, schimmeltje of wat dan ook, die 
blad/bloemknoppen, bladeren, takken, 
schors enz. binnendringt, deze aanzet 
tot galvorming. Dit met een veelheid aan 
vormen. Doordat zij een bepaalde stof 
afscheiden, reageert de boom (ik hou het 
even maar op bomen) met galvorming. De 
winter- en zomereik zijn volgens mij er 
kampioen in.
Ik ben recent nog teruggegaan om te kijken 
of er verandering in vorm was en eventueel 
uitvlieggaten. Die heb ik gevonden. Waren 
in het begin de ramshoorngallen groen, nu 
waren sommige zowat zwart. De meeste 
hadden ook uitvlieggaten.
 
Ah bijzonder, wat is de natuur interessant!

Doorgesneden gal met wespje Galwespje
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Op maandag 12 september hebben we bij 
mooi weer de kor uitgeprobeerd.  
Het was nog even puzzelen, maar ook 
leerzaam om het zelf te ontdekken. Veel 
“vangst” hadden we nog niet, een garnaal, 
heremietkreeftje en een kwalletje, maar 
het is leuk om te doen.  
Wat we nog missen zijn twee drijvers en 
een stevige katrol met slinger om het trek-
touw op te rollen. Dus wie dat ongebruikt 
heeft liggen en ons wil helpen: graag!  

Korren! 
Wie heeft voor ons een katrol en/of twee drijvers?

Kleine heremietkreeft

Gewone garnaal, Crangon crangon

Kop gewone garnaal, Crangon crangon
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Sorghvliet is een park aan de Scheveningse 
weg in Den Haag [toegang met jaarkaart].
Op 19 september zag ik hier tijdens een 
wandeling op verschillende plekken zeven 
biefstukzwammen, Fistulina hepatica. Dat 
vond ik vrij veel en ik werd benieuwd of ik 
er nog meer kon vinden. Uiteindelijk heb ik 
zestien exemplaren gevonden in verschil-
lende stadia. 
Ik vind het paddenstoelen met een bijzon-

der uiterlijk. De zwam dankt zijn naam aan 
zijn dikke rode vlees, dat zacht, saprijk en 
geaderd is, net als rauw vlees.
De biefstukzwam is een wondparasiet, die 
hoofdzakelijk op eikenhout wordt aangetrof-
fen, maar soms ook op andere loofbomen, 
zoals kastanjebomen.
De infectie, die dus in de wond begint, ver-
spreidt zich slechts langzaam, maar tast de 
hele boom aan.

Zoektocht naar biefstukzwammen in park Sorghvliet
Tekst en foto’s: Renée Lankhorst
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Boek van de maand:
Gewilde dieren
Herintroducties van dieren in  
Nederland
Auteurs: Mark Zekhuis, Louis van 
Oort, Luc Hoogenstein 
€ 29,95

Een bever in het wild zien in 
Nederland was tot 1988 onmo-
gelijk. Inmiddels is dit stevige 
knaagdier bepaald geen zeld-
zaamheid meer. Het is het 
bekendste voorbeeld van een 
geslaagde herintroductie. Maar 
er zijn er veel meer, ook minder 
geslaagde overigens.  
Om welke herintroducties gaat het, hoe 
kwamen ze tot stand en waren ze een 
succes?  

Tot nu ontbrak een 
totaaloverzicht en 
evaluatie van herin-
troducties in Neder-
land. Dit boek brengt 
daar verandering in. 
Met ook aandacht voor 
de kaders rond herin-
troducties, afwegi

     gen bij natuurbeheer
                             en rewilding-plannen.

Reuzenberenklauw- 
seizoen afgesloten
Het reuzenberenklauw seizoen is 
weer voorbij. De container met 
gereedschap, die we ter beschik-
king kregen van gemeente Den 
Haag wordt weer opgehaald. Het 
was dankbaar werk, wel soms 
zwaar, bij dikke wortels en droge 
grond. Maar in het deel waar we 
vorig jaar veel hebben weggehaald 
stonden veel andere planten en 
kwamen er veel minder reuzenbe-
renklauwen op.  
Dank aan de brigade!  
 
Volgend voorjaar kijken we verder.
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Agenda
 
Geen lid? Ga eens mee om kennis te maken.
 X Meerijden in auto? Afrekenen met chauffeur aan eind van excursie à € 0,10/km 
 X Deelname altijd op eigen risico.
 X Meenemen van honden of andere huisdieren is niet toegestaan.
 X Info: Els van Maanen-van Wijlen. 070-3867630 of elsvanmaanen@tele2.nl

Weken van de veldbiologie
 X Zaterdag 8 oktober 09.00 – 12.00 uur 

Excursie van de vogelwerkgroep voor leden en niet-leden. 
We gaan kijken welke vogels er te zien en te horen zijn in Meijendel. 
Om 9 uur verzamelen bij de Tapuit, Meijendel.
 X Donderdag 13 oktober  Ochtendexcursie Westduinpark 

In de nazomer is er genoeg te zien aan groen, bessen, zaden en mogelijk ook
paddenstoelen. De vogeltrek, en met name de spreeuwen- en vinkentrek, is in
volle gang. Mogelijk brengen we daarom een bezoekje aan de Vulkaan.
Duur: ca 3 uren.
Verzamelen om 10.00 uur bij de keerlus van tramlijn 12. Markenseplein (Duindorp) Sche-
veningen. Bus 22 stopt hier ook.
Er zijn vast nog wel strandtenten open om wat te drinken.
Organisatie M.O. Opgeven/inlichtingen bij Els van Maanen. elsvanmaanen@tele2.nl
Tel 070 3867630 of 06 36504293.

 X Zaterdag 29 oktober  Dagexcursie De Horsten
Genieten van herfstkleuren en paddenstoelen
Verzamelen 9:15 uur bij boekwinkel (Relay) op Den Haag C.S.
Met bus naar Wassenaar. Lijnwandeling: van de Horsten (Papeweg) naar Duivenvoorde
Organisatie Mies Eveleens: 015 2571535 en Marijke Ammerlaan: 070 3871187

 X Zaterdag 12 november Dagexcursie Warmond e.o.
We wandelen door het park van Huys te Warmont (6 km). Hopelijk vinden we veel padden-
stoelen. Als er tijd en zin is, kunnen we doorlopen naar eiland Koudenhoorn bij Het Joppe. 
Daar lopen we een ommetje door het stiltegebied, een watervogelreservaat. 
We gaan met de auto.  
Verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats bij station Mariahoeve (kant van de Appel-
gaarde). Voor wie op eigen gelegenheid wil gaan: start is parkeerplaats van Park Warmond, 
2361AA Warmond. Daar zullen we ongeveer om half elf aankomen.
Horeca in het dorp.
Aanmelden: Jola Gerbrands. gerbrands1@ziggo.nl, 070 3201485 of Els Kempen 
06 45833327

 X Zaterdag 26 november  Dagexcursie Landgoed Leyduin 
Een beschutte boswandeling door Noord-Hollands duingebied. Lengte ongeveer 6 km door 
Leyduin, Vinkenduin en Woestduin. Hopelijk zijn er paddenstoelen te zien.
Verzamelen om 9.30 uur op parkeerterrein Appelgaarde bij station Mariahoeve.  
Horeca aan het begin en eind.
Aanmelden verplicht vóór 25 november 17.00 uur: inekegilbert@ziggo.nl
Ineke Zwarekant en Ineke Gilbert 06 44069099

mailto:elsvanmaanen%40tele2.nl?subject=elsvanmaanen%40tele2.nl
mailto:elsvanmaanen%40tele2.nl?subject=elsvanmaanen%40tele2.nl
mailto:gerbrands1%40ziggo.nl?subject=gerbrands1%40ziggo.nl
mailto:inekegilbert%40ziggo.nl?subject=inekegilbert%40ziggo.nl
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Bestuursmedelingen
Week van de Veldbiologie 
De Week van de Veldbiologie loopt nog tot 
het weekend van 8/9 oktober.  
We zijn blij met de belangstelling. Of de 
landelijke campagne heeft bijgedragen zal 
worden bekeken. De aftrap was op zaterdag 
24 september met een paddenstoelen- en 
een algemene natuurexcursie.  
De zondag daarna kon men zich verdiepen 
in lichenen (korstmossen) of nachtvlinders 
en later in die week waren gallen en mijnen 
aan de beurt.   
Er staan nog twee natuurontdekkings excur-
sies op het programma: 6 oktober bomen 
en 8 oktober vogels.

Van Zee tot Zweth
Nationaal Park Hollandse Duinen ziet kansen 
om natuur en recreatie te verbinden tot iets 
moois. 10 oktober wordt een visie hierop 
besproken. Onze afdeling is daarbij aanwe-
zig.

Promotie 
Harrie van der Hagen, ecoloog bij Dunea, 
promoveert op 11 oktober op zijn proef-
schrift “Koning Konijn: een evaluatie van 
veebegrazing in de kustduinen”.  
Het proefschrift is het resultaat van 20 jaar 
onderzoek in het duingebied van Meijendel.  
We wensen Harrie een prachtige dag en 
succes!

Nieuwe leden 
We verwelkomen de volgende nieuwe leden 
bij onze afdeling:
Mw. Mutsaers, Den Haag
Dhr. Drenth, Wateringen
Dhr. Brands, Leidschenveen
Mw. Ruijs, Den Haag
We wensen hen een fijne tijd bij onze ver-
eniging. 
 
Bijeenkomst 
16 september 2022 hebben bestuur, werk-
groep-coördinatoren, actieve leden met een 
essentiële taak en anderen van gedachten 
gewisseld over het verslag “Samenhang niet 
vanzelfsprekend”. Niek Joanknecht en John 
van Wensveen hebben dit verslag gemaakt 
in opdracht van het bestuur.  
Onderwerp waren de verbindingen tussen 
de werkgroepen, het bestuur en de ver-
eniging. Het was een eerste verkenning en 
heeft nog niet veel opgeleverd.  
Het verslag van Niek en John is verstuurd 
naar de coördinatoren. Afgesproken is dat 
de coördinatoren dit terugkoppelen naar de 
leden van hun werkgroep.  
Wordt vervolgd.

Nieuwe visitekaartjes voor de afdeling
We hebben nieuwe visitekaartjes voor de 
afdeling, op het formaat van een ansicht-
kaart. De bedoeling is de kaarten uit te 
delen aan belangstellenden, bijvoorbeeld 
wandelaars die ons bezig zien en vragen wat 
we doen. Nodig ze uit om eens een kijkje te 
nemen op onze website.
 
Denk je ze zelf te kunnen uitdelen? 
Vraag een aantal kaarten aan bij Anna  
Kreffer: voorzitter@den-haag.knnv.nl 

mailto:voorzitter%40den-haag.knnv.nl?subject=voorzitter%40den-haag.knnv.nl


Contactgegevens voor bestuur en werkgroepen 
KNNV afdeling Den Haag
 X Voorzitter 

Anna Kreffer: voorzitter@den-haag.knnv.nl
 X Secretaris 

Ineke Gilbert: secretaris@den-haag.knnv.nl 
 X Penningmeester 

Annelies Willemse: penningmeester@den-haag.knnv.nl
 X Bomenwerkgroep 

Coördinator Marieke Bos: 070-3549 568 / bomen@den-haag.knnv.nl
 X Studiegroep Lichenen (voorheen korstmossen)

Info: Karel Gort: lichenen@den-haag.knnv.nl
 X Paddenstoelenwerkgroep

Coördinator Kees Pinster, tel. 06-337 73176 / paddenstoelen@den-haag.knnv.nl
Er zijn activiteiten; kijk op de pagina van de paddenstoelenwerkgroep! 
Kijk ook in: “Programma PWWP 2022 2e halfjaar”.
De excursies gaan normaal door maar we opereren in groepjes van twee.
 X Plantenwerkgroep

Coördinator Myra Meijering: 06-266 92544 / planten@den-haag.knnv.nl
 X Vogelwerkgroep 

Info: Marijke Ammerlaan: tel. 070-387 1187 / vogels@den-haag.knnv.nl
 X Nachtvlinderwerkgroep 

De Werkgroep zoekt een nieuwe coördinator. Info: voorzitter@den-haag.knnv.nl
 X Insectenwerkgroep 

Info: Alexander Deelman, 070-350 24 93 / insecten@den-haag.knnv.nl
 
Dat is ‘t !
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Kopij voor de nieuwsbrief: vóór 23e van de maand
Altijd leuk om jouw avonturen met beestjes, 
planten en zwammen, liefst voorzien een 
eigen foto, te delen met anderen.  
Stuur jouw eigen foto’s met bijschrift en een 
kort verhaaltje vóór de 23e van de maand 
naar de redactie:  
redactie@den-haag.knnv.nl  
 
300-400 Tekens is al mooi, meer mag ook.  
Pluk geen foto’s of teksten van het internet: 

op zowel foto’s als tekst zitten auteursrech-
ten, een boze fotograaf of schrijver stuurt 
de redactie een flinke rekening. 
Tip: Schrijf in de OTT of OVT, dat leest 
lekker vlot weg.
 
Mail kopij naar: redactie@den-haag.knnv.nl
Heb je veel foto’s?  
Neem dan contact op met de redactie voor 
Dropbox of gebruik WeTransfer

Bestuursvergadering 18 oktober in de 
avond, digitaal. Aan onze leden: voel je 
welkom om daarbij aanwezig te zijn! 
Inlichtingen en aanmelden bij Anna Kreffer: 
voorzitter@den-haag.knnv.nl

Bestuursmedelingen
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