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Lieveheersbeestjes zijn groep van kevertjes, 
waarvan zo’n 70 soorten in Nederland zijn 
aangetroffen. Het zijn mooie diertjes, halve 
bolletjes met vaak vrolijke felle kleuren en 
sterk constrasterende vlekken, die met hun 
kleine pootjes een wat onbeholpen indruk 
maken. 
Het symbool voor vreedzaamheid leidt een 
niet zo’n vreedzaam leven: De larven zijn 
zeer vraatzuchtig. Het Aziatisch lieveheers-
beestje, Harmonia axyridis, is uit Azië geïm-
porteerd om luizen in kassen te bestrijden. 
Dit diertje is agressiever dan onze eigen 
lieveheersbeestjes. Lieveheersbeestjes, en 
vooral de bekende Aziatische soort, worden 
voor dit doel in kassen uitgezet. 

Herkenning
De meeste soorten zijn fel rood, geel of 
zwart. De grootte varieert van 1 mm tot ca 
8 mm. 
Veel soorten zijn goed in het veld of op een 
foto herkenbaar, maar de kleine zwarte 
soorten zijn moeilijker op naam te brengen.

Leefwijze
Lieveheersbeestjes hebben een generatie 
per jaar, het Aziatisch lieveheersbeestje 
heeft twee generaties, bij gunstige omstan-

Beestjes van 
de maand januari:

Lieveheersbeestjes 
.... niet zo lief

Tekst en foto’s: Hans van Helden

digheden zelfs drie. De volwassen dieren 
overwinteren, zij zoeken een beschut plekje 
voor de winter. Het Aziatisch lieveheers-
beestje doet dat in groepen, en als het kan 
binnenshuis.

Voedsel 
De meeste larven van Lieveheersbeestjes 
zijn carnivoor, het aantal soorten dat van 
meeldauw of plantensappen leeft is op een 
hand te tellen. De rest, zo vermeldt de info, 
leeft vooral van blad- of wolluis en enkele 
soorten zelfs schildluis..

Viervlekkig Aziatisch lieveheersbeestje
Harmonia axyridis f. spectabilis, sabbelt op een 
bladluis

Aziatisch lieveheersbeestje, Harmonia axyridis, legt 
in het voorjaar eitjes onder een tak

Citroenlieveheersbeestje, Psyllobora vigintiduopunc-
tata, legt een enkel eitje op blad
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Ook de volwassen dieren lusten wel luisjes. 
Volwassen insekten groeien niet meer, en 
hebben voor zichzelf geen eiwit nodig. 
 
Kannibalisme
Mijn foto’s vertellen nog een ander ver-
haal: de larven beperken zich niet tot luizen, 
maar laten soortgenoten, neven en nichten 
zich goed smaken. Van het Aziatisch lieve-
heersbeestje is bekend dat het zich schuldig 
maakt kannibalisme. Maar het plaatje van 
de larve van schaakbordlieveheersbeestje 

laat zien dat het ook voorkomt bij de andere 
soorten. Waarschijnlijk pakken de larven 
gewoon wat zij kunnen pakken. De trage 
larven van soortgenoten en poppen worden 
zo prooi.
Misschien zijn lieveheersbeestjes toch niet 
geschikt als symbool van vreedzaamheid.

Voortplanting
Na de paring leggen de lievebeerstjes eitjes 
onder een blad of aan de onderzijde van 
takken, in de buurt van plekken waar blad-
luizen zitten. Na vier tot tien dagen kruipen 
larfjes uit de eitjes. Zij beginnen meteen 
met vreten. De larve ontwikkelen zich in 
ongeveer drie weken. Zij ondergaan drie 
vervellingen voordat zij verpoppen. Na ruim 
een week kruipt een volwassen dier de 
wereld in. Dit proces is afhankelijk van de 
temperatuur, bij hoge temperaturen ontwik-
kelen de diertjes sneller. 

Melden 
Heb je een lieveheersbeestje gezien? Meld 
deze met een goede foto op waarneming.nl. 
Als je zelf geen account stuur je foto met de 
plaats en datum naar onderstaand telefoon-
nummer 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 

Larven van het Aziatisch lieveheersbeestje, Harm-
nia axyridis, zijn niet veilig voor grote broer of zus

Larve Aziatisch lieveheersbeestje, Harmonia 
axyridis, vreet aan een pop van een soortgenoot

Larve schaakbordlieveheersbeestje, Propylea 
quatuordecimpunctata, pakt een larve van een 
larve van een soortgenoot

https://waarneming.nl/
mailto:voorzitter%40den-haag.knnv.n?subject=voorzitter%40den-haag.knnv.n
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Beeldverslag paddenstoeleninventarisatie van
Solleveld
Foto’s: Eke van Batenburg

Bovenste rij:
11. IJs-impressies

Middelste rij:
2.1 Vaal mosklokje = Galerina mniophila
2.2 Eikentrilzwam = Exidia truncata (geen drop-ijsje)
2.3 Valse hanenkam = Hygrophoropsis aurantiaca
 

Onderste rij:
3.1 Rupsendoder = Cordyceps militaris
3.2 Kleverige koraalzwam = Calocera viscosa
3.3 Heideknotszwam = Clavaria argillacea 
     (in ijs-jasje)
3.4 Gewone fopzwam = Laccaria laccata

Vriendelijke groet..... Eke
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Excursies Lichenenstudiegroep in Rijswijk en Delft
Tekst: Karel Gort

Het lichenenseizoen is weer begonnen!
Na wat kwakkeljaren i.v.m. covid kunnen we 
gelukkig de draad weer oppakken. Nu onder 
de vlag van KNNV Den Haag, met veel dank 
aan KNNV Natuurlijk Delfland waar we zijn 
opgestart. Het lichenenseizoen loopt van 
oktober tot en met maart.
 
Betoncitroenkorst 
De eerste excursie was acht oktober in 
Rijswijk aan de Vredenburchweg, een prach-
tige laan gelegen naast Huis te Werve. We 
vonden maar liefst 30 soorten op bomen en 
op allerlei steensoorten.  
Op het stenen bruggetje bij de ingang van 
Huis te Werve, vonden we het rond dam-
bordje Circinaria contorta en betoncitroen-
korst Gyalolechia flavovirescens. Op de 
bomen spotten we kleine struikjes zoals 
melig takmos Ramalina farinacea en eiken-
mos Evernia prunastri.

Roze runenkorst
19 november bezochten we het Abtswoudse 
bos o.l.v. Koen Verhoogt samen met de 
zeer betrokken medewerking van Bart van 
Berkel. Bart is boswachter beheer met eco-
logie Hof van Delfland bij Staatsbosbeheer, 
hij kent het bos op zijn duimpje. Bart is ook 
lid van onze lichenenstudiegroep.  
In het Abtswoudse bos vonden we veel 
runenkorst soorten waaronder deze zeer 
zeldzame roze runenkorst Phaeographis 
smithii. Veel schildmossen hebben allerlei 
kleuren waaronder groen boomschildmos, 
Flavoparmelia soredians, en bosschildmos, 
Flavoparmelia caperata.

Onzichtbare Cladonia’s
Op 17 december was een excursie gepland 
onder leiding van Hans Toetenel. De excur-
sie ging niet door omdat het had gevroren. 
De vele rijp op de vegetatie maakte de 
Cladonia’s onzichtbaar. In februari hopen we 
excursie alsnog te houden.  
Al onze bevindingen zijn te vinden op waar-
neming.nl onder ‘Lichenen studiegroep Den 
Haag’.
 
Iedereen de beste wensen voor 2023! 

Roze runenkorst, Phaeographis smithii. 

Foto: E
rik V

erlin
d 

Foto: K
arel G

ort 

Betoncitroenkorst, Gyalolechia flavovirescens.

Eikenmos, Evernia prunastri

Foto: K
arel G

ort 
Foto: K

arel G
ort 

Bosschildmos, Flavoparmelia caperata
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Pannenkoekenwandeling KNNV Den Haag 2022
Tekst en foto’s: Chris van Heerden

Donderdag 29 december 2022, 11 uur, ver-
zamelden 15 leden bij de kaartjesautomaat 
van het Panbos. Het was regenachtig en het 
viel niet mee om een kaartje uit het appa-
raat te krijgen. Uiteindelijk lukte het ieder-
een een toegangsbewijs uit het apparaat te 
trekken.
We zijn nog maar net op stap of de zon brak 
door. Na een paar steile beklimmingen en 
afdalingen (de houten loopbrug was helaas 

verdwenen) wandelden we de 2,6 km lange 
route door de Pan van Persijn. 
Het ging niet snel, want er was steeds 
iets te zien, slakkeneitjes, korstzwammen, 
myxomyceten, staartmeesjes en een enorm 
judasoor.
Om 1 uur gingen we het pannenkoeken-
restaurant binnen en smulden we aan drie 
tafels van de gevarieerde pannenkoeken.
Een gezellige afsluiting van 2022.

De afsluiting van een mooie dag in de 
Pannenkoekenboerderij

Het reuzenjudasoor, Auricularia auricula-judae
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Vogelexcursie 
Zoetermeerse kant 

Nieuwe Driemanspolder
Tekst: Marijke Ammerlaan

Bij aankomst in de polder hoor en zie ik 
kolganzen overvliegen (±50). Met z’n drieën 
gaan we in de mist vogels kijken. Alles ziet 
grijs, ook de vogels. In de verte zien we een 
groepje vogelaars bij elkaar staan, meestal 
is er dan wel iets bijzonders te zien, maar 
met dit weer zal het lastig worden. 
 
Verdwaalde steltloper
Al een paar dagen wordt er een zeldzame 
dwaalgast gezien. Een grijze steltloper, bol 
lijf met lange snavel, iets groter dan een 
watersnip. Het blijkt de grote grijze snip 
te zijn, die door de mist er nog grijzer uit 
ziet. Heel bijzonder! Grijze snippen broe-
den op de vochtige arctische toendra in het 
noordoosten van Siberië, in westelijk en 
noordelijk Alaska en in het noordwesten 
van Canada, overwinteren in het zuiden van 
Noord-Amerika en in Midden-Amerika.  
Na lang turen, vinden we hem tussen 
grauwe ganzen, wintertalingen en pijl-
staarteenden, meerkoeten, kieviten. Een 
paar dagen ervoor met zonnig weer was hij 
beter te zien tussen watersnippen en bonte 
strandlopers, en het verschil in grootte was 
duidelijk. We gaan verder en zien kleine en 
grote zilverreiger langs het riet foerageren 
en enkele lepelaars. Af en toe vliegen er  
graspiepers op, en zit er een rietgors in het 
riet. Geregeld vliegt er torenvalk voor ons 
uit en gaat op een paaltje zitten. We kunnen 
hem wel tot minder dan 10 meter naderen 
voordat hij weer opvliegt. 
 
Niet zo zwarte ruiter
Al gauw gaan we richting koffie of thee om 
op te warmen. Daarna lopen we een rondje 
en zien een buizerd, bij de grote plas 2 
vrouwtjes brilduiker, 3 rosse stekelstaarten, 
kuifeenden, krakeenden, smienten, tafel-
eenden, wilde eenden, bergeenden, fuut, 
dodaars. Bij het plas-drasgebied foerageert 
een zwarte ruiter in zijn/haar grijze winter-
kleed. Onderweg horen we van een vogelaar 
dat in het weiland tegenover “de 3 Molens” 

Torenvalk op paal. Foto: Marijke Ammerlaan

Grote Grijze snip. Foto: Hemme Batjes

Zwarte Ruiter. Foto: Lis Stolp
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Veldgids Hommels
van Nederland en België
Auteur(s): Martijn Kos, Vincent Kalkman, 
Jeroen de Rond, John Smit

Prijs € 32,95 met leden-korting € 29,65
De eerste veldgids over Nederlandse en 
Belgische hommels. Door de meeste 
mensen kunnen deze insecten wel 
waarderen en herkennen ze ook als 
hommel, maar ze zijn niet altijd mak-
kelijk op naam te brengen.

Uitgebreide beschrij-
vingen met foto’s en 
tekeningen, over bouw, 
levenswijze, leefgebied, 
bedreigingen én hoe ze 
te beschermen. Leden 
van de KNNV krijgen 10% 
korting. Bestel via de 
afdeling: makkelijk, geen 
verzendkosten en je steunt 
de afdeling! Bestel bij:  
voorzitter@den-haag.knnv.
nl

Contributie 2023
Een nieuw kalenderjaar bete-
kent ook dat er weer contributie 
betaald moet worden. Een aantal 
leden heeft dit al gedaan, harte-
lijk dank daarvoor. De contributie 
voor een hoofdlid bedraagt € 30,-; 
een gezinslid betaalt € 10,- en 
een jeugdlid € 15,-
Het verschuldigde bedrag kunt u 
overmaken op: 

IBAN NL 76 INGB 0000 1446 37

ten name van: Kon Ned Natuurhistorische 
Ver afd s-Gravenhage. Onder vermelding 
van uw naam en de tekst ‘contributie 2023’.

Misschien heeft u in de digitale Nieuwsbrief 
gelezen dat wij de leden zonder e-mail een 
papieren kwartaalblad sturen. Daarin staan 
de algemene excursies en een keuze uit de 
artikelen uit de digitale Nieuwsbrief. Wilt 
u deze in 2023 ook graag 4 x ontvangen, 

maak dan € 12,- over op 
bovenstaand banknum-
mer o.v.v. Kleine Rate-
laar 2023 en uw naam 
en adres.
Opzeggen van het lid-
maatschap: vóór 1 
november 2023.

Met vriendelijke groet,
Annelies Willemse:

penningmeester@den-haag.knnv.nl

3 roodhalsganzen zitten tussen brandgan-
zen en Canadese ganzen. Natuurlijk gaan 
we daar nog even langs en vinden ze ook. 
Roodhalsganzen broeden in Noord-Siberië 
en overwinteren in Roemenië, Bulgarije en 
Hongarije.  
Ondanks het mistige weer zijn we tot half 
vier gebleven en hebben aardig wat gezien, 
en die grote grijze snip is natuurlijk super. 
 
Roodhalsganzen tussen canadese ganzen. 
Foto: Marijke Ammerlaan

2023: Jaar van de scholekster
 
Het gaat slecht met de scholekster. Reden 
voor SOVON om haar uit te roepen tot 
vogel van het jaar. Meer info:
Jaar van de Scholekster | Sovon
Daar kan je ook meldingen doorgeven van 
scholeksters in de stad en in de polder.

mailto:voorzitter%40den-haag.knnv.nl?subject=voorzitter%40den-haag.knnv.nl
mailto:voorzitter%40den-haag.knnv.nl?subject=voorzitter%40den-haag.knnv.nl
mailto:penningmeester%40den-haag.knnv.nl?subject=penningmeester%40den-haag.knnv.nl
https://www.sovon.nl/tellen/telprojecten/jaar-van-de-scholekster?mc_cid=bbacf62565&mc_eid=9643e05487
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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

 X Donderdag  19 januari 2023  Ochtendexcursie Westduinpark
Ook in januari kunnen we het een en ander te ontdekken in de duinen! Duur: ca. 3 uren. 
Er is onderweg geen horecagelegenheid. We lopen óók over zandpaden, denk aan geschikt 
schoeisel. Verzamelen om 10.00 uur, bij de keerlus van tramlijn 12, Markenseplein Scheve-
ningen. Bus 22 stopt hier ook.  
Inlichtingen. Els van Maanen, 070 3867630 of 06 36504293.

 X 27 – 29 januari: Nationale tuinvogeltelling 2023
Meer info: https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling

 X Zaterdag 4 februari  Dagexcursie Delftse Hout, Bieslandse Bos en Arboretum
Bij slecht weer kan de excursie worden ingekort. 
Naar Delft: via een leuke route door de stad naar het Delftse Hout met de Grote Plas, Bies-
landse Bos en het Arboretum (wie weet bloeien daar al sneeuwklokjes). 
Horeca aanwezig. 
Verzamelen: 9.30 uur bij de boekwinkel CS Den Haag, trein vertrekt 9:46 uur, spoor 1. 
Organisatie: Mies Eveleens, tel. 015-2571535 en Marijke Ammerlaan, tel. 070-3871187. 

 X Zaterdag 18 februari 2023  Staelduinse Bos
Beschutte winterwandeling door het Staelduinse Bos van ongeveer 7 km.
Verzamelen om 10:00 uur bij station Den Haag MOERWIJK voor de pizzeria. 
We gaan er met de auto naar toe. (Parkeerplaats Oude Hooislag 2, ’s-Gravenzande)
Halverwege is er horeca.  
Aanmelden verplicht i.vm. plekje in de auto: Els Kempen 0645833327 of Jola Gerbrands 
gerbrands1@ziggo.nl, 0703201485 

 X Zaterdag 4 maart   2023  Excursie Clingendael. 
Verzamelen om 10.00 uur bij de ingang  aan de Wassenaarseweg.
Organisatie Ineke Zwarekant en Ineke Gilbert, 06 44069099.

 X Zondag 12 maart 2023 ALV  Programma volgt.

 X Zaterdag 1 april 2023  Dagexcursie naar Dordrecht / 
Stadspolders

We lopen een stukje via de Drechtstedenroute van Stadspol-
ders naar Dordrecht. We volgen de rivier Het Wantij, dan het 
Wantijpark, vervolgens bezoeken we Villa Augustus met een  
mooie groente- en bloementuin. Verder een leuke route door 
Dordrecht naar het station. 
Afstand 10 km, kan worden ingekort. Voldoende horeca. 
Let op! Na veel regen kan het eerste stuk glibberig zijn. 
Verzamelen: 9.10 uur bij de boekwinkel CS Den Haag, trein 
vertrekt 9.24 uur, spoor 3. 
Organisatie: Mies Eveleens, tel. 015-2571535 en  
Marijke Ammerlaan, tel. 070-3871187.

Foto: H
ans van H

elden

mailto:elsvanmaanen%40tele2.nl?subject=elsvanmaanen%40tele2.nl
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling
mailto:gerbrands1%40ziggo.nl?subject=gerbrands1%40ziggo.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.

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 
https://www.dropbox.com/ of gebruik 
https://wetransfer.com/.

 
Dinsdag 17 januari 2023 20:00 uur 
bestuursvergadering, digitaal.
Dinsdag 7 februari 2023 20:00 uur Bespre-
king natuurbescherming in onze afdeling. 

Bestuursmedelingen Welk diertje wordt het 
insect van het jaar 2023?
Doe mee en nomineer jouw favoriete insect. 
Uit de inzendingen wordt een lijst van vijf 
gekozen die meedingen naar de titel.
https://insectvanhetjaar.org/verkiezing/

mailto:voorzitter%40den-haag.knnv.nl?subject=voorzitter%40den-haag.knnv.nl
mailto:secretaris%40den-haag.knnv.nl?subject=secretaris%40den-haag.knnv.nl
mailto:penningmeester%40den-haag.knnv.nl?subject=penningmeester%40den-haag.knnv.nl
mailto:bomen%40den-haag.knnv.nl?subject=bomen%40den-haag.knnv.nl
mailto:lichenen%40den-haag.knnv.nl?subject=lichenen%40den-haag.knnv.nl
mailto:paddenstoelen%40den-haag.knnv.nl?subject=paddenstoelen%40den-haag.knnv.nl
https://drive.google.com/file/d/1wzu6U3-LpbALF-dJtiJRfUutiC4uz9FR/view
mailto:planten%40den-haag.knnv.nl?subject=planten%40den-haag.knnv.nl
mailto:vogels%40den-haag.knnv.nl?subject=vogels%40den-haag.knnv.nl
mailto:voorzitter%40den-haag.knnv.nl?subject=voorzitter%40den-haag.knnv.nl
mailto:insecten%40den-haag.knnv.nl?subject=insecten%40den-haag.knnv.nl
mailto:redactie%40den-haag.knnv.nl?subject=redactie%40den-haag.knnv.nl
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://insectvanhetjaar.org/verkiezing/
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