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Wantsen

Insecta [klasse]

Tabel 1 Wantsenfamilies in Nederland verdeeld in landwantsen (24 families) en water en oppervlaktewantsen
(12 families). De vet gedrukte families worden in deze veldgids behandeld.

Hemiptera [orde]
• snavelinsecten
• halfvleugeligen
		
		Auchenorrhyncha [onderorde]
		
• cicaden		
		
		Heteroptera [onderorde]
		• wantsen		
		
		Sternorrhyncha [onderorde]
		
• plantenluizen

landWantsen
Acanthosomatidae
Alydidae
Anthocoridae
Aradidae
Berytidae
Ceratocombidae
Cimicidae
Coreidae
Cydnidae
Dipsocoridae
Lygaeidae
Microphysidae
Miridae
Nabidae
Pentatomidae
Piesmatidae
Pyrrhocoridae
Reduviidae
Rhopalidae
Saldidae
Scutelleridae
Stenocephalidae
Thyreocoridae
Tingidae
Subtotaal

Aantal
soorten
kielwantsen
kromsprietwantsen
bloemwantsen
schorswantsen
steltwantsen
bladmoswantsen
bedwantsen
randwantsen
graafwantsen
veenmoswantsen
bodemwantsen
korstmoswantsen
blindwantsen
sikkelwantsen
schildwantsen
amarantwantsen
vuurwantsen
roofwantsen
glasvleugelwantsen
oeverwantsen
pantserwantsen
wolfsmelkwantsen
viooltjeswantsen
netwantsen

Water- en oppervlakteWantsen

cicaden

wantsen

plantenluizen

Aphelocheiridae
Corixidae
Gerridae
Hebridae
Hydrometridae
Mesoveliidae
Micronectidae
Naucoridae
Nepidae
Notonectidae
Pleidae
Veliidae
Subtotaal

Totaal

rivierbodemwantsen
duikerwantsen
schaatsenrijders
moslopers
vijverlopers
bladlopers
dwergduikerwantsen
platte waterwantsen
waterschorpioenen
bootsmannetjes
dwergbootsmannetjes
beek en dwerglopers

Aantal
genera

Levenswijze

Hoofdvoedsel

4
1
16
2
4
1
2
10
7
2
47
1
98
3
26
2
1
6
7
7
3
1
1
16
268

land
land
land
land
land
land
land
land
land
land
land
land
land
land
land
land
land
land
land
land
land
land
land
land

planten
planten
dieren
schimmels
planten
dieren
dieren
planten
planten
dieren
planten
dieren
planten
dieren
planten/dieren
planten
planten
dieren
planten
dieren
planten
planten
planten
planten

Aantal
soorten

Aantal
genera

Levenswijze

Hoofdvoedsel

1
29
9
2
2
1
4
2
2
6
1
5
64

1
8
3
1
1
1
1
2
2
1
1
2
24

water
water
wateroppervlak
wateroppervlak
wateroppervlak
wateroppervlak
water
water
water
water
water
wateroppervlak

dieren
planten/dieren
dieren
dieren
dieren
dieren
planten/dieren
dieren
dieren
dieren
dieren
dieren

641

292

7
1
41
7
9
1
5
13
10
2
98
6
241
13
35
3
1
10
10
20
6
2
1
35
577

Vanaf de beginperiode t.e.m. 18/02/2019 werden er in het werkingsgebied Waasland-Noord
158 soorten wantsen van 26 familie’s ingevoerd, 4 soorten behoren tot exoten.
21 soorten werden niet goedgekeurd wegens ontbreken van bewijsmateriaal.
132 soorten landwantsen en 26 soorten water- en oppervlaktewantsen.
Landwantsen
132 soorten

Water- en Oppervlaktewantsen
26 soorten

kielwantsen - 3
bloemwantsen - 7
schorswantsen - 1
steltwantsen - 1
randwantsen - 4 + 1 + 1
graafwantsen - 3
bodemwantsen - 18 + 4 + 1
blindwantsen - 38 + 11 + 1
sikkelwantsen - 4 + 1
schildwantsen - 16 + 1
vuurwantsen - 1
roofwantsen - 3 + 1
glasvleugelwantsen - 6
oeverwantsen - 1
pantserwantsen - 1
netwantsen - 3

duikerwantsen - 8
schaatsenrijders - 5
moslopers - 1
vijverlopers - 1
dwergduikerwantsen - 1
platte waterwantsen - 1
waterschorpioenen & staafwantsen - 2
bootsmannetjes - 2 + 1
dwergbootsmannetjes - 1
beeklopers & dwerglopers - 3

Water- en oppervlaktewantsen

Zoekkaarten Natuur van Nederland

Waterwantsen

Zoekkaart waterwantsten te downloaden
www.eis-nederland.nl - publicaties

Hoe herken ik een
waterwants?
clavus
Waterwantsen worden
corium
soms verward met waterkevers. Kevers hebben
echter bijtende kaken in
plaats van een zuigsnuit.
Om dit goed te bekijken
membraan
moet je de onderkant van
de kop bekijken. Met de
waterwants
zuigsnuit zuigen wantsen
aan planten of dieren.
Vooral de bootsmannetjes kunnen ook de mens pijnlijk
steken. Verder valt bij wantsen de voorvleugel op: die
bestaat uit drie duidelijke vlakken: clavus, corium en
membraan. Kevers hebben twee harde dekschilden.
Jonge wantsen en een enkele volwassen wants zijn
vleugelloos. In die gevallen kun je altijd naar de monddelen kijken: als het dier een zuigsnuit heeft, dan is het
een wants.

vijverloper

Op en nabij water komen nog andere wantsen voor:
oppervlaktewantsen, zoals schaatsenrijders (Gerridae,
9 soorten) en vijverlopers (Hydrometridae, 2 soorten).
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Waterwantsen behoren tot de leukste slootdiertjes.
In één goedgemikte schep slootwater kom je allerlei
vormen, kleuren en maten tegen. De vormenrijkdom
is zelfs zo groot, dat het je doet verbazen dat het om
verwante diertjes gaat. Om de verwarring nog groter
te maken, dragen veel wantsen ook nog eens volksWaar kan ik de soorten vinden?
namen als “waterschorpioen”, “bootsmannetje” en
“ruggezwemmer”, waaruit ook niet direct de onderlinge verwantsschap blijkt. Met deze zoekkaart is
het mogelijk om de grotere waterwantsen (vanaf
1 centimeter) op naam te brengen.
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Waterwantsen
Start
Met lange
adembuis

Nee

Ja

Lichaam

langwerpig

Afwezig

Ovaal

Dier afgeplat
Ja

Schildje

Kop
Nee

Smal

Aanwezig

schaatsenrijder

Colofon
Deze zoekkaart werd mede mogelijk
gemaakt door het project ‘Groen en Doen’,
gefinancierd door het Ministerie van
Economische Zaken.

dekschild

Tekst: Bram Koese
Foto’s: Bram Koese, Theodoor Heijerman, Jiří Hájek, Tim Faasen

waterkever

onvolwassen bootsmannetje

Staafwants
Ranatra linearis
Algemeen, vooral tussen
opgedreven plantenmateriaal
(zoals grasmaaisel).

Waterschorpioen
Nepa cinerea
Algemeen.

Platte waterwants
Ilyocoris cimicoides
Zeer algemeen, vooral tussen
dichte onderwatervegetatie.

Gevlekte platte waterwants
Naucoris maculatus
Zeer zeldzaam, in laagveengebieden.

Mosselwants
Aphelocheirus aestivalis
Lastig te vangen. Tussen grind op
bodem van snelstromende beken
en rivieren.

Duikerwants
Corixidae spec.
33 soorten. Klein (2-8 mm), alleen
het genus Corixa (NL 4 soorten)
> 1 cm (max. 1,5 cm).

Bont bootsmannetje
Notonecta maculata
Zuidelijke soort die zich
uitbreidt.

Gewoon bootsmannetje
Notonecta glauca
Zeer algemeen.

Schildje
Breed

Licht

Halsschild
Vrijwel
egaal
bestippeld

Donker

Dekvleugels

Met 4
lengtebanden

Zwart
met lichte
lengtestrepen

Licht,
eventueel met
vlekpatroon

X-patroon
op dekvleugels
Ja

Nee
Achterlijf
Zwart

Zwart met oranje

Meestal bleek,
zonder blokrand

Meestal
gevlekt

X-patroon

adembuis

waterschorpioen

Meestal bleek
met blokrand,
soms gevlekt

staafwants

mosselwants

platte
waterwants

gevlekte platte
waterwants

duikerwants

bleek + noordelijk
bootsmannetje

zwart
bootsmannetje

tenger
bootsmannetje

gewoon
bootsmannetje

bont
bootsmannetje

Tenger bootsmannetje
Notonecta viridis
Vrij algemeen, ook in (licht)
brak water.

Zwart bootsmannetje
Notonecta obliqua
Vrij algemeen op Texel en in
vennen op de zandgronden.

Bleek bootsmannetje
Notonecta lutea
Najaar (juli-oktober). Onderscheid
met noordelijk bootsmannetje op
basis van genitaal.

Noordelijk bootsmannetje
Notonecta reuteri
Najaar (juli-oktober). Onderscheid
met bleek bootsmannetje op basis
van genitaal.

Landwantsen

Groene schildwants - Palomena prasina - 11,0-14,0 mm
5
antennesegmenten
4

Kenmerkend voor wantsen:

tylus

wang

3
2

•

voorvleugels deels verhard,
deels vliezig
zuigsnuit

ocelli

1

halsschild (pronotum)

schouder

schildje (scutellum)

bedekt bij sommige soorten een groot deel van het achterlijf

clavus

smal driehoekig vlak tussen schildje en corium

dij (femur)
corium

het voorste hoornachtige deel van de voorvleugel
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Berend Aukema
Theodoor Heijerman
Vincent J. Kalkman

connexivum

scheen (tibia)

de onder de vleugels uitstekende rand
van het achterlijf

Veldgids wantsen
deel 1

tars (tarsus)

membraam

het achterste vliezige deel van de voorvleugel

Landwantsen - levenscyclus

cicaden

wantsen

plantenluizen

Zuigsnuit
Bij de meeste wantsenfamilies ligt de
zuigsnuit tegen de onderkant van de kop
aan.
Bij de sikkelwantsen en roofwantsen is
de snuit gebogen en zit er een duidelijke
ruimte tussen de onderkant van de kop en
de zuigsnuit.

Roodpootschildwants - Pentatoma rufipes - 12,0-15,0 mm

stippelblindwants

Landwantsen - levenscyclus

Onvolledige gedaanteverwisseling
berkenkielwants

→
→
→

ei
vier of vijf nimfenstadia
imago (volwassen exemplaar)

berkensmalsnuit

smalle randwants

Wantsen overwinteren als ei, als nimf
of als vowassen insect.

Landwantsen - kielwantsen
Meidoornkielwants - Acanthosoma haemorrhoidale - 14,0-17,0 mm

Landwantsen - kielwantsen
Berkenkielwants - Elasmostethus interstinctus - 8,0-11,0 mm

Landwantsen - bloemwantsen
Kleine tot zeer kleine roofwantsen (meestal kleiner dan 4 mm).
Gewone bloemwants - Anthocoris nemorum - 3,4-4,5 mm

Landwantsen - steltwantsen
Steltwantsen hebben een smal, langgerekt lichaam en lange dunne poten, waardoor ze op muggen lijken.
Het eind van de dijen en van het eerste segment van de antenne is vaak verdikt.
Gewone steltwants - Berytinus minor - 5,3-6,8 mm.

Landwantsen - randwantsen
Zuringrandwants - Coreus marginatus - 11-15 mm

Landwantsen - randwantsen
Smalle randwants - Gonocerus acuteangulatus - 12-15 mm
Ruitrandwants - Syromastus rhombeus - 9,5-11,5 mm

Landwantsen - bodemwantsen
De bodemwantsen (Lygaeidae) leven vooral op de bodem van zaden (niet alle soorten) en hebben vaak wat
sombere kleuren (grijs, zwart, bruintinten).
Zwartkopcymus - Cymus melanocephalus - 3,1-3,9 mm

Landwantsen - bodemwantsen
Berkensmalsnuit - Kleidocerys resedae - 4.5-6 mm

Landwantsen - bodemwantsen
Kruiskruidnysius - Nysius senecionis - 3,9-4,8 mm

Landwantsen - bodemwantsen
Lindenspitskop - Oxycarenus lavaterae- 4,8-6 mm - exoot

Landwantsen - blindwantsen
Familie Miridae – blindwantsen. Een opvallende eigenschap van blindwantsen is het ontbreken van ocelli.
Puntogen, waarvan veel wantsen (niet alle) er twee of drie op de kop hebben.
Weideschaduwwants - Lygus pratensis- 5,8–7,3 mm

Landwantsen - blindwantsen
Vierstreepblindwants - Miridius quadrivirgatus - 8,8–10 mm - zeldzaam

Landwantsen - blindwantsen
Stippelblindwants - Pantilius tunicatus - 8,5–10,2 mm

Landwantsen - blindwantsen
Tweedoornsmallijf - Stenodema calcarata - 6,8–7,9 mm
Gewone smallijf - Stenodema laevigata - 7,8–9 mm

Landwantsen - sikkelwantsen
Sikkelwantsen zijn slanke roofzuchtige wantsen met een sikkelvormig gebogen zuigsnuit (rostrum).
Miersikkelwants - Himacerus mirmicoides - 7-9 mm - Boomsikkelwants - Himacerus apterus - 8-11,5 mm

Landwantsen - schildwantsen
Mijterschildwants - Aelia acuminata - 7,8-9,3 mm

Landwantsen - schildwantsen
Grauwe schildwants - Rhaphigaster nebulosa - 13,5-16,0 mm

Landwantsen - schildwantsen
Weegbreeschildwants - Eysarcoris aeneus - 5,0 - 6,0 mm
Andoornschildwants - Eysarcoris venustissimus - 5,5 - 6,5 mm

Landwantsen - schildwantsen
Roodpootschildwants - Pentatoma rufipes - 12,0-15,0 mm
Bloedpootschildwants - Pinthaeus sanguinipes - 11,5-16,5 mm - zeer zeldzaam

Landwantsen - vuurwantsen
Een opvallende eigenschap van vuurwantsen is het ontbreken van ocelli.
Vuurwants - Pyrrhocoris apterus - 9.0-11.5 mm.

Landwantsen - roofwantsen
Schaarse muggenwants - Empicoris rubromaculatus - 4,5-6,1 mm.

Landwantsen - glasvleugelwantsen
Kaneelglasvleugelwants - Corizus hyoscyami - 8.5-10.3 mm

Landwantsen - glasvleugelwantsen
Kleine slanke glasvleugelwants - Myrmus miriformis - 6.5-9.0 mm.

Landwantsen - glasvleugelwantsen
Brilglasvleugelwants - Stictopleurus abutilon - 7.0-8.7 mm

Landwantsen - pantserwantsen
Gewone pantserwants - Eurygaster testudinaria - 8,0-11,0 mm.

Landwantsen - netwantsen
Netwantsen zijn fraaie wantsen die makkelijk te herkennen zijn aan hun netvormige aderpatroon.
Dictyla humuli - 3,1-3,8 mm.

... meer weten
Aelia acuminata
Grote mijterschildwants

Aelia klugii
Kleine mijterschildwants

Arma custos
Snuitkeverschildwants

Carpocoris fuscispinus
Beemdkroonschildwants

Carpocoris purpureipennis
Knoopkruidschildwants

Chlorochroa juniperina
Jeneverbesschildwants

Chlorochroa pinicola
Dennenschildwants

Dolycoris baccarum
Bessenschildwants

Eurydema ornata
Sierlijke schildwants

Eurydema ventralis
Zuidelijke koolschildwants

Eysarcoris aeneus
Weegbreeschildwants

Eysarcoris venustissimus
Andoornschildwants

Graphosoma lineatum
Pyjamaschildwants

Holcostethus sphacelatus
Toortsschildwants

Jalla dumosa
Rupsenschildwants

Neottiglossa pusilla
Grasschildwants

Nezara viridula
Zuidelijke groene
schildwants

Nezara viridula
Zuidelijke groene
schildwants

Palomena prasina
Groene schildwants

Palomena viridissima
Groene veldschildwants

Pentatoma rufipes
Roodpootschildwants

Peribalus strictus
Zuidelijke schildwants

Picromerus bidens
Tweetandschildwants

Piezodorus lituratus
Bremschildwants

Pinthaeus sanguinipes
Bloedpootschildwants

Podops inuncta
Haakjesschildwants

Rhacognathus punctatus
Heideschildwants

Rhaphigaster nebulosa
Grauwe schildwants

Sciocoris cursitans
Zandschildwants

Sciocoris homalonotus
Platte zandschildwants

Stagonomus bipunctatus
Mannetjesereprijsschildwants

Troilus luridus
Buikspitsschildwants

Zicrona caerulea
Blauwe schildwants

Adomerus biguttatus
Hengelgraafwants

Byrsinus flavicornis
Kleine borstelige graafwants

Legnotus limbosus
Kleefkruidgraafwants

Legnotus picipes
Walstrograafwants

Acanthosoma haemorrhoidale
Meidoornkielwants

Cyphostethus tristriatus
Jeneverbeskielwants

Eurygaster austriaca
Grote pantserwants

Eurygaster maura
Schaarse pantserwants

Cydnus aterrimus
Wolfsmelkgraafwants

Microporus nigrita
Grote borstelige graafwants

Sehirus luctuosus
Vergeet-mij-nietgraafwants

Sehirus morio
Ossentonggraafwants

Elasmostethus interstinctus
Berkenkielwants

Elasmostethus minor
Kleine kielwants

Eurygaster testudinaria
Gewone pantserwants

Odontoscelis fuliginosa
Grote behaarde pantserwants

Tritomegas bicolor
Dovenetelgraafwants

Tritomegas sexmaculatus
Ballotegraafwants

Thyreocoris scarabaeoides
Viooltjeswants

Elasmucha ferrugata
Bosbeskielwants

Elasmucha fieberi
Veenkielwants

Elasmucha grisea
Gewone kielwants

Odontoscelis lineola
Kleine behaarde pantserwants

Phimodera humeralis
Zandzeggepantserwants

In Nederland komen 640 land- en zoetwaterwantsen voor.
Veel soorten zijn vrij klein en onopvallend maar er zijn ook
grote en kleurrijke soorten. Op deze poster staan alle
Nederlandse schildwantsen, kielwantsen, pantserwantsen
en graafwantsen afgebeeld.

Ook waarnemingen van wantsen doorgeven? Maak een foto
en ga naar Waarneming.nl of Telmee.nl.
Bekijk ook de soortzoeker schildwantsen op
determineren.nederlandsesoorten.nl.
Foto’s Theodoor Heijerman

Mede mogelijk
gemaakt door:

Posters Natuur van Nederland
Schildwantsen

waarnemingen.be

•

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

•

https://www.nederlandsesoorten.nl/content/
soortzoekers

•

https://www.eis-nederland.nl/

Eurydema dominulus
Scharlaken schildwants

Eurydema oleracea
Koolschildwants

Rubiconia intermedia
Bosbesschildwants

•

