
KNNV “Fryslân” Op zoek naar Wantsen. 

 
Als insectenwerkgroep van onze vereniging heb ik een extra activiteit ingelast. Vincent 
Kalkman van EIS-Naturalis lijkt het leuk om met onze vereniging het Haulerveld, ik 
noem het het “Blauwe Bos” vlak bij Haulerwijk te onderzoeken op de aanwezigheid van 
wantsen. De excursie is vastgesteld op zaterdag 30 september. We starten om 11:00 uur 
op het parkeerterrein aan de oostzijde van het terrein (53.03.08 Noord; 6.19.45 Oost). 
Met de auto kom je hier vanuit Haulerwijk via de Tonckensweg (N918). Vincent begint 
met een inleidend verhaaltje z.g.n. “Kofferbaklezing”.  
Vincent neemt enkele verzamelspullen mee, maar dat is niet genoeg als we met grote 
getale aanwezig zijn. Dus als je in het bezit bent van een sleepnet of (oude) paraplu voor 
het kloppen uit bomen en struiken, graag meenemen. Een extra uitzoekbak is ook 
welkom.  
Hieronder volgen een tweetal artikelen overgenomen van EIS-Naturalis nieuwsbrief en 
Waarneming.nl.  
Voor vragen en opgave mag je mij bellen: Siemen Rienstra 0512-521496, meestal ben ik 
’s avonds wel bereikbaar. 

Wantsenproject  
 
Inleiding 
 
In 2017-2018 wordt het landelijke atlasproject wantsen georganiseerd.  
In 2019 moet dit leiden tot de publicatie van het vijfde en laatste deel in de wantsenatlas van 
Nederland.  
Waarnemingen van alle soorten zijn welkom maar het project richt zich vooral op de soorten van tien 
families: Pyrrhocoridae (vuurwantsen), Stenocephalidae (wolfsmelkwantsen), Coreidae (randwantsen), 
Alydidae (kromsprietwantsen), Rhopalidae (glasvleugelwantsen), Thyreocoridae (viooltjeswantsen), 
Cydnidae (graafwantsen), Scutelleridae (pantserwantsen), Pentatomidae (schildwantsen) en 
Acanthosomatidae (kielwantsen). 
De 86 soorten die tot deze families behoren staan hieronder afgebeeld. Je kunt ze op naam brengen 
met de Veldgids wantsen (Aukema et al. 2016). Dit boekje wordt tijdens excursies gratis uitgedeeld of is 
te bestellen via EIS voor 5 euro (exclusief verzendkosten). Soorten van de families Thyreocoridae 
(viooltjeswantsen), Cydnidae (graafwantsen), Scutelleridae (pantserwantsen), Pentatomidae 
(schildwantsen) en Acanthosomatidae (kielwantsen) kan je ook op naam brengen met de 
soortzoeker Schildwantsen.  
Je kunt natuurlijk ook gewoon je waarneming invoeren als ‘wants spec. ’. Andere waarnemers kijken 
dan naar je foto en vertellen je wat het is.  
Voor wie meer wil leren van wantsen worden excursies georganiseerd die aangekondigd worden via de 
nieuwsbrief Tentakel (aanmelden via eis@naturalis.nl) en via het forum over wantsen.  
 
Het wantsenproject is een samenwerking van EIS Kenniscentrum insecten, de Nederlandse 
Entomologische Vereniging, de jeugdbonden voor natuurstudie en Waarneming.nl en is financieel 
mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Van der Hucht De Beukelaar Stichting en 
Bij12.  
 
 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Berend Aukema of Vincent Kalkman .  
 
In 2017 tot nu toe 9.044 waarnemingen ingevoerd.  

 

https://waarneming.nl/download/pdf/Veldgids_wantsen.pdf
http://determineren.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/matrixkey/index.php?epi=52
https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?board=56.0
mailto:baukema@hetnet.nl
mailto:vincent.kalkman@naturalis.nl


 

 
Op 10 maart is officieel het Atlasproject wantsen van start gegaan. In 2019 moet het project leiden tot de publicatie 
van het vijfde en laatste deel in de serie "Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen".  
 
Waarnemingen van alle soorten wantsen zijn welkom maar het project richt zich vooral op de soorten van tien 
families: vuurwantsen, wolfsmelkwantsen, randwantsen, kromsprietwantsen, glasvleugelwantsen, viooltjeswantsen, 
graafwantsen, pantserwantsen, schildwantsen en kielwantsen.  
 
Specialistische kennis is niet nodig en iedereen kan bijdragen aan dit project. Meer informatie over het project, de 

soorten en een link naar de veldgids wantsen staan op de projectpagina.  
 
In het kader van het wantsenproject worden er in 2017 een groot aantal excursies georganiseerd. Deze staan open 
voor beginnend en gevorderde wants-o-logen. Wil je mee op een excursie stuur dan een berichtje naar Vincent 
Kalkman. Je ontvangt dan aanvullende informatie.  
 
Excursies  

 

Vr 19 - Zo 

21 mei 

Bergen op Zoom e.o., Noord-Brabant KNNV Insectenwerkgroep Bergen 

op Zoom 

Za 20 mei Liesbosch, Etten-Leur, Noord-Brabant Noord-Brabantse Vrijwilligersdag 

Vr 2 - Ma 
4 juni 

Grensmaas, Limburg Zomerbijeeenkomst Nederlandse 
Entomologische Vereniging / 
Wantsenkamp jeugdbonden voor 
Natuurstudie 

Zo 18 juni Zwanenwater, Noord-Holland KNNV Noord-Holland 

Za 24 juni Gaasterland, Friesland Fryske Feriening foar Fjildbiology 

Za 1 juli Limitische Heide, Noord-Holland Zoektocht 
Zandzeggepantserwants Phimodera 
humeralis 

Vr 25 
augustus 

Korenburgerveen, Gelderland  

Vr 1 - Zo 
3 
september 

Bergen op Zoom e.o. KNNV insectenwerkgroep Bergen 
op Zoom 

Za 16 
september 

Groevenbeekse heide, Gelderland Najaarsexcursie wantsen met de 
jeugdbonden 

Za 30 
september 

Haulerveld, Friesland KNNV Fryslân 

 
 

https://waarneming.nl/wantsen/index.php
mailto:vincent.kalkman@naturalis.nl
mailto:vincent.kalkman@naturalis.nl

