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Determineersleutel voor hoofdgroepen van macro-invertebraten in zoet water 
 

 

 

 

1. Dier leeft in kokertje van takjes, blaadjes en zandkorrels                                                                         
 Ja                                                                                      KOKERJUFFERS – sleutel K 
 Nee 
 

 
 
2 

2. Dier met poten  
 Ja                                                                                      
 Nee                     

 
9 
3 
 

3. Dier slechts enkele millimeter (< 4mm) groot en zwemmend met schokkende bewegingen   
 Ja                                                                                        SCHAALDIEREN – sleutel E 
 Nee 
 

 
 
4 

4. Dier heeft een schelp 
 Ja                                                                                           WEEKDIEREN – sleutel D 
 Nee 
 

 
 
5 

5. Lichaam gesegmenteerd (met ringen) 
 Ja                                                                                  
 Nee 
 

 
7 
6 
 

6. Dier sterk afgeplat en voortglijdend over het substraat (bodem,…) 
 Ja                                                                                          PLATWORMEN – sleutel A 
 Nee                                                                                           ZOETWATERPOLIEPEN 
                                                

 

7. Dier met minstens 15 segmenten zonder duidelijke aanhangsels 
 Ja 
 Nee                                   larven van TWEEVLEUGELIGE INSEKTEN /MUGGEN - EN 
                                                                                               VLIEGENLARVEN – sleutel L 

 
8 
 

8. Dier met een zuignap aan ieder uiteinde en lusvomig voortbewegend 
 Ja                                                                                       BLOEDZUIGERS – sleutel B 
 Nee                                                           BORSTELARME RINGWORMEN – sleutel C 
 

 

9. Dier met meer dan vier paar poten 
 Ja                                                                                        SCHAALDIEREN – sleutel E 
 Nee (drie of vier paar poten) 

 
 

10 
 

10. Dier met vier paar poten 
 Ja                                                                                                           SPINACHTIGEN 
 Nee                                                                                                                 INSECTEN  

 
11 
12 

 

11. Dier is een klein bolletje, kleiner dan 4 mm 
 Ja                                                                                                             WATERMIJTEN 
 Nee                                                                                                       WATERSPINNEN 
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12. Dier is een volwassen insect, het achterlijf bedekt met twee vleugelparen of dekschilden 
 Ja                                                                     WATERKEVERS EN WATERWANTSEN  
 Nee  
                                                               

 
13 
14 

13. Dekschilden volledig verhard, elkaar rakend op het midden van de rugkant (fijne lijn) 
 Ja                                                                                        WATERKEVERS – sleutel G 
  Nee (X-figuur op de rugkant)                                          WATERWANTSEN – sleutel F  
 

 

14. Dier met één staart      
 Ja                                                                                            larve van een SLIJKVLIEG 
 Nee                                                      

 
 

15 
 

15. Dier met 2 “staarten” of haken            
 Ja 
 
 
 Nee (dier met 3 staarten of 5 korte punten)  

 

 
16 

 
 

18 

16. Staarten eindigen in kleine haakjes, al dan niet verborgen door bosjes haren 
 Ja                                                                                       KOKERJUFFERS – sleutel K 
 Nee 

 
 

17 
 

17. Staarten lang en draadvormig 
 Ja                                                                      larve van een STEENVLIEG – sleutel M 
 Nee                                                                 larve van een WATERKEVER  - sleutel G 
 

 

18. 
 

Staarten zijn 3 of 5 korte, scherpe punten; voortbewegend met korte rukjes 
 Ja                                                                        larve van een ECHTE LIBEL – sleutel I 
 Nee 

 
 

19 
 

19. Staarten draadvormig; dier met kieuwen (= ovale plaatjes) aan het achterlijf 
 Ja                                            larve van een EENDAGSVLIEG (haftenlarve) – sleutel H 
 Nee                                                     larve van een  JUFFER (=kleine libel) -  sleutel J 
 

 

 
 

    
Zoetwaterpoliep 

10 mm  

 

Watermijt 
1 tot enkele mm 

 

Waterspin 
9 tot 15 mm 

Slijkvlieglarve 
40 mm 
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Sleutel A – Platwormen 
Stam Plathelminthes (platwormen) – Klasse Turbellaria (vrijlevende platwormen) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Groepskenmerken 
Platwormen zijn, zoals hun naam zegt, platte, wormachtige dieren. Hun kleur is meestal donker (grijs, 
bruin, zwart) of vuilwit. De buikzijde ligt volledig tegen het substraat. Aan het vooreinde is min of meer 
een kopgedeelte te herkennen, waar ogen te bemerken zijn. Platwormen glijden gelijkmatig en traag 
over het substraat, in tegenstelling tot bloedzuigers die zwemmen of zich lusvormig voortbewegen 
d.m.v. zuignappen. Ze komen in veel verschillende wateren voor. 
 

1. Crenobia alpina 
- Meestal leigrijs 
- Kop recht afgeknot met twee  korte uitstulpbare ‘oortjes’ (tentakels) 
- Twee ogen, ver van de voorrand verwijderd 
- Alleen in bronnen en beekjes 
 

2. Melkwitte platworm (Dendrocoleum lacteum) 
- Melkwit, darm schemert vaak roodachtig-bruin of zwartgrijs door 
- Kop afgeknot, met beweeglijke zijlobben 
- Twee zwarte ogen 
- In stilstaand en stromend water 

 

3. Bdellocephala punctata 
- Kop opvallend smaller dan de rest van het lichaam, vaak gevlekt 
- Zeldzaam 
 

4. Twee-ogige bruin/zwarte platworm (Dugesia lugubris of polychroa) 
- Meestal diepzwart, soms grijsbruin 
- Afgeronde enigszins verbrede, driehoekige kop, veranderlijk van vorm 
- Twee ogen voor het breedste gedeelte van de kop 
- Behoort tot de gewoonste soorten 
- In stilstaand en langzaam stromend water; vrij ongevoelig voor temperatuurschommelingen en 

organische vervuiling 
 

5. Bruine platworm (Planaria torva) 
- Bruin tot zwart 
- Kop niet driehoekig of afgerond 
- Twee ogen tamelijk ver van de voorrand verwijderd 
- Zeer algemene soort, in stilstaand en langzaam stromend water 

  

6. Veelogige bronnenplatworm (Polycelis felina)  
- Kleur zeer verschillend: grijs, bruin, zwart, groenachtig, roodbruin, geel 
- Een paar ‘oortjes‘ aanwezig op de kop en veel ‘oogjes’ aan de rand van de kop 
- In bronnen en beken met een gelijkmatig lage temperatuur 
 

7. Gewone veelogige platworm (Polycelis nigra) 
- Kleur als bij veelogige platworm 
- Algemene soort in stilstaand en stromend water  
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Sleutel A : Platwormen 
 

 

 

 

    
Crenobia alpina 

tot 16 mm 

Melkwitte platworm 

tot 26 mm 

Bdellocephala 

punctata 

Twee-ogige bruin/ 

zwarte platworm 

tot 20 mm 

 

  

 

Bruine platworm 

tot 20 mm 

Veelogige 

bronnenplatworm 

tot 18 mm 

Gewone veelogige 

platworm 

tot 12 mm 

 

 

 



NEC ‘De Vroente’                                Determineertabel macro-invertebraten                                                   5 

Sleutel B – Bloedzuigers 
Stam Annelida (gelede wormen) – Klasse Hirudinea (bloedzuigers) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 
Groepskenmerken 
Bloedzuigers zijn langwerpige dieren; op doorsnede zijn ze rond of plat. Het lichaam bestaat uit een 
aantal ‘ringen’ of segmenten. Deze zijn korter dan breed. De dieren hebben zuignappen aan de voor- 
en achterkant van het lichaam. Bloedzuigers bewegen zich lusvormig door afwisselend de voorste en 
de achterste zuignap te verplaatsen (spanrupstechniek). Bloedzuigers leven in stilstaand en langzaam 
stromend, verontreinigd water. 
 

1. Visbloedzuiger (Piscicola geometra) 
- Groenachtig bruin gevlekt 
- Lichaam lang en dun, dunner dan de 2 opvallende zuignappen 
- Parasiteert op verschillende vissoorten (snoek, baars e.a.) 
- Algemeen in stilstaand en langzaam stromend water 

2. Twee-ogige bloedzuiger (Helobdella stagnalis) 
- Meestal bijna kleurloos, doorschijnend, soms grijs of roodachtig met een donker rugvlekje 
- Twee oogjes en wat verder van de kop nog een donker plaatje 
- Algemeen in stilstaand en stromend  water; Zuigt aan slakken en wormen 

3. Bonte twee-ogige bloedzuiger (Haementeria costata) 
- Blauwgroen tot donkerbruin met licht- tot donkerbruine middenstreep over de rug, die door zwarte 

plekjes wordt onderbroken. Donkere vlekken langs de lichaamsranden. 
- Parasiteert op gewervelde dieren, ook  mensen 
- Zeldzaam 

4. Gezoomde bloedzuiger ( Hemiclepsis marginata) 
- Twee paar ogen; dier met smalle hals 
- Parasiteert op vissen en amfibieën 
- Vrij algemeen in stilstaand en stromend water 

5. Brede bloedzuiger (Glossiphonia complanata) 
- Lichaam kraakbeenachtig stevig met 3 paar ogen 
- Kleur zeer variabel, meestal groen tot bruin 
- Zuigt aan slakken, wormen en insektenlarven 
- Zwemt niet 
- Algemeen in stilstaand en stromend water 

6. Doorschijnende bloedzuiger (Glossiphonia heteroclita)  
- Lichtgeel tot grijswit, soms met verspreide zwarte stippen 
- Zuigt aan slakken 
- Zwemt niet 
- Algemeen in stilstaand en stromend water 

7. Achtogige bloedzuiger of gewone nephelis  (Erpobdella octoculata) 
- Kleur zeer variabel, meestal bruin met lichtere vlekjes en 4 paar ogen 
- Eet verschillende soorten kleine diertjes 
- Zwemt goed 
- Algemeen in stilstaand en stromend water 

8. Onechte paardenbloedzuiger of gewone bloedzuiger (Haemopsis sanguisuga) 
- Rug meestal bruin, grijs tot zwartbruin met donkerder vlekken, buik grijsgeel  
- Verslindt kleine waterdieren: wormen, insektenlarven,… 
- Zwemt goed 
- Algemeen in stilstaand en stromend water 
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Sleutel B :  Bloedzuigers 
 
 

 

 

  
 

Visbloedzuiger 
tot 100 mm 

Twee-ogige 
bloedzuiger 
5 – 10 mm 

Bonte twee-ogige 
bloedzuiger 
20 – 70 mm 

Gezoomde 
bloedzuiger 
tot 30 mm 

Brede 
bloedzuiger 
10 – 30 mm 

 
 

 

 

 

Doorschijnende 
bloedzuiger 
tot 10 mm 

Achtogige 
bloedzuiger  
tot 60 mm 

Onechte paarden-
bloedzuiger 
tot 150 mm 
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Sleutel C – Borstelarme ringwormen 
Stam Annelida (gelede wormen) – Klasse Oligochaeta (borstelwormen) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 
Groepskenmerken 
Wormen zijn lange en dunne dieren, die verdeeld zijn in een aantal ‘ringen’ of segmenten. Ze zijn 
meestal rond in doorsnede, hebben geen zuignappen en geen duidelijke kop. Aan elk segment zit een 
aantal langere of kortere haren of borstels (loep). Wormen leven vooral in traag stromend water, vaak in 
het slib op de bodem.  
 
 

1. Waterregenworm (Eiseniella tetraëdra) 
- Meestal bruin, soms geelbruin tot roodbruin 
- Het midden- en achtergedeelte van het lichaam enigszins vierkant 
- In de oeverzone van stilstaand en langzaam stromend water 

 

2. Waterslangetje (Stylaria lacustris)  
- Zeer doorschijnend 
- Kleur afhankelijk van milieu en jaargetij 
- Voorste deel van het lichaam geel tot bruinachtig, overige deel met zwarte ringen 
- Op waterplanten en in het slijk van overwegend stilstaand water 

 

3. Rode slingerworm (Tubifex) 
- Klein en dun; zonder lichaamsaanhangsel (niet verwarren met rode muggenlarven!) 
- Rood tot roodachtig geel 
- In slijk- en zandbodem van stilstaand en stromend water, ook in brak of vervuild water 
 

4. Broze slibworm (Lumbriculus variegatus) 
- Rood tot bruin met groenachtige iriserende glans 
- Regenwormachtig uiterlijk 
- Breekt bij vastpakken makkelijk in twee 
- Tussen de waterplanten of in de bodem van stilstaand water, bij voorkeur in bosvennen 
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Sleutel C :  Borstelarme ringwormen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

Waterregenworm 
30 – 50 mm 

 

 
Waterslangetje 

tot 18 mm 

 
Rode slingerworm 

tot 85 mm 

 
Broze slibworm 

40 – 100 mm 
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Sleutel D – Weekdieren (deel1) 
Stam Mollusca (weekdieren) – Klasse Bivalvia (Tweekleppige weekdieren) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
Groepskenmerken 
Zoet water - weekdieren kunnen opgedeeld worden in diegenen met een schelp bestaande uit twee 
kleppen (Bivalvia) en diegenen die slechts één schelp hebben (Gastropoda). De kleppen van 
tweekleppigen kunnen stevig aan elkaar verbonden zijn door sluitspieren die aan de binnenkant van de 
schelpen vastzitten. Ze voeden zich met materiaal van plantaardige oorsprong. Tweekleppigen leven 
vooral op de bodem. 
 

1. Erwtenmossel  (Pisidium sp.) 
- Wit-geelachtig, hoornkleurig of bruin 
- Schelp niet symmetrisch, de top staat (in zijaanzicht) uit het midden 
- In stilstaand en stromend water 

 

2. Hoornschaal (Sphaerium sp.) 
- Geelachtig of vuilbruin 
- Schelp symmetrisch, de top staat (in zijaanzicht) in het midden 
- In stilstaand en langzaam stromend water 
 

3. Driehoeksmossel (Dreissena polymorpha) 
- Schelp mosselvormig 
- Geelgroen met bruine zigzag – lijntjes 
- Hecht zich vast op stenen,… 
 

4. Zoetwatermossels (Unionidae) 
- Schelp lang eivormig 
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Sleutel D : Tweekleppige weekdieren 
 
 
 
 
 
 

   
Erwtenmossel 

< 10 mm 
Hoornschaal 

< 20 mm 
Driehoeksmossel 
30 - 40 mm lang 

 
 

 
 
 

 
Zoetwatermossels  
60 mm – 200 mm 
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Sleutel D – Weekdieren (vervolg) 
Stam Mollusca (weekdieren) – Klasse Gastropoda (slakken) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
Groepskenmerken 
Sommige slakken hebben een soort long (longslakken), andere soorten hebben kieuwen 
(kieuwslakken). Kieuwslakken hebben een sluitplaatje (operculum) dat de mondopening kan afsluiten. 
De dieren zitten vaak op waterplanten, soms op stenen, of ze kruipen over de bodem. Slakken vinden 
we vooral in eerder traag stromend, voedselrijk water met veel planten. 
 
 

5. Ovale kaphoornslak (Acroloxus lacustris) 
- Schelp kapvormig, met een spitse top, nauwelijks uitstekend ; omtrek van de schelp ovaal 
- Op planten in stilstaand of weinig stromend water 

 

6. Gewone schijfhoornslak (Planorbis planorbis L.)  
- Geelachtig tot hoornbruin, glanzend; geen dekseltje 
- Windingen langzaam verbredend, sterk afgeplat 
- Zeer algemeen in stilstaand water, ook in brak water 

                                

7. Posthoornslak (Planorbis corneus L.) 
- Huisje olijfgroen tot bruin; geen dekseltje 
- Windingen snel verbredend 
- Algemeen in stilstaand water 
 

8. Moeraspoelslak (Lymnaea palustris) 
- Hoorngeel tot bruin, met duidelijke dikke kleurbanden; geen dekseltje 
- Laatste winding niet buikig verbreed 
- Algemeen in plantenrijk, stilstaand of langzaam stromend zoet en brak water 
  

9. Gewone poelslak (Lymnaea stagnalis) 
- Hoornkleurig, zonder duidelijke kleurbanden; geen dekseltje 
- Windingen lang uitgetrokken, spits. Laatste winding buikig verbreed. 
- Algemeen in zoet en zwak brak water, meestal in plantenrijk, stilstaand of langzaam stromend water 
 

10. Slanke poelslak  (Lymnaea glabra) 
- Donker hoorngeel; geen dekseltje 
- Schelp meer dan tweemaal zo hoog als breed 
- In plantenrijke sloten, poelen en vijvers met helder water 
- Vrij zeldzaam 
 

11. Diepslak (Bithynia tentaculata) 
- Hoorngeel tot roodachtig; met spitsovaal dekseltje 
- Schelp meer dan tweemaal zo hoog als breed 
- In stromend  en stilstaand water; zeer algemeen in zoet en brak water 
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Sleutel D : Zoetwaterslakken 
 
 

 
 

  
Ovale kaphoornslak 

2 mm hoog - 7 mm lang - 3 mm breed 
Gewone  

Schijfhoornslak 
4 mm hoog 
Ø 12 – 20 mm 

Posthoornslak 
12 mm hoog 
Ø 30 mm 

   
Moeraspoelslak 

20 – 36 mm hoog 
11 – 18 mm breed 

Gewone poelslak 
45 – 60 mm hoog 
20 – 30 mm breed 

Slanke poelslak 
14 mm hoog 

4,5 mm breed 

 

Diepslak 
10 – 12 mm hoog 
6 – 7 mm breed 
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Sleutel E – Schaaldieren 
Stam Arthropoda (geleedpotigen) – Klasse Crustacea (schaaldieren) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Groepskenmerken 
Schaaldieren hebben meer dan acht poten. Deze zijn regelmatig over het lichaam verdeeld, nl. 1 paar 
poten per segment. Het lichaam is bedekt met harde (chitine-)platen. 
 

1. Mosselkreeftjes (Ostracoda) 
- Omgeven door een tweekleppige schaal 
- Te herkennen als een traag en ronddraaiend bolletje 
- Ongeveer 90 soorten (zeer moeilijk te determineren) 
- In stilstaand en stromend zoet water 
   

2. Watervlo ( Daphnia sp.) 
- Doorzichtig groen-, geel- of roodachtig 
- Lichaam zijdelings plat samengedrukt, met grote roeisprieten aan de kop 
- Aan de rugzijde hebben de wijfjes een broedkamer waarin eieren of jonge zoetwatervlooien 

zichtbaar zijn. Door het achterlijf te krommen ontstaat een scheur in de wand van de broedkamer, 
waardoor de jongen het moederdier kunnen verlaten. 

- In vervuild water, ondiepe vijvers en poelen 
  

3. Eenoogkreeftjes (Copepoda) 
- Kleur verschilt per soort 
- Beweegt zich schoksgewijs voort 
- Wijfjes soms met 2 eipakketjes 
- Algemeen in de plantenzone van stilstaand water 

 

4. Zoetwatergarnaal (Atyaephyra demaresti) 
- Dier zijdelings afgeplat 
- Achterlijf meestal duidelijk geknikt 
 

5. Zoetwatervlokreeften (Amphipoda) 
- Wit-, groen-  of  geelachtig 
- Het lichaam is hoger dan breed en gebogen; zijdelings afgeplat 
- Zwemt en kruipt op de zij 
- In stromend water 
  

6. Zoetwaterpissebedden (Isopoda) 
- Grijsbruin, soms licht violet met lichtere vlekken 
- Lichaam van rug tot buik afgeplat 
- Kruipt voort, zwemt niet 
- Vooral in niet stromend, verontreinigd water  
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Sleutel E : Schaaldieren 
 
 
 
 
 

 

 
  

Mosselkreeftje 
2 mm 

Watervlo 
♀ : 3 – 4 mm 
♂ :  1,5 mm 

 

Eenoogkreeftje 
♀ : 2 – 3 mm 
♂ :  1,5 mm 

 

Zoetwatergarnaal 

 

 

 
Zoetwatervlokreeft 

♀ : 3 – 4 mm 
♂ : 1 – 1,5 mm 

 
Zoetwaterpissebed 

♀ : 8 mm 
♂ : 12 mm 

Zoetwaterkreeft 
tot 15 cm 
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Sleutel F – Waterwantsen 
Stam Arthropoda (geleedpotigen) – Klasse Insecta – Orde Hemiptera (wantsen) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Groepskenmerken 
Volwassen wantsen hebben een duidelijke kop, halsschild en achterlijf. Over het achterlijf liggen twee 
dekschilden. Deze dekschilden overlappen elkaar aan het eind, waardoor een X-vormige figuur te 
herkennen is. Zoals alle insecten hebben ze zes poten. Onder de kop hebben ze een steeksnuit, die 
kort of lang kan zijn. Wantsen bewegen hun achterpoten tegelijk, als roeispanen. Ze zwemmen vaak 
met schokken. Sommige soorten lopen over het wateroppervlak. 
 

1. Vijverloper (Hydrometra stagnorum)  
- Zwartachtig, slank 
- Kopgedeelte voor de ogen 1,5 tot 2 maal zo lang als het gedeelte erachter 
- Vrij algemeen op stilstaand water; loopt op het wateroppervlak 

2. Schaatsenrijder (Gerris sp.) 
- Bruin tot zwart 
- Middelste en achterste poten zijn dun en langer dan het lijf (schijnbaar 4 poten) 
- De meeste soorten op stilstaand en langzaam stromend water; loopt op het wateropppervlak 
 

3. Beekloper (Velia caprai)                                                                                            
- Zwart, met een oranje streep aan weerszijden van het achterlijf; niet slank 
- Op stromend water; loopt op het wateroppervlak                                                                                                       

 

4. Waterschorpioen (Nepa cinerae) 
- Lichaam sterk afgeplat, met een adembuis 
- Algemeen in vervuild water 
 

5. Staafwants (Ranatra linearis) 
- Lichaam niet afgeplat, maar rond; met een adembuis 

6. Bootsmannetje of ruggenzwemmer (Notonecta sp.) 
- Rugzijde lichtbruin 
- Zwemmen gewoonlijk op hun rug. Op de buik bevinden zich 2 luchtkanalen gevormd door 4 rijen 

haren in de lengte. Zijn deze kanalen gevuld met lucht, dan wordt de buik lichter, waardoor het dier 
op zijn rug komt te liggen 

- Achterste poten ongeveer 2x zo lang als de andere poten 

- De steek van een bootsmannetje is ook voor de mens zeer pijnlijk 

- In stilstaand zoet water 
  

7. Dwergruggenzwemmer (Plea minutissima) 
In stilstaand zoet water; lijkt op de ruggenzwemmer, maar is slechts 5 mm groot 

8. Duikerwants (Corixa sp.) 
- Rugzijde donkerbruin tot zwart 
- Achterste poten niet veel langer dan de andere poten; rust met gespreide achterpoten 
- In stilstaand zoet water 

9. Zwemwants of platte waterwants (Ilyocoris cimicoides ) 
- voorste poten gebouwd als grijptangen 
- Algemeen in stilstaand en langzaam stromend water met een dichte plantengroei 
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Sleutel F : Waterwantsen 
 
 
 
 
 

 
 

  

Vijverloper 
7,5 – 9 mm 

Schaatsenrijder 
5 – 17 mm 

 

Beekloper 
6 – 7 mm 

Waterschorpioen 
17 – 22 mm 

(zonder adembuis) 

 

 

  
Dwergruggen- 

zwemmer 
2 – 3 mm 

Duikerwants 
5 – 10 mm 

  

 

Staafwants 
30 – 40 mm 

(zonder 
adembuis) 

Bootsmannetje of 
Ruggenzwemmer 

13 – 16 mm 

Zwemwants of 
platte 

waterwants 
12 – 16 mm 
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Sleutel G – Kevers 
Stam Arthropoda (geleedpotigen) – Klasse Insecta – Orde Coleoptera (kevers) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Groepskenmerken 
Waterkevers hebben een duidelijke kop, halsschild en achterlijf. Over het achterlijf liggen twee harde 
dekschilden. De dekschilden overlappen elkaar niet, waardoor over het achterlijf een lijn loopt. Zoals 
alle insecten hebben ze zes poten. Ze hebben vaak duidelijke sprieten (antennes) aan de kop en soms 
stevige kaken. Ze hebben geen steeksnuit, in tegenstelling tot de wantsen. 
 

Familie: Ruggelaars – Noteridae 

1. Diksprietwaterroofkever (Noterus sp.) 
- 3,5 tot 4,5 mm groot 
- Rugzijde opvallend gewelfd, buikzijde vrijwel vlak 
- Lichaam donker roodbruin, onbehaard 
- Antennen verbreed, vooral bij mannetjes 
- Dekschilden met grove, voor  ‘t grootste deel in rijen geplaatste stippels 

Familie : waterroofkevers of zwemtorren – Dytiscidae 

2. Laccophilus minutus 
- 4,5 mm 
- Snelle zwemmers die op het droge opvallend grote sprongen kunnen maken 
- Groenachtig bruin met uitgewiste vlekken, geelbruine kop 

3. Hygrotus inaequalis 
- 3 mm 
- Dekschilden zijn gelijkmatig, dicht gestippeld 
- Geelbruin met geheel of grotendeels samengevloeide zwarte vlekken 

4. Moeraswaterroofkevertje ( Hydroporus palustris) 
- 3,5 – 4 mm 
- Onderzijde zwart, bovenzijde zwart met gele vlekken en strepen, variabel vlekkenpatroon 

5. Gewone snelzwemmer ( Agabus bipustulatus) 
- Ongeveer 10 mm 
- Antennen en voorpoten roodbruin 
- Lichaam zwart, zwak glanzend bij mannetje, dof bij vrouwtje 

6. Plasduiker ( Hydaticus sp.) 
- 13 mm 
- Vrij dik 
- Donker, groenachtig zwart met gele rand 

7. Geelgerande waterkever ( Dytiscus marginalis) 
- 30 – 35 mm 
- Buikzijde geheel of bijna geheel geel 
- Borststuk rondom geel gerand, dekschilden met gele rand 

Familie : Watertorren – Hydrophilidae 

8. Helophorus sp. 
- 6 – 7,5 mm  
- Dekschilden bruingeel, lengteribbels met diepe punten 

Familie : Schrijvertjes en draaitorren – Gyrinidae 

9. Schrijvertje (Gyrinus sp.) 
- Voorpoten langer dan midden- en achterpoten, die paddelvormig zijn. 
- Lichaam gestroomlijnd (schijfvormig) 
- Bewegen zich in kringen op het water en duiken weg bij verontrusting. 
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Sleutel G : Kevers 
 

 

    
Dikspriet-

waterroofkever 
3,5 - 4,5 mm 

Laccophilis 
minutus 
4,5 mm 

Hygrotus inaequalis 
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Schrijvertje larve 
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Sleutel H – Larven van ééndagsvliegen of haften  

Stam Arthropoda (geleedpotigen) – Klasse Insecta – Orde Ephemeroptera (eendagsvliegen of haften) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
Groepskenmerken 
Larven (nimf) met zes poten, een kop, een borststuk en een achterlijf. Aan het achterlijf zitten kieuwen 
en aan het eind drie staartdraden. De aanleg van de vleugels van het volwassen dier is bij de larven al 
zichtbaar. Popstadium is afwezig. Uit de volgroeide larve kruipt direct het volwassen insect: de haft of 
ééndagsvlieg. 
Haftenlarven zijn 5-30 mm lang. Sommige larven zwemmen vrij in het water en kruipen over de planten. 
Andere kruipen over de bodem of leven ingegraven in de bodem. 
 

1. Ephemera vulgata 
- Geelachtig 
- Grote, geveerde kieuwen op de rugzijde van het achterlijf gelegen 
- Graaft in de oeverzone van groter, stromend water en meren U-vormige gangen in de bodem 

2. Caenis sp. 
- Geelbruin 
- Steelvormige kieuwen verborgen onder twee schilden 
- Op de bodem van stilstaand en stromend water 

3. Ephemerella sp. 
- Donker gekleurd; Poten en staarten zwartgeel gestreept 
- Kleine, bladachtige kieuwen op de rugzijde van het achterlijf gelegen 
- Door de sterke beharing boven en onder steeds met slijk bedekt  

4. Cloeon sp. 
- Groenachtig 
- Drie even lange staartdraden; brede band op de staartdraden; bijna alle kieuwen zijn dubbel (loep!) 
- In stilstaand en langzaam stromend water 

5. Baetis sp. 
- Geelbruin 
- Middelste staartdraad is korter dan de buitenste 
- 7 paar zijdelingse, eivormige, enkelvoudige kieuwbladen (loep!) 
- Zowel in stilstaand als in stromend water, algemeen 

6. Ecdyonurus sp. 
- Geelbruin tot vuilbruin, soms bruin met lichtere tekening 
- Lichaam sterk afgeplat; Kieuwbladen eivormig, met daaronder een dradenbundeltje 
- Hoeken aan de voorrand van het borststuk schijfvormig verlengd langs de zijranden van het 

borststuk lopend 
- In stromend water 

7. Rithrogena sp. 
- Geelachtig groen tot vuilgroen 
- Lichaam sterk afgeplat 
- 7 paar zijdelingse kieuwen. Onder elk kieuwblad ligt een dradenbundeltje 
- Een zwarte vlek op iedere dij 
- In snelstromende beken 

8. Heptagenia sp. 
- Geelachtig of vuilbruin met lichtere tekening 
- Lichaam sterk afgeplat 
- Onder elk kieuwblad ligt een dradenbundeltje 
- Voorrand van borststuk rechthoekig. 
- In langzaam stromend, proper water, vrij zeldzaam  
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Sleutel H : Larven van ééndagsvliegen 
 

 

Imago of volwassen ééndagsvlieg 
Ephemera danica 

   

 

Ephemera vulgata 
15 – 23 mm 

Caenis sp. 
4 – 7 mm 

Ephemerella sp. 
6 – 10 mm 

Cloeon sp. 
5 – 9 mm 

 

 

 
 

Baetis sp. 
5- 9 mm 

 

Ecdyonurus sp. 
Platte haftenlarve 

8 – 15 mm 

Rithrogena sp. 
Platte haftenlarve 

8 – 12 mm 

Heptagenia sp. 
Platte haftenlarve 

9 – 14 mm 
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Sleutel I – Larven van echte libellen  
Stam Arthropoda (geleedpotigen) – Klasse Insecta – Orde Odonata (libellen) – Suborde Anisoptera 
(echte libellen)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Groepskenmerken 
Larven van libellen zijn te herkennen aan het driehoekige vangmasker dat onder aan de kop zit. 
Hiermee vangen ze diverse kleine waterdiertjes, zoals watervlooien. De aanleg van de vleugels van de 
volwassen libel is bij de larven al te zien. Libellen hebben geen pop, de volwassen libel kruipt direct uit 
de larvenhuid. De larven van glazenmakers zijn plomp en dik. De meeste soorten kunnen slechts in 
redelijk proper water leven. 
 

1. Corduliidae (glanslibellen) 
- Kleinere larve, niet of weinig behaard 
- Kop min of meer vijfhoekig 
- De uitgestrekte poten reiken verder dan het uiteinde van het achterlijf 
- In alle mogelijke typen stilstaand water, ook in langzaam stromend water, meestal op de bodem. 
 

2. Aeshnidae (glazenmakers) 
- Grote slanke larve, onbehaard 
- Groenachtig tot donkerbruin 
- Grote ogen 
- Vier achterlijfsegmenten met zijdoorns  
- Meestal in de dikke plantenlaag van stilstaand of langzaam stromend water, soms ook op de bodem 
 

3. Gomphidae (rombouten) 
- Kleine dikke larve, sterk behaard 
- Kop eerder afgerond 
- Achterlijf breed, sterk afgeplat en geleidelijk versmallend naar de punten toe 
 

4. Libellulidae (korenbouten) 
- Larve leeft op de bodem of graaft zich in de bodem 

- Ogen naar verhouding klein 

- Dieren behaard, vooral op de poten.  
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Sleutel I : Larven van echte libellen 
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Sleutel J – Larven van juffers  
Stam Arthropoda (geleedpotigen) – Klasse Insecta – Orde Odonata (libellen) – Onderorde Zygoptera 
(juffers) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Groepskenmerken 
Larven van libellen zijn te herkennen aan het driehoekige vangmasker dat onder aan de kop zit. 
Hiermee vangen ze kleine waterdiertjes, zoals watervlooien. De aanleg van de vleugels van de 
volwassen libel is bij de larven al te zien. Libellen hebben geen popstadium, de volwassen libel kruipt 
direct uit de larvenhuid. De larven van juffers zijn lang en slank. De meeste soorten kunnen slechts 
leven in redelijk proper water. 
 

1. Beekjuffers ( Calopterygidae) 
- Leemgeel 
- Antennen lang en robuust, eerste antennelid zeer lang 
- Bij voorkeur in stromend water tussen de waterplanten 
 

2. Pantserjuffers (Lestidea) 
- Grijsbruin of geelbruin 
- Kop vaak  2 x  zo breed als het borststuk 
- Zijaders op de staarten min of meer loodrecht op de middenader (zie figuur)  
- Bij voorkeur in stilstaand water van elk type, ook in plassen; enkele soorten in langzaam stromend 

water 
 

3. Breedscheenjuffers (Platycnemididae) 
- Witachtig met donkerder tekening 
- Staartbladen met lange, draadvormige uiteinden 
- In riviertjes, zwak stromende beekjes met drijvende waterplanten en uitzonderlijk in heldere vijvers 
  

4. Waterjuffers (Coenagrionidae) 
- Groenachtig, geelachtig of grijsbruin, afhankelijk van de soort 
- Staartbladen met ronde uiteinden of hoogstens een klein spitsje 
- Zijaders op de staartbladen vormen een scherpe hoek met de middenader (zie figuur) 
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Sleutel J – Larven van juffers 
S 
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( Coenagrion puella) 
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Sleutel K – Larven van schietmotten - Kokerjuffers 
Stam Arthropoda (geleedpotigen) – Klasse Insecta – Orde Trichoptera (schietmotten) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
 
Groepskenmerken 
Kokerjuffers zijn larven van schietmotten. De meeste kokerjuffersoorten bouwen zelf een kokertje van 
steentjes, bladstukjes, takjes, … waar ze in leven. Er zijn kokerjuffersoorten die pas een kokertje maken 
als ze gaan verpoppen. Ook kan een kokerjuffer tijdens het vangen uit de koker geraakt zijn. Als er 
geen koker is, zijn kokerjuffers te herkennen aan de twee klauwtjes aan het eind van het achterlijf. Het 
achterlijf is week, er zitten vaak kieuwen aan. Alleen de eerste segmenten achter de kop (‘borst’) 
hebben meestal harde schildjes.  
De meeste kokerjuffers leven in schoon, stromend water. 
 

1. Limnephilidae 
Koker: 
- Ongeveer 30-35 mm lang, 10 mm breed 
- Bestaat uit uiteenlopende materialen, schots en scheef aan elkaar gekleefd 
Larve: 
- Op eerste achterlijfsegment op de rug soms een afgeplatte uitwas 
- Op de zijkant van het 3e borstsegment zijn er vlekjes (al of niet verhoornd), gelokaliseerd door een 

bosje haren  
In stilstaand en langzaam stromend water 
 

2. Phryganeidae 
Koker: 
- tot ongeveer 50 mm lang, 10 mm breed 
- recht buisvormig, opgebouwd uit (vaak spiraalsgewis geschikte) plantendelen 
Larve: 
- hoornachtig uitsteeksel aan de onderzijde van het eerste borstsegment. 
- Eerste segment van het achterlijf met drie wratten die omhoog kunnen worden gestoken. 
- De achterste zijkieuwen zijn pluimachtig behaard, de overige zijn glad. 
In stilstaand, plantenrijk water 
 

3. Leptoceridae 
Koker:  
- 20-30 mm lang, 2-3 mm breed 
- recht, gemaakt van plantendelen 
Larve:  
- achterpoten met lange zwemborstels 
- derde paar poten tot meer dan 3 keer zo lang als het eerste paar  
In stilstaand of langzaam stromend water 
Larve zwemt met de koker zeer gelijkmatig door het water. 
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Sleutel K – Larven van schietmotten: kokerjuffers 
S 
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30 – 35 mm 
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Sleutel L – Larven van tweevleugeligen of vliegen en muggen 
Stam Arthropoda (geleedpotigen) – Klasse Insecta – Orde Diptera (tweevleugeligen) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
Groepskenmerken 
De larven van vliegen en muggen hebben over het algemeen een langwerpig, wormvormig lichaam. Dit 
is uit ‘ringen’ of segmenten opgebouwd. Er zijn geen echte poten, maar soms wel schijnpootjes. Deze 
bestaan maar uit één stuk en zijn niet verhard. Larven van vliegen en muggen kunnen er heel 
verschillend uitzien: kaal of met haren, rolrond of plat, met of zonder adembuizen of andere 
uitsteeksels. 
 

1. Larve van de kriebelmug (Simuliidae) 
- Bruinachtig 
- Larve zet zich vast op stenen of planten met een hechtschijf op het achterlijf 
- De mond is voorzien van borstelharen waarmee de larve voedsel uit het water zeeft 
- Komt voor in stromend water  
 

2. Larve van vedermug of dansmug (Chironomidae) 
- De kleur kan wit, geelachtig, groen, grijsbruin of licht- tot donkerrood zijn (niet verwarren met de 

borstelarme ringwormen) 
- Bezitten vooraan 2 pootstompjes  
- Leven in de bovenste laag van de bodem 
 

3. Larve van pluimmug (Chaoboridae) 
- Larve zeer doorschijnend, op twee paar opvallende, zwarte luchtblazen ( voor- en achteraan) na. 

Dank zij deze luchtblazen kan de larve horizontaal zweven in het water 
- Larve verplaatst zich door een snelle kronkelbeweging te maken  
 

4. Larve van steekmug (Culicidae) 
- Larve bezit achteraan een adembuis en hangt in rust aan het wateroppervlak, met de kop omlaag 
- Zwart met een verdikt borststuk 
 

5. Rattenstaartlarve 
- Kleur: grijswit 
- Bezit een adembuis die ze tot 35 mm lang kan uitschuiven 
- Leeft in voedselrijk water: afwateringssloten, bezinkingsbekkens van waterzuiveringsinstallaties, 

zelfs in riolen en aalputten 
 

6. Larve van steltmug (Limoniidae) 
- Vuilwitte larve met zwarte haren 
- Kop kan helemaal ingetrokken worden 
- Achterlijf met 5 paar wratachtige, van haken voorziene pootstompjes, waarmee ze zeer behendig 

kunnen kruipen  
- Lichaam eindigt in een dubbele priem 
- In bodem van heldere beken 
 

7. Larve van langpootmug (Tipulidae) 
- Grijs tot geelachtig 
- Hun achterlijf eindigt in een komvormige inzinking (zeshoekachtig plaatje). In ondiep water hangen 

de larven vaak met deze ademhalingskom aan het wateroppervlak 
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Sleutel L : Larven van vliegen en muggen (deel 1) 
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Sleutel L : Larven van vliegen en muggen (vervolg) 
 

8. Larve van daas (Tabanidae) 
- Wit tot bleekgeel 
- Goede zwemmer in vroeg stadium. Eenmaal ouder wordt het een echte grondbewoner. 
- Lichaam is telescopisch. Bij het kruipen geven de uitstulpingen op het lichaam hen de nodige steun 
- In de drassige oeverzone of in de dikke plantenlaag aan de oppervlakte van rustig water 
 

9. Larve van wapenvlieg (Stratiomyiidae) 
- Grijsgroen 
- De  larve hangt dikwijls met de adembuis (voorzien van een krans van haartjes) aan het 

wateroppervlak 
 

10. Larve van meniscusmug (Dixidae) 
- Geelachtig of bruinachtig grijs, kop en voorste lichaamshelft donkerder 
- U-vormig gekromd lichaam, complexe structuren aan het achtereind 
- In stilstaand of stromend water 
 

11. Larve van glansmug (Ptychopteridae) 
- Witgelig, doorschijnend  
- Uiteinde van het achterlijf geleidelijk vernauwend, met een lange uitschuifbare adembuis  
- Voorste achterlijfsegmenten met gordellijsten waarop knobbelige schijnpootjes staan 
- Leven in los sediment en op bladeren op de bodem van ondiepe plaatsen in stilstaand en stromend 

water 
 

12. Larve van motmug ( Psychodidae) 
- Witgrijs 
- Lichaam min of meer gepantserd, elk segment afgedekt met een rugplaat, waarvan de voorste en 

de laatste verdeeld zijn 
- In sterk vervuild water, ook in riolen 
 

13. Larve van watervlieg ( Ephydridae) 
- Grijs of geelbruin  
- 8 paar loopwratten waarmee ze over de bodem kruipen  
- Uiteinde van het lichaam min of meer gevorkt, vrij lange stigmadragers al of niet op een adembuis 
- Hebben een bijna ongelooflijk weerstandsvermogen tegen alle mogelijkheden en ongunstige 

leefomstandigheden. Ze leven altijd in ondiep water. 
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Sleutel L : Larven van vliegen en muggen ( vervolg) 
 

 

 

 

 

   

 
Volwassen daas 

Larve van daas ( 30 – 40 mm) 

  

Volwassen wapenvlieg Larve wapenvlieg  (tot  40 mm) 

 
 

 
Larve van motmug 

10 mm 

 
Larve van watervlieg 
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Larve meniscusmug 
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Larve glansmug 
tot 70 mm  
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Sleutel M – Larven van steenvliegen 
Stam Arthropoda (geleedpotigen) – Klasse Insecta – Orde Plecoptera (steenvliegen) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Groepskenmerken 
Steenvliegen zijn geen vliegen, maar vormen een aparte familie. De larven verstoppen zich onder 
stenen, vandaar de naam. 
Steenvlieglarven hebben zes poten. Het dier bestaat uit drie delen: kop, borststuk en achterlijf. De 
aanleg van de vleugels is bij de larve al zichtbaar. Aan het eind van het achterlijf zitten twee 
staartdraden. Steenvliegen hebben geen kieuwen aan het achterlijf. Ze kruipen op (en onder) takken en 
stenen. Steenvliegen hebben geen pop. Het volwassen insect kruipt direct uit de larvenhuid. Ze leven in 
schoon, stromend water, in bovenlopen van snelstromende beken of bronnen, op plaatsen waar het 
water niet warm wordt. Soms komen ze ook in kleine aantallen voor in wat verontreinigd, minder snel 
stromend water. 
 

1. Larve van Nemoura sp.  (Nemouridae) 
- Meestal donkerbruin 
- Gedrongen, robuust 
- Vleugelscheden staan schuin van binnen naar buiten 
- In stromend water, ook de kleinste stroompjes 
 

2. Larve van Leuctra sp. (Leuctridae) 
- Geelachtig 
- Wormachtig slank 
- Vleugelscheden evenwijdig aan het lichaam 
- In kleiner stromend water 
 

3. Larve van Taeniopteryx sp. (Taeniopterygidae) 
- Bruin met lichtere tekening 
- Achterlijfsegmenten met achterwaarts gerichte doorns 
- Antennen en staartdraden zeer lang 
 

4. Larve van Perlodes sp. ( Perlolidae) 
- Meestal bont gekleurd: grijs-bruin-geel 
- Slechts matig afgeplat; geen kieuwen op het borststuk 
- In stromend water, op stenen 
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Sleutel M : Larven van steenvliegen 
 
 

 

Imago of volwassen 
steenvlieg 

 
 

 

Larve van Nemoura sp. 
6 – 9 mm ( zonder staart) 

Larve van Leuctra sp. 
5 – 8 mm ( zonder staart) 

 

      

 

 

Larve van Taeniopteryx sp. 
8 – 10 mm (zonder staart) 

Larve van Perlodes sp. 
 20 mm (zonder staart) 
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