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Verantwoording 

 

Deze gids werd opgesteld in de zomer van 2017. Alle sites functioneerden op dit moment 

nog en werden gecontroleerd. Het document werd samengesteld op basis van eigen 

ervaring (in het bijzonder voor de vliesvleugeligen, onderdelen bijen en hommels, 

bladwespen en sluipwespen) en een lezing van de beschikbare wetenschappelijke literatuur, 

zoals beschikbaar gesteld op de verschillende specialistische sites. In het bijzonder de 

verschillende onderwerpen op de fora van waarnemingen.be en waarnemingen.nl werden 

hierbij goed bekeken. 

 

Op de gebruikte afbeeldingen rusten geen auteurs- of gebruiksrechten van derden (ze 

werden door mezelf gemaakt). Het document mag dus probleemloos verspreid worden. 
 

Op de gedeelde documenten rusten wel auteursrechten, maar deze werden reeds voor 

gelijkaardige, niet-commerciële doeleinden en met toestemming van de auteur op 

verschillende openbare sites (en dus met het publiek domein) gedeeld. De auteur distantieert 

zich van eventueel misbruik (in casu onrechtmatig openbaar gestelde literatuur) door derden 

op dit vlak. Documenten bedoeld voor intern gebruik werden niet in deze gids opgenomen.  
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1. Inleiding 

1.1 Algemene literatuur 

 
Insectengids (Bellmann, 2014) 
Nieuwe Insectengids (Chinery, 2012) 

1.2 Algemene informatie- en fotosites 

 

http://www.ahw.me/  

http://www.tuin-thijs.com  

http://www.gardensafari.net/indexdutch.htm  

http://www.soortenbank.nl/index.php  

http://determineren.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/  

http://www.nederlandsesoorten.nl/  

https://fauna-eu.org/index.php  

http://bugguide.net/node/view/15740 

http://www.commanster.eu/commanster/  

http://www.pbase.com/tmurray74  

 

Foto-overzichten op http://waarnemingen.nl, in het bijzonder voor minder bekende 

soortgroepen. 

1.3 Gallen & mineerders: relaties met waardplanten 

 

Gallen zijn reacties van een plant op de aanwezigheid van een ander organisme. Er zijn veel 

verschillende soortgroepen die gallen kunnen veroorzaken; bv. boorvliegen, galmijten, 

galmuggen en galwespen of eventueel schimmels. Omdat galvorming dus over de 

verschillende soortgroepen heen loopt bespreken we dit hier nog eens kort. Hetzelfde geldt 

voor bladmijnen, die meestal door mineermotten, bladwespen of  mineervliegen 

veroorzaakt worden. Vaak is een goeie foto van de mijn hierbij van belang, maar boven alles 

staat de waardplant. Op basis van de waardplant kan men via enkele goeie determinatiesites 

tot het juiste organisme komen. Ook schimmels (branden en roesten) worden meestal 

opgenomen op deze sites: 

 

Gallenboek (Van Leeuwen, 2009) 

 “Gallenzoeker” op waarnemingen.be/nl  

http://people.zeelandnet.nl/grada/gallen/  

https://sites.google.com/site/planteninc6/plantengallen  
 

http://www.bladmineerders.nl/ 

http://www.bladmineerders.be/nl 

http://werthof.home.xs4all.nl/plantengallen.html 

http://www.ahw.me/
http://www.tuin-thijs.com/
http://www.gardensafari.net/indexdutch.htm
http://www.soortenbank.nl/index.php
http://determineren.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/
http://www.nederlandsesoorten.nl/
https://fauna-eu.org/index.php
http://bugguide.net/node/view/15740
http://www.commanster.eu/commanster/
http://www.pbase.com/tmurray74
http://waarnemingen.nl/
http://people.zeelandnet.nl/grada/gallen/
https://sites.google.com/site/planteninc6/plantengallen
http://www.bladmineerders.nl/
http://www.bladmineerders.be/nl
http://werthof.home.xs4all.nl/plantengallen.html
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‘Waardplant’ of ‘Informatie’ bij de relevante plantensoort op waarnemingen.be/nl  
 

http://www.brc.ac.uk/dbif/homepage.aspx  
 

1.4 Meer informatie? Belangrijke instellingen en hulpmiddelen 

Determinatiegroepen op Facebook (enkel groepen voor zowel Nederland als België): 
 

Determinatie van planten en dieren (ca. 12500 leden): 

https://www.facebook.com/groups/649372068477784/  

Insecten determinatie (ca. 1500 leden): 

https://www.facebook.com/groups/828986957196594/  

Solitaire Bijen & Hommels (ca. 1800 leden): 

https://www.facebook.com/groups/534763786549937/ 

Wespen uit de Benelux (ca. 300 leden): 

https://www.facebook.com/groups/wespen/  

Belgische instellingen: 
 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO):  

https://www.inbo.be/nl/thema/soorten-biotopen/fauna/insecten  

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: 

https://www.naturalsciences.be/nl/science/collection_page/517  

Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie: http://www.srbe-kbve.be/cm/  

Natuurpunt: https://www.natuurpunt.be/pagina/insecten  

Vlaamse Vereniging voor Entomologie: http://www.phegea.org/  
 

Nederlandse instellingen: 
 

EIS Kenniscentrum insecten en andere ongewervelden: http://www.eis-nederland.nl/  

Nederlandse Vereniging voor Entomologie: http://www.nev.nl/  

Buitenlandse instellingen: 

Royal Entomological Society (Engeland): https://www.royensoc.co.uk/  
 

Entomologieproducten: 
 

http://winkel.natuurpunt.be/  

https://www.veldshop.nl/nl/   

https://www.vivara.nl/  

http://www.vermandel.com/ (dé Entomologie speciaalzaak bij uitstek) 

 

 

 

http://www.brc.ac.uk/dbif/homepage.aspx
https://www.facebook.com/groups/649372068477784/
https://www.facebook.com/groups/828986957196594/
https://www.facebook.com/groups/534763786549937/
https://www.facebook.com/groups/wespen/
https://www.inbo.be/nl/thema/soorten-biotopen/fauna/insecten
https://www.naturalsciences.be/nl/science/collection_page/517
http://www.srbe-kbve.be/cm/
https://www.natuurpunt.be/pagina/insecten
http://www.phegea.org/
http://www.eis-nederland.nl/
http://www.nev.nl/
https://www.royensoc.co.uk/
http://winkel.natuurpunt.be/
https://www.veldshop.nl/nl/
https://www.vivara.nl/
http://www.vermandel.com/
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2. Bespreking per soortgroep 
 

2.1 Dagvlinders 
 
 

Vlinderwerkgroep België: https://www.natuurpunt.be/afdelingen/vlinderwerkgroep  

Vlaamse Vereniging voor Entomologie – Werkgroep Vlinders (S. Cuvelier): 

http://www.phegea.org/Dagvlinders/DagvlindersStart.htm en Werkgroep Vlinderfaunistiek 

(W. Deprins & C. Steeman): http://www.phegea.org/Root/Vlinderfaunistiek.htm  

Bescherming van Vlinders in Nederland: https://www.vlinderstichting.nl/  
 

 

Algemeen: 

 

Dagvlinders in Vlaanderen (Maes, Vanreusel en Van Dyck, 2013) 

Veldgids Dagvlinders (KNNV Uitgeverij, 2014)  

 

Specifiek: 

 

https://assets.vlinderstichting.nl/docs/aaad81f8-6fc9-4596-81b3-1f68c9ae5a31.pdf (het 

verschil tussen zwart- en geelsprietdikkopje en dwergdikkopje) 

http://home.deds.nl/~macro/vlinderspagina/blauwtjesvergelijking1.jpg (het verschil tussen 

bruin blauwtje en icarusblauwtje) 

http://determineren.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/matrixkey/index.php?p

=parelmoervlinders (determinatie van parelmoervlinders) 

 

 

  
 

 

 

 

https://www.natuurpunt.be/afdelingen/vlinderwerkgroep
http://www.phegea.org/Dagvlinders/DagvlindersStart.htm
http://www.phegea.org/Root/Vlinderfaunistiek.htm
https://www.vlinderstichting.nl/
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/aaad81f8-6fc9-4596-81b3-1f68c9ae5a31.pdf
http://home.deds.nl/~macro/vlinderspagina/blauwtjesvergelijking1.jpg
http://determineren.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/matrixkey/index.php?p=parelmoervlinders
http://determineren.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/matrixkey/index.php?p=parelmoervlinders
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2.2 Geleedpotigen 

 

Meer informatie en verdere literatuur zie ook: 

https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=13571.0  

 
 

EIS – Werkgroep Bodemfauna (Duizendpoten, pissebedden, springstaarten, etc.): 

http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/bodemfauna/bodemfauna – M. Berg 
 

2.2.1 Duizend- en miljoenpoten 
 

Verspreidingsatlas Nederlandse landpissebedden, duizendpoten en miljoenpoten (Isopoda, 

Chilopoda, Diplopoda); (Berg. et al., 2008) 

 

Determinatietabel voor de Nederlandse miljoenpoten (Berg & Evenhuis): 

http://www.repository.naturalis.nl/document/45865  

Naamlijst van de Nederlandse miljoenpoten (Berg): 

http://repository.naturalis.nl/document/94035  

http://www.bioimages.org.uk/html/Chilopoda.htm (fotogalerij duizendpoten) 

http://www.bioimages.org.uk/html/Diplopoda.htm (fotogalerij miljoenpoten) 

https://www.cebe.be/myriapoda.html (Belgische site met extra informatie) 

 

http://www.faunedefrance.org/bibliotheque/docs/H.W.BROLEMANN(FdeFr25)Myriapodes-

Chilopodes.pdf  

http://www.faunedefrance.org/bibliotheque/docs/H.W.BROLEMANN(FdeFr29)Myriapode.di

plopodes1.pdf  

2.2.2 Pissebedden 
 

 

Spinicornis: Werkgroep voor de Landpissebeden in België: https://www.spinicornis.be/  
 

 

http://www.pissebeddenproject.nl/biblio/Berg&Wijnhoven_1997.pdf (determinatiesleutel) 

http://zenza.pagesperso-orange.fr/cloportes/  

http://www.determineer.be/images/zoekkaart%20pissebedden.pdf  

Landpissebedden van de Ooijpolder, 2 dln. (Wijnhoven): 

http://www.repository.naturalis.nl/document/44915  

http://www.repository.naturalis.nl/document/45821  

 

Waterpissebedden: een determineertabel voor de zoet-, brak- en zoutwaterpissebedden van 

Nederland en België (Huwae & Rappé, 2003) 

 

https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=13571.0
http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/bodemfauna/bodemfauna
http://www.repository.naturalis.nl/document/45865
http://repository.naturalis.nl/document/94035
http://www.bioimages.org.uk/html/Chilopoda.htm
http://www.bioimages.org.uk/html/Diplopoda.htm
https://www.cebe.be/myriapoda.html
http://www.faunedefrance.org/bibliotheque/docs/H.W.BROLEMANN(FdeFr25)Myriapodes-Chilopodes.pdf
http://www.faunedefrance.org/bibliotheque/docs/H.W.BROLEMANN(FdeFr25)Myriapodes-Chilopodes.pdf
http://www.faunedefrance.org/bibliotheque/docs/H.W.BROLEMANN(FdeFr29)Myriapode.diplopodes1.pdf
http://www.faunedefrance.org/bibliotheque/docs/H.W.BROLEMANN(FdeFr29)Myriapode.diplopodes1.pdf
https://www.spinicornis.be/
http://www.pissebeddenproject.nl/biblio/Berg&Wijnhoven_1997.pdf
http://zenza.pagesperso-orange.fr/cloportes/
http://www.determineer.be/images/zoekkaart%20pissebedden.pdf
http://www.repository.naturalis.nl/document/44915
http://www.repository.naturalis.nl/document/45821
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2.2.3 Spinnen, mijten & hooiwagens 
 

 

Spinnenwerkgroep ARABEL (België): http://www.arabel.ugent.be/nl.php  

EIS - Spinnenwerkgroep Nederland: http://www.eis-

nederland.nl/werkgroepen/spinachtigen/spinnen – P. van Helsdingen  
 

 

Algemeen: 
 

Thieme’s Spinnengids (Jones, 1982) 

Spinnen, beobachten, bestimmen. Naturbuchverlag (Bellmann, 1992) 

Tirion Spinnengids (Roberts, 1998): de huidige (Nederlandstalige) standaardgids 

Kosmos Atlas Spinnentiere Europas (Bellmann, 2006) 

Entomologische tabellen vol. 3: De Nederlandse Hooiwagens (Wijnhoven, 2009) 

 

Catalogus van de Nederlandse Spinnen (Van Helsdingen, 2016): 

http://www.eis-

nederland.nl/Portals/4/Werkgroepen/Spinnen/Spinnencatalogus%202016.1.pdf?ver=2016-

09-19-161118-103  

http://ludwig.piwigo.com/index?/category/101-

spinnen_van_belgie_en_omringende_landen  

https://ednieuw.home.xs4all.nl/Spiders/spidhomeNL.htm  

http://delta-intkey.com/britsp/  

http://www.dipode-vie.net/Arachnides/S.Arachnides.html  

http://www.eurospiders.com/spider_family_gallery.php  

http://www.nicksspiders.com/nicksspiders/order.htm 

https://araneae.unibe.ch/ (eerder specialistische site) 

 

Specifiek: 
 

Wolfspinnen en kraamwebspinnen in Nederland (Wiebes): 

http://www.repository.naturalis.nl/document/149018  

http://salticidae.org/salticid/main.htm (informatie over springspinnen)  

 

 

http://www.arabel.ugent.be/nl.php
http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/spinachtigen/spinnen
http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/spinachtigen/spinnen
http://www.eis-nederland.nl/Portals/4/Werkgroepen/Spinnen/Spinnencatalogus%202016.1.pdf?ver=2016-09-19-161118-103
http://www.eis-nederland.nl/Portals/4/Werkgroepen/Spinnen/Spinnencatalogus%202016.1.pdf?ver=2016-09-19-161118-103
http://www.eis-nederland.nl/Portals/4/Werkgroepen/Spinnen/Spinnencatalogus%202016.1.pdf?ver=2016-09-19-161118-103
http://ludwig.piwigo.com/index?/category/101-spinnen_van_belgie_en_omringende_landen
http://ludwig.piwigo.com/index?/category/101-spinnen_van_belgie_en_omringende_landen
https://ednieuw.home.xs4all.nl/Spiders/spidhomeNL.htm
http://delta-intkey.com/britsp/
http://www.dipode-vie.net/Arachnides/S.Arachnides.html
http://www.eurospiders.com/spider_family_gallery.php
http://www.nicksspiders.com/nicksspiders/order.htm
https://araneae.unibe.ch/
http://www.repository.naturalis.nl/document/149018
http://salticidae.org/salticid/main.htm
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2.2.4 Springstaarten 
 

Determinatiesleutel Janssens: http://www.collembola.org/key/fknl.pdf  

http://www.janvanduinen.nl/collembola.html  

http://www.collembola.org/  

Springstaarten op korstmossen (Berg & Aptroot): 

http://www.repository.naturalis.nl/document/46362  

Springstaarten van Nederland: het genus Ptenothrix (Berg): 

http://www.repository.naturalis.nl/document/159616  

2.2.5 Overige geleedpotigen 
 

Boekschorpioenen of pseudoscorpiones (met zeer veel literatuurverwijzingen): 

https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=348499.0  

Naamlijst en determinatiesleutel (Van den Tooren):  

http://www.repository.naturalis.nl/document/94041  

 

Krabben & kwallen: 

http://www.krabben.net/index.html  

http://www.onderwaterwereld.net/  

 

Rivierkreeften: 

Entomologische tabellen vol. 6: De Nederlandse Rivierkreeften (Koese, 2011)  

http://determineren.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/matrixkey/index.php?p

=rivierkreeften  

 

Teekachtigen: 

https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=6417.0  

 

Vlokreeften: 

Amphipoda van de Nederlandse oppervlakte- en grondwateren. (van Haaren, 2015): 

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/monitoring/ecologie/macrofaunanieuws/@40

779/macrofaunanieuwsmail-1c/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.collembola.org/key/fknl.pdf
http://www.janvanduinen.nl/collembola.html
http://www.collembola.org/
http://www.repository.naturalis.nl/document/46362
http://www.repository.naturalis.nl/document/159616
https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=348499.0
http://www.repository.naturalis.nl/document/94041
http://www.krabben.net/index.html
http://www.onderwaterwereld.net/
http://determineren.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/matrixkey/index.php?p=rivierkreeften
http://determineren.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/matrixkey/index.php?p=rivierkreeften
https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=6417.0
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/monitoring/ecologie/macrofaunanieuws/@40779/macrofaunanieuwsmail-1c/
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/monitoring/ecologie/macrofaunanieuws/@40779/macrofaunanieuwsmail-1c/
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2.3 Insecten (overig) 

 

Foto-overzichten op waarnemingen.be en waarnemingen.nl! 

2.3.1 Netvleugeligen (waaronder gaasvliegen) 
 

Gaasvliegentabel voor de Benelux (2006) 
  

http://www.janvanduinen.nl/neuroptera.php  

2.3.2 Schietmotten 
 

 

EIS – Werkgroep Kokerjuffers (Overige insecten): http://www.eis-

nederland.nl/werkgroepen/macrofauna/kokerjuffers - D. Tempelman & K. Lock (België) 
 

 

Via de familie-overzichten te determineren, bv.:  

http://waarnemingen.be/familie/view/12664 

http://waarnemingen.be/familie/view/12654 
 

2.3.3 Schorpioenvliegen en sneeuwvlooien 
 

http://waarnemingen.be/soort/info/8889 (informatie over de soorten en verdere literatuur) 

https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=199987.msg1254545#msg1254545 

(goed voorbeeld van een determinatie) 

https://www.insecte.org/forum/cle-simplifiee-et-synthese-sur-les-panorpes-males-

vt28338.html  

2.3.4 Steenvliegen 
 

Entomologische tabellen vol. 1: De Nederlandse Steenvliegen (Koese, 2008) 

 

2.3.5 Stofluizen 
 

 

EIS – Werkgroep Psocoptera (Overige insecten): http://www.eis-

nederland.nl/werkgroepen/overige-insecten/psocoptera – C. Gielis 
 

 

Psocoptères (Lienhard, 1998); 

http://www.faunedefrance.org/bibliotheque/docs/C.LIENHARD(FdeFr83)Psocopt%C3%A8re.

pdf 

http://www.brc.ac.uk/schemes/barkfly/gallery.aspx (fotogalerij) 

http://www.brc.ac.uk/schemes/barkfly/key/A.htm (determinatiesleutel) 

https://waarnemingen.be/soort/info/18702 (verdere literatuur)  

http://www.janvanduinen.nl/neuroptera.php
http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/macrofauna/kokerjuffers
http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/macrofauna/kokerjuffers
http://waarnemingen.be/familie/view/12664
http://waarnemingen.be/familie/view/12654
http://waarnemingen.be/soort/info/8889
https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=199987.msg1254545#msg1254545
https://www.insecte.org/forum/cle-simplifiee-et-synthese-sur-les-panorpes-males-vt28338.html
https://www.insecte.org/forum/cle-simplifiee-et-synthese-sur-les-panorpes-males-vt28338.html
http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/overige-insecten/psocoptera
http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/overige-insecten/psocoptera
http://www.faunedefrance.org/bibliotheque/docs/C.LIENHARD(FdeFr83)Psocopt%C3%A8re.pdf
http://www.faunedefrance.org/bibliotheque/docs/C.LIENHARD(FdeFr83)Psocopt%C3%A8re.pdf
http://www.brc.ac.uk/schemes/barkfly/gallery.aspx
http://www.brc.ac.uk/schemes/barkfly/key/A.htm
https://waarnemingen.be/soort/info/18702
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2.3.6 Overig 
 

Eéndagsvliegen of haften: 

https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=292990.0  

Oorwormen: 

http://users.telenet.be/laampyris/oorwormen.htm  

 

 

 

2.4 Kevers 
 

Informatie over keverlarven: 

https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=176329  
 

 

EIS – Werkgroepen Kevers: http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/kevers  

Nederlandse Entomologische Vereniging – Sectie Everts: http://www.nev.nl/everts/  
 

 

Algemeen (foto-overzichten per familie): 
 

http://www.kerbtier.de  

http://www.coleo-net.de/coleo/index.htm  

http://caliban.mpipz.mpg.de/reitter4/index.html  

http://www.koleopterologie.de/gallery/index.html  

http://claude.schott.free.fr/index_coleo.html  

http://www.thewcg.org.uk/  

http://www.hmyzfoto.cz/home.html  

https://www.zin.ru/Animalia/coleoptera/eng/probertf.htm  

 

Die Käfer Mitteleuropas, volledig online via 

https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=14406.0  

 

 

https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=292990.0
http://users.telenet.be/laampyris/oorwormen.htm
https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=176329
http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/kevers
http://www.nev.nl/everts/
http://www.kerbtier.de/
http://www.coleo-net.de/coleo/index.htm
http://caliban.mpipz.mpg.de/reitter4/index.html
http://www.koleopterologie.de/gallery/index.html
http://claude.schott.free.fr/index_coleo.html
http://www.thewcg.org.uk/
http://www.hmyzfoto.cz/home.html
https://www.zin.ru/Animalia/coleoptera/eng/probertf.htm
https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=14406.0
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Specifiek: 
 

Aaskevers: http://www.redcube.nl/~colijn/test/index.html - met determinatiesleutel: 

http://www.redcube.nl/~colijn/test/determinatie.html  

Beginner’s Guide (Wright, 2009): 

https://www.amentsoc.org/publications/beetle-news/2009/beetle-news-vol-01-no-01-

2009-march.pdf en vol-01-no-03-2009-october.pdf  

http://www.record-

lrc.co.uk/Downloads/FamilySilphidaeillustratedkeytogenus[07052011].pdf  

http://www.record-

lrc.co.uk/Downloads/KeytotheBritishspeciesofgenusNicrophorus[07052011].pdf  

 

Basterdweekschildkevers: http://www.thewcg.org.uk/idaids/mbipustulatuscviridis.htm  

 

Fauna van België: boktorren (Muylaert, 1984) 

Entomologische tabellen vol. 2: De Nederlandse Boktorren (Zeegers & Heijerman, 2008) 

http://www.cerambyx.uochb.cz/  

 

Soortenfiche voor de Belgische glimwormen (de Cock): 

https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/images/inline/soortenfiche_glimwormen.pdf  

 

Entomologische tabellen vol. 7: De Nederlandse Goudhaantjes (Winkelman, 2014) 

http://www.coleo-net.de/coleo/texte/chrysomela.htm  

 

Kniptorren: http://www.elateridae.com/result.php  

 

Velddeterminatietabel voor de lieveheersbeestjes (Segers) 

http://www.stippen.nl/  (dé site voor lieveheersbeestjes en larven)  

Atlas Lieveheersbeestjes en het lieveheersbeestjesproject in Nederland: 

https://waarneming.nl/lieveheersbeestjes/index.php  

http://www.eis-

nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?command=core_downloa

d&entryid=591&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563  

http://www.eis-

nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?command=core_downloa

d&entryid=615&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563  

 

Tabel en verspreidingsatlas van de Nederlandse Steninae of Kortschildkevers (Van 

Stuivenberg): http://www.repository.naturalis.nl/document/148661  

 

De Loopkevers van Nederland en Vlaanderen (Boeken, Turin & Lindroth 2002) 

Die Käfer Mitteleuropas (Freude, Harde, Lohse & Klausnitzer 2004): 

http://www.redcube.nl/~colijn/test/index.html
http://www.redcube.nl/~colijn/test/determinatie.html
https://www.amentsoc.org/publications/beetle-news/2009/beetle-news-vol-01-no-01-2009-march.pdf
https://www.amentsoc.org/publications/beetle-news/2009/beetle-news-vol-01-no-01-2009-march.pdf
https://www.amentsoc.org/publications/beetle-news/2009/beetle-news-vol-01-no-03-2009-october.pdf
http://www.record-lrc.co.uk/Downloads/FamilySilphidaeillustratedkeytogenus%5b07052011%5d.pdf
http://www.record-lrc.co.uk/Downloads/FamilySilphidaeillustratedkeytogenus%5b07052011%5d.pdf
http://www.record-lrc.co.uk/Downloads/KeytotheBritishspeciesofgenusNicrophorus%5b07052011%5d.pdf
http://www.record-lrc.co.uk/Downloads/KeytotheBritishspeciesofgenusNicrophorus%5b07052011%5d.pdf
http://www.thewcg.org.uk/idaids/mbipustulatuscviridis.htm
http://www.cerambyx.uochb.cz/
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/images/inline/soortenfiche_glimwormen.pdf
http://www.coleo-net.de/coleo/texte/chrysomela.htm
http://www.elateridae.com/result.php
http://www.stippen.nl/
https://waarneming.nl/lieveheersbeestjes/index.php
http://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?command=core_download&entryid=591&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563
http://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?command=core_download&entryid=591&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563
http://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?command=core_download&entryid=591&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563
http://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?command=core_download&entryid=615&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563
http://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?command=core_download&entryid=615&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563
http://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?command=core_download&entryid=615&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563
http://www.repository.naturalis.nl/document/148661
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http://entoliteratura.entoforum.cz/carabidae/FREUDE,%20HARDE,%20LOHSE%20&%20KLA

USNITZER%202004.pdf  

Een nieuwe verspreidingsatlas van de loopkevers en zandloopkevers (Carabidae) in België 

(Desender, 2008) 

Entomologische tabellen vol. 9: De Loopkevers van Nederland en België (2015) 

http://www.habitas.org.uk/groundbeetles/splist.asp  

http://www.eurocarabidae.de/de/ec/  

 

Entomologische tabellen vol. 4: De Nederlandse Prachtkevers (Vorst, 2009) 

 

Schijnboktorren: https://waarneming.nl/soort/info/708178  

 

Snuitkevers: 

http://www.curci.de/illustrated_catalogue/westpalearctic_cryptorhynchinae/catalog.php?a

ction=fulltext&search  

http://www.curculionidae.be/index.php (overzicht Belgische soorten) 

 

Spekkevers: http://www.dermestidae.com/Abbildungen.html  

 

Waterkevertabel voor Nederland (Brendregt & Van Nieuwenhuizen, 1995) 

https://www.lanuv.nrw.de/uploads/tx_commercedownloads/40020.pdf  

Geelgerande waterroofkevers in Vlaanderen (Scheers & Lambeets - Natuur.focus 2014): 

https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/natuur.focus_2014-

4_geelgerande_waterroofkevers_in_vlaanderen.pdf (met determinatiesleutels) 

 

Weekschildkevers: https://waarneming.nl/soort/info/27917  

 

 
 

http://entoliteratura.entoforum.cz/carabidae/FREUDE,%20HARDE,%20LOHSE%20&%20KLAUSNITZER%202004.pdf
http://entoliteratura.entoforum.cz/carabidae/FREUDE,%20HARDE,%20LOHSE%20&%20KLAUSNITZER%202004.pdf
http://www.habitas.org.uk/groundbeetles/splist.asp
http://www.eurocarabidae.de/de/ec/
https://waarneming.nl/soort/info/708178
http://www.curci.de/illustrated_catalogue/westpalearctic_cryptorhynchinae/catalog.php?action=fulltext&search
http://www.curci.de/illustrated_catalogue/westpalearctic_cryptorhynchinae/catalog.php?action=fulltext&search
http://www.curculionidae.be/index.php
http://www.dermestidae.com/Abbildungen.html
https://www.lanuv.nrw.de/uploads/tx_commercedownloads/40020.pdf
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/natuur.focus_2014-4_geelgerande_waterroofkevers_in_vlaanderen.pdf
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/natuur.focus_2014-4_geelgerande_waterroofkevers_in_vlaanderen.pdf
https://waarneming.nl/soort/info/27917
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2.5 Libellen en juffers 

 
 

Libellenvereniging Vlaanderen (vroeger Gomphus): http://www.odonata.be/  

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie: http://www.brachytron.nl/  

Bescherming van vlinders en libellen in Nederland: 

https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen  
 

 

Veldgids Libellen (KNNV Uitgeverij, 1ste druk 1997) 

Fotogids Libellenlarvenhuidjes (Brochard, Groenendijk, van der Ploeg & Termaat, 2012)  

Fotogids Larven van Libellen (Brochard & van der Ploeg, 2014) 

 

Extra informatie over moeilijker te onderscheiden soorten vindt men op 

https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=95517.0 en 

https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=29598.0  

http://www.macromia.nl/Waarneming/DETERMINATIE_SLEUTEL_NEDERLANDSE_HEIDELIBE

LLEN_V2.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.odonata.be/
http://www.brachytron.nl/
https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen
https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=95517.0
https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=29598.0
http://www.macromia.nl/Waarneming/DETERMINATIE_SLEUTEL_NEDERLANDSE_HEIDELIBELLEN_V2.pdf
http://www.macromia.nl/Waarneming/DETERMINATIE_SLEUTEL_NEDERLANDSE_HEIDELIBELLEN_V2.pdf
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2.6 Nachtvlinders 
 
 

Vlinderwerkgroep België: https://www.natuurpunt.be/afdelingen/vlinderwerkgroep  

Vlaamse Vereniging voor Entomologie: checklists van alle Lepidoptera voor België, 

geïllustreerd met honderden foto’s: http://www.phegea.org/ 

Bescherming van Vlinders in Nederland: https://www.vlinderstichting.nl/  

Nederlandse Entomologische Vereniging – Sectie Ter Haar: http://www.sectieterhaar.com/  
 

2.6.1 Macronachtvlinders 
 

Nachtvlinders: de nieuwe veldgids voor Nederland en België (Waring en Townsend, 2015) 
 

Determinatietips voor moeilijkere soorten (opgesteld door Wim Veraghtert): 

https://sites.google.com/a/natuurpunt.be/cursus-nachtvlinders/determinatietips  

Extra determinatietips voor spikkelspanners: 

https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=382180.0  

Extra determinatietips voor beertjes: 

https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=307732.0  

 

Nachtvlinders Belicht (Ellis et. al., 2013): http://repository.naturalis.nl/document/556910  

http://www.nachtvlindermonitoring.nl/Nachtvlinders-kijken/ (onder ‘determinatie’ nog 

enkele interessante pdf-bestanden) 

http://ukmoths.org.uk/  

http://www.lepiforum.de/cgi-bin/lepiwiki.pl?Schmetterlingsfamilien  
 

2.6.2 Microvlinders 
 

 

Nederlandse Entomologische Vereniging – Sectie Microvlinders: 

http://www.sectiesnellen.nl/  
 

 

Field Guide to the Micromoths of Great Britain and Ireland (Sterling and Parsons, 2012) 
 

http://www.microvlinders.nl/  

http://www.lepidoptera.be/  

http://www.kleinevlinders.nl/  

http://ukmoths.org.uk/  

http://www.lepiforum.de/cgi-bin/lepiwiki.pl?Schmetterlingsfamilien  
 

 

 

 

https://www.natuurpunt.be/afdelingen/vlinderwerkgroep
http://www.phegea.org/
https://www.vlinderstichting.nl/
http://www.sectieterhaar.com/
https://sites.google.com/a/natuurpunt.be/cursus-nachtvlinders/determinatietips
https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=382180.0
https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=307732.0
http://repository.naturalis.nl/document/556910
http://www.nachtvlindermonitoring.nl/Nachtvlinders-kijken/
http://ukmoths.org.uk/
http://www.lepiforum.de/cgi-bin/lepiwiki.pl?Schmetterlingsfamilien
http://www.sectiesnellen.nl/
http://www.microvlinders.nl/
http://www.lepidoptera.be/
http://www.kleinevlinders.nl/
http://ukmoths.org.uk/
http://www.lepiforum.de/cgi-bin/lepiwiki.pl?Schmetterlingsfamilien
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2.6.3 Mineerende vlinders (bladmineerders) 
 

 

Vlaamse Vereniging voor Entomologie: Werkgroep Bladmineerders -  S. Wullaert 

http://www.bladmineerders.be/nl  
 

 

http://bladmineerders.nl/?lang=nl (ook zeer bruikbaar voor minerende bladwespen, 

meeldauwen, gallen, etc.; cfr. 1.3) 

http://www.leafmines.co.uk/  
 

2.7 Sprinkhanen en krekels 

 
 

Sprinkhanenwerkgroep Natuurpunt: http://www.saltabel.org/  

EIS Nederland – Werkgroep Sprinkhanen & krekels: R. Kleukers 
 

 

De Sprinkhanen van Nederland en België (Kleukers, 2007) 

Entomologische tabellen vol. 8: De Nederlandse sprinkhanen en krekels (Kleukers et al., 2015) 

 

http://www.grasshoppersofeurope.com/linnaeus_ng/app/views/search/nsr_search_picture

s.php  

http://www.sprinkhaan.be/ (focus op Doornsprinkhanen) 

http://www.dgfo-articulata.de/  

https://waarneming.nl/sprinkhaanatlas_start.php (overzicht van Sprinkhanenatlas 

Nederland) 

https://www.orthoptera.org.uk/latest-images  

 

 

 

 

 

http://www.bladmineerders.be/nl
http://bladmineerders.nl/?lang=nl
http://www.leafmines.co.uk/
http://www.saltabel.org/
http://www.grasshoppersofeurope.com/linnaeus_ng/app/views/search/nsr_search_pictures.php
http://www.grasshoppersofeurope.com/linnaeus_ng/app/views/search/nsr_search_pictures.php
http://www.sprinkhaan.be/
http://www.dgfo-articulata.de/
https://waarneming.nl/sprinkhaanatlas_start.php
https://www.orthoptera.org.uk/latest-images
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2.8 Vliegen en muggen 

 
 

EIS – Werkgroepen Diptera:  http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/diptera  

Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV) – Sectie Diptera: 

http://www.nev.nl/pages/secties/vliegen_muggen/  
 

 

Algemeen: 

 

De Europese families van muggen en vliegen (Oosterbroek, KNNV Uitgeverij 2012) 

http://www.diptera.info (met ‘keys’) 

http://drawwing.org/node/1 (tekeningen van vleugeladering)  

http://delta-intkey.com/britin/dip/  

Gidsen van de Royal Entomological Society – inleiding: 

https://www.royensoc.co.uk/sites/default/files/Vol09_Part01.pdf  
 

http://www.tuin-thijs.com/vliegen,muggen.htm  

http://www.diptera-in-beeld.nl/M-intro.shtml  

http://www.insektenbox.de/zweifl.htm    

http://xespok.net/diptera/main.php  

 

Specifiek: 

2.8.1 Blaaskopvliegen 
 

Veldtabel blaaskopvliegen van Nederland (Smit): 

http://www.repository.naturalis.nl/document/507043  
 

2.8.2 Boorvliegen 
 

Entomologische tabellen vol. 5: De Nederlandse Boorvliegen (Smit, 2010) 

Interessante waarnemingen van boor-en prachtvliegen in Nederland (Smit & Belgers): 

http://www.repository.naturalis.nl/document/555334 
 

https://www.cebe.be/Tephritidae  

2.8.3 Mineervliegen 
 

http://www.agromyzidae.co.uk/?page_id=466  

http://www.ukflymines.co.uk/  

 

 

 

 

http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/diptera
http://www.nev.nl/pages/secties/vliegen_muggen/
http://www.diptera.info/
http://drawwing.org/node/1
http://delta-intkey.com/britin/dip/
https://www.royensoc.co.uk/sites/default/files/Vol09_Part01.pdf
http://www.tuin-thijs.com/vliegen,muggen.htm
http://www.diptera-in-beeld.nl/M-intro.shtml
http://www.insektenbox.de/zweifl.htm
http://xespok.net/diptera/main.php
http://www.repository.naturalis.nl/document/507043
http://www.repository.naturalis.nl/document/555334
https://www.cebe.be/Tephritidae
http://www.agromyzidae.co.uk/?page_id=466
http://www.ukflymines.co.uk/
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2.8.4 Muggen, langpootmuggen en aanverwanten 
 

https://www.cebe.be/Nematocera  
 

Determinatiesleutels van Peeters en Oostbroek, nog steeds onder constructie. Zie 

http://ccw.naturalis.nl/literature.php (intypen in het veld titel: Langpootmuggen en 

aanverwante families van Nederland, België en Luxemburg) 

http://www.dipteristsforum.org.uk/t464-Draft-keys-Craneflies.html  

http://www.diptera-in-beeld.nl/F-Tipulidae.shtml  
 

Fotogids van motmuggen (Reinboud): 

http://www.at-a-lanta.nl/weia/files/motmuggentabel.pdf  

2.8.5 Roofvliegen 
 

Roofvliegen van Nederland en België (van den Broek & Schulten): 

http://waarneming.nl/download/fotogidsAsilidae.pdf   

https://waarneming.nl/download/zoekkaart-roofvliegen.pdf (zoekkaart) 

http://www.geller-grimm.de/key.htm  

http://www.asilidae.de/  

http://galerie-insecte.org/galerie/Fam_Asilidae_01.html  

2.8.6 Slankpootvliegen 
 

http://www.diptera.info/photogallery.php?album_id=14  

http://www.diptera-in-beeld.nl/F-Dolichopodidae.shtml  
 

Determinatiegidsen van de Royal Entomological Society 

2.8.7 Slakkendodende vliegen 
 

Slakkendodende vliegen van Noordwest-Europa (Revier, 1989) 
 

Recentelijk brengt men aan de hand van verschillende artikels de verschillende genera in 

kaart (met determinatiesleutels), zie bv.: 

Slakkendodende vliegen van het genus Psacadina in Nederland en België (Barendregt, 

Mortelmans en Van Zuijlen): 

http://www.repository.naturalis.nl/document/645894  

Slakkendodende vliegen uit de genera Pherbellia en Ditaeniella in Nederland (Barendregt, 

2016): 

https://www.researchgate.net/publication/305489793_Slakkendodende_vliegen_uit_de_ge

nera_Pherbellia_en_Ditaeniella_in_Nederland_Diptera_Sciomyzidae  
 

http://waarnemingen.be/familie/view/1141  

https://www.cebe.be/Nematocera
http://ccw.naturalis.nl/literature.php
http://www.dipteristsforum.org.uk/t464-Draft-keys-Craneflies.html
http://www.diptera-in-beeld.nl/F-Tipulidae.shtml
http://www.at-a-lanta.nl/weia/files/motmuggentabel.pdf
http://waarneming.nl/download/fotogidsAsilidae.pdf
https://waarneming.nl/download/zoekkaart-roofvliegen.pdf
http://www.geller-grimm.de/key.htm
http://www.asilidae.de/
http://galerie-insecte.org/galerie/Fam_Asilidae_01.html
http://www.diptera.info/photogallery.php?album_id=14
http://www.diptera-in-beeld.nl/F-Dolichopodidae.shtml
http://www.repository.naturalis.nl/document/645894
https://www.researchgate.net/publication/305489793_Slakkendodende_vliegen_uit_de_genera_Pherbellia_en_Ditaeniella_in_Nederland_Diptera_Sciomyzidae
https://www.researchgate.net/publication/305489793_Slakkendodende_vliegen_uit_de_genera_Pherbellia_en_Ditaeniella_in_Nederland_Diptera_Sciomyzidae
http://waarnemingen.be/familie/view/1141
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2.8.8 Sluipvliegen 

Tabel voor de grotere sluipvliegen en horzels van Nederland (Zeegers, 1992) 

Determinatiegidsen van de Royal Entomological Society (Belshaw) 

The Tachinids of Central Europe: Identification Keys for the Species and Data on Distrubution 

and Ecology (Tschorsnig & Herting): 

http://tachinidae.myspecies.info/sites/tachinidae.myspecies.info/files/Central%20European

%20Key%20-%20plus%20figures.pdf  
 

http://tachinidae.org.uk/  

http://www.diptera-in-beeld.nl/F-Tachinidae.shtml  

2.8.9 Snipvliegen 
 

Determinatiesleutel: 

http://waarneming.nl/download/Rhagio.pdf  

2.8.10 Zweefvliegen 

Zweefvliegentabel (Barendregt, 2001) 

Hoverflies of Northwest Europe (Van Veen, 2004) 
 

De Nederlandse Zweefvliegen (Reemer, Renema, van Steenis et. al., 2009): 

http://www.bestuivers.nl/publicaties/de-nederlandse-zweefvliegen  

Foto- en determinatiegids van zweefvliegen (Schulten): 

http://waarneming.nl/download/fotogids_Syrphidae.pdf 
 

http://www.syrphidae.de/  

http://www.syrphidae.com/index.php  

http://cyrille.dussaix.pagesperso-orange.fr/index.html  

http://syrphidae.insects.pl/index.php?lang=pl&nf=A  

2.8.11 Wapen- en bastvliegen 
 

Wapenvliegentabel (Brugge, 2002) 
 

Veldtabel wapen- en bastvliegen van Nederland (Reemer): 

http://www.repository.naturalis.nl/document/529708  
 

http://waarnemingen.be/familie/view/89 

2.8.12 Wolzwevers 
 

Veldtabel wolzwevers van Nederland (Smit): 

https://waarneming.nl/download/Veldtabel_wolzwevers_150.pdf  

 

 

http://tachinidae.myspecies.info/sites/tachinidae.myspecies.info/files/Central%20European%20Key%20-%20plus%20figures.pdf
http://tachinidae.myspecies.info/sites/tachinidae.myspecies.info/files/Central%20European%20Key%20-%20plus%20figures.pdf
http://tachinidae.org.uk/
http://www.diptera-in-beeld.nl/F-Tachinidae.shtml
http://waarneming.nl/download/Rhagio.pdf
http://www.bestuivers.nl/publicaties/de-nederlandse-zweefvliegen
http://waarneming.nl/download/fotogids_Syrphidae.pdf
http://www.syrphidae.de/
http://www.syrphidae.com/index.php
http://cyrille.dussaix.pagesperso-orange.fr/index.html
http://syrphidae.insects.pl/index.php?lang=pl&nf=A
http://www.repository.naturalis.nl/document/529708
http://waarnemingen.be/familie/view/89
https://waarneming.nl/download/Veldtabel_wolzwevers_150.pdf
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2.8.13 Overig: 
 

Determinatiesleutel Bibionidae (Maartse vliegen): 

http://www.nev.nl/diptera/vliegenmepper/Vliegenmepper1997-2.pdf  

Determinatiesleutel Pissebedvliegen: 

http://www.nev.nl/diptera/Vliegenmepper1993-2.pdf  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.nev.nl/diptera/vliegenmepper/Vliegenmepper1997-2.pdf
http://www.nev.nl/diptera/Vliegenmepper1993-2.pdf
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2.9 Vliesvleugeligen (Hymenoptera) 

 

Verdere literatuur voor bijen en wespachtigen vindt men terug op 

http://www.aculea.be/determinatie.html en https://www.hymenovaria.nl/determinatie.html  

 

Het uitkweken van wespachtigen is vaak een handig hulpmiddel. Zie hiervoor het overzicht van 

John Bouwmans: 

https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=352513.msg1937618  

 
 

Aculea: de bijen- en wespenwerkgroep van Natuurpunt: http://www.aculea.be/  

EIS – Werkgroepen Vliesvleugeligen: http://www.eis-

nederland.nl/werkgroepen/vliesvleugeligen  

Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV): Sectie Bijen, wespen en mieren: 

https://www.hymenovaria.nl/  
 

2.9.1 Bijen en hommels 

 

Bijen vormen een vrij moeilijke groep om te determineren. Sommige geslachten moeten 

ingezameld of met een binoculaire microscoop onderzocht worden om volledige zekerheid 

te bereiken (in het bijzonder groefbijen en bloedbijen), al dan niet met genitaliënonderzoek 

(bv. maskerbijen). Cruciaal naast een goeie foto (zie hiervoor: 

https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/artikel_-

_wilde_bijen_fotograferen.pdf) zijn de omstandigheden van de vondst: de vliegperiode, de 

waardplant, de biotoop, gedrag en eventueel de aanwezigheid van (nest) parasieten.  

 

De Nederlandse Bijen (Peeters, 2012): Zie ook 

http://www.bestuivers.nl/Portals/5/EBooks/De%20Nederlandse%20bijen/files/downloads/B

ijen_v_Nederland.pdf  

Nederlandse BIJEN op naam brengen/Deel 1 (Peeters & Nieuwenhuijsen, 2016) 

Veldgids Bijen voor Nederland en Vlaanderen (Falk, 2017): de huidige standaardgids, met 

duidelijke overzichten per familie en ook aandacht voor contextuele omstandigheden. 

 

http://www.wildebijen.nl/ (in het bijzonder voor contextuele omstandigheden als vliegtijd, 

parasiet en biotoop). Ook voor waardplanten kan deze site gebruikt worden, aangevuld met 

http://www.drachtplanten.nl/  

http://www.aculea.be/ (per soort zijn er fiches die de belangrijkste kenmerken en de 

verspreiding bespreken) 

http://www.atlashymenoptera.net/default.asp (een site die oude gegevens omtrent bijen 

bundelt) 

http://www.hymenovaria.nl/determinatie.html (met links naar literatuur per genus) 

http://www.aculea.be/determinatie.html
https://www.hymenovaria.nl/determinatie.html
https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=352513.msg1937618
http://www.aculea.be/
http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/vliesvleugeligen
http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/vliesvleugeligen
https://www.hymenovaria.nl/
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/artikel_-_wilde_bijen_fotograferen.pdf
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/artikel_-_wilde_bijen_fotograferen.pdf
http://www.bestuivers.nl/Portals/5/EBooks/De%20Nederlandse%20bijen/files/downloads/Bijen_v_Nederland.pdf
http://www.bestuivers.nl/Portals/5/EBooks/De%20Nederlandse%20bijen/files/downloads/Bijen_v_Nederland.pdf
http://www.wildebijen.nl/
http://www.drachtplanten.nl/
http://www.aculea.be/
http://www.atlashymenoptera.net/default.asp
http://www.hymenovaria.nl/determinatie.html
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http://intruigingnature.photodeck.com/-/galleries/subfolder/insecta-insects/hymenoptera-

bees (een fotosite van fotograaf Henk Wallays) 

http://www.nhm.ac.uk/research-

curation/research/projects/bombus/key_british_colour.html (een determinatiesite voor 

Britse hommels die werkt op basis van de kleuren per segment) 

http://www.zobodat.at/pdf/LBB_0047_1_0005-0042.pdf (Duitstalige sleutel voor hommels) 

http://www.atlashymenoptera.net/biblio/Pauly_2016_Sphecodes%20Belgique%20LQ.pdf 

(een sleutel om bloedbijen te determineren, opgesteld door Pauly) 

 

 

 

2.9.2 Mieren 
 

 

Nederlandse Entomologische Vereniging – Sectie mieren: 

http://www.nev.nl/mierenwerkgroep/  
 

 

De wespen en mieren van Nederland (Peeters, 2004): 

http://www.bestuivers.nl/publicaties/de-wespen-en-mieren-van-nederland  

Mieren van de Benelux (Boer, 2012) 

http://www.formicidae.be/inleiding.htm (met mogelijkheden tot determinatie) 

http://www.nlmieren.nl/  
 

 

 

 

 

 

 

http://intruigingnature.photodeck.com/-/galleries/subfolder/insecta-insects/hymenoptera-bees
http://intruigingnature.photodeck.com/-/galleries/subfolder/insecta-insects/hymenoptera-bees
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/bombus/key_british_colour.html
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/bombus/key_british_colour.html
http://www.zobodat.at/pdf/LBB_0047_1_0005-0042.pdf
http://www.atlashymenoptera.net/biblio/Pauly_2016_Sphecodes%20Belgique%20LQ.pdf
http://www.nev.nl/mierenwerkgroep/
http://www.bestuivers.nl/publicaties/de-wespen-en-mieren-van-nederland
http://www.formicidae.be/inleiding.htm
http://www.nlmieren.nl/


20 
 

Determinatiegids Insecten (Versie 2: Zomer 2017)    
Fons Verheyde     

2.9.3 Wespachtigen 

2.9.3.1  Bladwespen  
 

Bladwespen kan men opdelen in verschillende grote families waarvoor een specifieke 

literatuur nodig is. De belangrijkste families zijn deze van de Argidae, Cimbicidae, 

Diprionidae, Pamphiliidae en niet in het minst Tenthredinidae. Een vrij groot aantal 

algemene soorten kan mits enige training vanaf foto gedetermineerd worden, maar dit 

varieert sterk van genus tot genus. Het geslacht Dolerus bv. wordt voornamelijk op basis van 

de genitaliën op naam gebracht. Ook de larven van bladwespen kunnen worden 

gedetermineerd. Cruciaal hiervoor is echter (ook bij imago’s) een vermelding van de 

waardplant. 

 

Algemeen: 

 

http://www.commanster.eu/commanster/Insects/Bees/Tenthredinidae.html  

http://aramel.free.fr/INSECTES14-1.shtml  

https://www.cebe.be/insect/symphyta/  

https://waarneming.nl/familie/view/10260 (voor de determinatie van de Tenthredinidae op 

basis van foto momenteel het best bruikbare overzicht) 
 

Symphyta - Handbooks for the Identification of British Insects (Benson, 1952 & 1958) 

Pflanzenwespen Deutschlands (Taeger & Blank, 1998) 
Overzicht van de families en genera van de Nederlandse bladwespen (Mol, 2002, 3 dln.) 

De handboeken van de Royal Entomological Society, tot voort kort online verkrijgbaar via 

https://www.royensoc.co.uk/ 

Het kweken van bladwespen (Blommers): http://edepot.wur.nl/347641  

Literatuur in verband met de relatie waardplant - bladwesp 

https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=135756.msg1566677#msg1566677  

 

Specifiek: 

  

De Cephidae en Argidae van Nederland (Burggraaf-van Nierop & C. van Achterberg): zie 

http://www.repository.naturalis.nl/document/148517 

The European Pamphiliidae (C. van Achterberg en B. van Aartsen) 

http://www.repository.naturalis.nl/document/148899 

Tenthredo arcuata- schaefferi groep 

http://popups.ulg.ac.be/2030-6318/index.php?id=730&file=1&pid=716 
 

De verouderde werken van Smith: voor deel I zie 

https://books.google.ca/books?id=30kYuOzB6NgC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_

ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 

http://www.commanster.eu/commanster/Insects/Bees/Tenthredinidae.html
http://aramel.free.fr/INSECTES14-1.shtml
https://www.cebe.be/insect/symphyta/
https://waarneming.nl/familie/view/10260
https://www.royensoc.co.uk/
http://edepot.wur.nl/347641
https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=135756.msg1566677#msg1566677
http://www.repository.naturalis.nl/document/148517
http://www.repository.naturalis.nl/document/148899
http://popups.ulg.ac.be/2030-6318/index.php?id=730&file=1&pid=716
https://books.google.ca/books?id=30kYuOzB6NgC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ca/books?id=30kYuOzB6NgC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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2.9.3.2  Goudwespen 
 

http://www.chrysis.net/chrysis/gallery/photos.php?init=0 – de standaardsite voor 

goudwespen. Onder ‘Entomological books’ vindt men enkele interessante werken. De 

grootste foto-overzichten vindt men bij uitgegeven museumcatalogi en het werk van Paolo 

Rosa, I Crisidi della Valle d'Aosta. Recent verscheen in het kader van het Poolse Mundus 

projekt ook Cuckoo-wasps of Poland (inhoudstafel te vinden via Researchgate.net) van 

Bogdan Wisniowski. Het werk is volledig in het Engels en voorzien van prachtig 

fotomateriaal. (enkele pagina’s zie https://www.facebook.com/notes/mundus-projekt/book-

cuckoo-wasps-hymenoptera-chrysididae-of-poland/1684881978431527) 
 

http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Chrysididae 

http://www.rutkies.de/bienen-6/index.html 

https://zookeys.pensoft.net/articles.php?id=6164 (determinatiesleutel, 2015) 

2.9.3.3  Graafwespen 
 

Bestimmungsschlüssel der Grabwespen Nord- und Zentraleuropas (Dollfuss, 1991): 

https://www.zobodat.at/pdf/STAPFIA_0024_0001-0247.pdf  

De graafwespen van de Benelux (Klein, 1996) 

 Supplement zie: http://www.hymenoptera.nl/pdf/graafwespen_supplement.pdf  

Grabwespen (Blosch, 2012) 

http://waarnemingen.be/familie/view/49  

2.9.3.4  Plooivleugelwespen 
 

Schlüssel für die deutschen Arten der solitären Faltenwespen (Schmid-Egger, 2002): 

http://www.bembix.de/publicationen_pdf/Schmid-

Egger%202002%20Eumenidae%20Deutschland.pdf 

De veldwespen Polistes Dominulus en P. Biglumis rukken op in Nederland (Smit, 2003): 

http://www.repository.naturalis.nl/document/46358 (determinatiesleutel genus Polistes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chrysis.net/chrysis/gallery/photos.php?init=0
https://www.facebook.com/notes/mundus-projekt/book-cuckoo-wasps-hymenoptera-chrysididae-of-poland/1684881978431527
https://www.facebook.com/notes/mundus-projekt/book-cuckoo-wasps-hymenoptera-chrysididae-of-poland/1684881978431527
http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Chrysididae
http://www.rutkies.de/bienen-6/index.html
https://zookeys.pensoft.net/articles.php?id=6164
https://www.zobodat.at/pdf/STAPFIA_0024_0001-0247.pdf
http://www.hymenoptera.nl/pdf/graafwespen_supplement.pdf
http://waarnemingen.be/familie/view/49
http://www.bembix.de/publicationen_pdf/Schmid-Egger%202002%20Eumenidae%20Deutschland.pdf
http://www.bembix.de/publicationen_pdf/Schmid-Egger%202002%20Eumenidae%20Deutschland.pdf
http://www.repository.naturalis.nl/document/46358
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2.9.3.5  Sluipwespen en schildwespen 
 

Net als de bladwespen bestaan de sluipwespen uit een zeer groot aantal soorten, waarvan 

nog een groter aandeel dan bij de bladwespen slechts op genus of zelfs slechts familie kan 

worden gebracht. Bovendien is de literatuur beperkt en vaak zeer specialistisch. De online 

foto-overzichten zijn bruikbaar voor determinatie tot op genus. Soortdeterminaties op basis 

hiervan zijn vaak riskant omdat het over buitenlandse sites gaat met buitenlandse soorten. 

Daarom controleert men de aanwezigheid van de soort best via het Nederlands 

Soortenregister (http://www.nederlandsesoorten.nl) en/of de soortenlijst van C. Thirion 

(Liste provisoire des Ichneumonidae de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, 2005) 

 

Familie-overzichten op waarnemingen.nl/be 

Determinatiegidsen van de Royal Entomological Society (bv. voor de Pimplinae: 

https://www.royensoc.co.uk/sites/default/files/Vol07_Part01.pdf)  

Identification key to the subfamilies of Ichneumonidae (Broad, 2006): 

http://www.nhm.ac.uk/resources-rx/files/ich_subfamily_key_2_11_compressed-95113.pdf  

Identification of Western Palearctic Dolichomitus species (Zwakhals, 2010):  

https://www.nev.nl/pages/publicaties/eb/nummers/2010/70-4/111-127.pdf (artikel over 

het geslacht Dolichomitus en determinatie via legboor) 

http://www.nhm.ac.uk/content/dam/nhmwww/take-part/identify-nature/british-

ichneumonid-wasps-id-guide.pdf (een onlangs verschenen handleiding met de voornaamste 

Britse soorten, zeer beperkt bruikbaar voor de Lage Landen) 
 

Illustrated keys to the subfamilies of the Holarctic Braconidae (van Achterberg, 1993): 

http://repository.naturalis.nl/document/150389 (belangrijkste sleutel voor schildwespen) 
 

http://www.pbase.com/tmurray74/ichneumon_subfamily_ichneumoninae  

https://www.flickr.com/photos/d-jp-balmer/  

http://www.cthirion.eu/categories.php?cat_id=7  

https://www.cebe.be/Parasitica  

http://arthropoda.pavouci-cz.eu/  

http://www.bioimages.org.uk/html/Ichneumonoidea.htm  

http://forum.hymis.de/viewforum.php?f=15 (determinatieforum met veel aanvullende 

informatie) 

http://www.biolib.cz/en/gallery/dir2083/  

http://www.boldsystems.org/index.php/TaxBrowser_Taxonpage?taxid=563 (een geweldige 

databank met sluipwespen over de gehele wereld verzameld, met tot op heden de meest 

betrouwbare en duidelijke foto’s van de verschillende specimen) 

 

 

 

http://www.nederlandsesoorten.nl/
https://www.royensoc.co.uk/sites/default/files/Vol07_Part01.pdf
http://www.nhm.ac.uk/resources-rx/files/ich_subfamily_key_2_11_compressed-95113.pdf
https://www.nev.nl/pages/publicaties/eb/nummers/2010/70-4/111-127.pdf
http://www.nhm.ac.uk/content/dam/nhmwww/take-part/identify-nature/british-ichneumonid-wasps-id-guide.pdf
http://www.nhm.ac.uk/content/dam/nhmwww/take-part/identify-nature/british-ichneumonid-wasps-id-guide.pdf
http://repository.naturalis.nl/document/150389
http://www.pbase.com/tmurray74/ichneumon_subfamily_ichneumoninae
https://www.flickr.com/photos/d-jp-balmer/
http://www.cthirion.eu/categories.php?cat_id=7
https://www.cebe.be/Parasitica
http://arthropoda.pavouci-cz.eu/
http://www.bioimages.org.uk/html/Ichneumonoidea.htm
http://forum.hymis.de/viewforum.php?f=15
http://www.biolib.cz/en/gallery/dir2083/
http://www.boldsystems.org/index.php/TaxBrowser_Taxonpage?taxid=563
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2.9.3.6  Spinnendoders 
 

Determinatietabel voor de Nederlandse spinnendoders (Nieuwenhuijzen 2005): 

http://www.repository.naturalis.nl/document/94029 en 

http://www.repository.naturalis.nl/document/94044  

De spinnendoders van Nederland (Nieuwenhuijsen, 2008) 

Spider-hunting wasps of Poland (Wisniowski, 2009): prachtig geïllustreerd 

2.9.3.7  Wespbijen  
 

De Wespbijen van Nederland (Smit) 

http://www.atlashymenoptera.net/biblio/Smit_2004_Nomada_Nederland.pdf  

2.9.3.8  Overige wespachtigen 
 

Determinatie van bronswespen (familiesleutel): 

http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/chalcidoids/keys1_14.html  

Determinatie van hongerwespen (van Achterberg, 2013): 

http://repository.naturalis.nl/document/621023  

Determinatiesleutels van knotswespen (Kurzenko & Gusenleitner; Gusenleitner) - 1994: 

http://www.zobodat.at/pdf/LBB_0026_2_0583-0632.pdf (Turkije, maar met een goede 

sleutel) 

http://www.zobodat.at/pdf/ANNA_96B_0173-0188.pdf (Oostenrijk) 

Determinatiesleutel mierwespen (Lelej & Schmid-Egger, 2005): 

http://www.zobodat.at/pdf/LBB_0037_2_1505-1543.pdf  

 

 
 

 

 

 

http://www.repository.naturalis.nl/document/94029
http://www.repository.naturalis.nl/document/94044
http://www.atlashymenoptera.net/biblio/Smit_2004_Nomada_Nederland.pdf
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/chalcidoids/keys1_14.html
http://repository.naturalis.nl/document/621023
http://www.zobodat.at/pdf/LBB_0026_2_0583-0632.pdf
http://www.zobodat.at/pdf/ANNA_96B_0173-0188.pdf
http://www.zobodat.at/pdf/LBB_0037_2_1505-1543.pdf
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2.10 Wantsen en cicaden 

Ook hier is de waardplant vaak cruciaal. 

 
 

EIS – Werkgroep Cicaden (K. den Bieman) & Wantsen (B. Aukema): 

http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/overige-insecten  
 

2.10.1 Bladluizen 
 

http://www.aphotofauna.com/bugs_homoptera.html  

http://www.plantesygdomme.dk/bladlus.htm  

http://www.pbase.com/tmurray74/aphids_aphididae  

https://www.insectimages.org/browse/Taxthumb.cfm?fam=30  

http://influentialpoints.com/Gallery/Aphid_genera.htm  
 

Extra informatie en wetenschappelijke literatuur: 

https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=150718.0  
 

2.10.2 Cicaden 
 

http://gallery.kunzweb.net/main.php?g2_itemId=283  

http://www.britishbugs.org.uk/gallery/homoptera/Cicadellidae/Cicadellidae.html  

http://hemiptera.free.fr/  

http://www.pbase.com/tmurray74/leafhoppers_cicadellidae  

https://www.hemiptera-databases.org/flow/?db=flow&page=home&lang=en  
 

Extra informatie en wetenschappelijke literatuur: 

https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=393110.0  

2.10.3 Wantsen 
 

Wanzen (2006, 5 dln.) 
 

http://users.telenet.be/roeland.libeer1/wantsen%20web/wantsen.htm   

http://www.britishbugs.org.uk/gallery.html  

http://www.miridae.dk/  

http://www.koleopterologie.de/heteroptera/  
 

 

http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/overige-insecten
http://www.aphotofauna.com/bugs_homoptera.html
http://www.plantesygdomme.dk/bladlus.htm
http://www.pbase.com/tmurray74/aphids_aphididae
https://www.insectimages.org/browse/Taxthumb.cfm?fam=30
http://influentialpoints.com/Gallery/Aphid_genera.htm
https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=150718.0
http://gallery.kunzweb.net/main.php?g2_itemId=283
http://www.britishbugs.org.uk/gallery/homoptera/Cicadellidae/Cicadellidae.html
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