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Opilionieuws 
 
 

Nieuwsbrief van de werkgroep hooiwagens  EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden   
nummer 12, oktober 2020 
 
Voorwoord 
Onze hooiwagenfauna is dynamisch én de verspreiding van de verschillende soorten is nog steeds 
niet goed genoeg bekend. Dat blijkt ook uit onderstaande bijdragen waar de eerste vondst van 
Trogulus tricarinatus voor Zuid-Holland wordt gemeld en de tweede vondst van Paranemastoma 
quadripunctatum voor Overijssel. Zoveel mogelijk inventariseerders in het veld is daarom belangrijk. 
Het is daarom verheugend dat het aantal leden van de hooiwagenwerkgroep elk jaar iets toeneemt. 
In dit nummer staan enkele bijdragen over onze activiteiten en een boekbespreking. Veel leesplezier 
gewenst! - Jinze Noordijk 
 
 
Trogulus tricarinatus in Zuid-Holland! 
Jinze Noordijk & Theodoor Heijerman, EIS-werkgroep hooiwagens 
 
In 2018 heeft EIS Kenniscentrum Insecten ten zuiden van Rotterdam een bodemvalonderzoek 
uitgevoerd. Hier wil de provincie in het ‘Buijtenland van Rhoon’ hoogwaardige akkernatuur laten 
ontstaan over een oppervlakte van ruim 600 hectare. Het bodemvalonderzoek had twee doelen: (i) 
bepalen in welke landschapstypen (denk aan akkerranden, grasstroken, dijktaluds) de meeste 
ongewervelden rondlopen, zodat dit gebruikt kan worden in het beheer en (ii) het vastleggen van 
eventueel aanwezige bijzondere natuurwaarden. Uit de bodemvallen zijn, naast de kevers en mieren, 
ook de hooiwagens gedetermineerd. In totaal ging het om slechts zeven soorten (Zeegers et al. 
2018), maar dit komt met name omdat er alleen in het voorjaar (april-mei) is bemonsterd, waardoor 
enkele soorten nog niet uit het ei zijn gekomen of nog zo jong zijn dat ze nog niet zo’n grote 
actieradius hebben.   
Het meest bijzonder was de aanwezigheid van Trogulus tricarinatus, die nog niet eerder in de 
provincie Zuid-Holland was gevonden. De soort is met name bekend van bossen in het oosten van 
het land en van allerlei biotopen, van grasland tot bos, in het rivierengebied (Wijnhoven et al. 2014). 
Hoewel op basis van het voorkomen langs de grote rivieren het zeker te verwachten was dat T. 
tricarinatus ook in Zuid-Holland voorkwam, maar de soort is lastig te vinden. Bodemvallen leveren 
voor de hooiwagens uit de familie Trogulidae wel vaak heel goede resultaten en zouden eigenlijk 
vaker ingezet moeten worden bij hooiwageninventarisaties. In het onderzoeksgebied werd T. 
tricarinatus gevangen in een slootrand met knotwilgen in de Zegenpolder en op de Schenkeldijk en 
Molenpolders Zeedijk (zie foto’s hieronder). In Nederland komen drie Trogulus-soorten voor, alle 
eten slakken en door hun slechte verbreidingsvermogen kunnen ze als indicator gebruikt worden 
voor ‘stabiele’ gebieden met voldoende prooidieren; zo benadrukken de vondsten het belang van 
permanent vegetatie (graslanden, grasranden, singles) naast de frequent verstoorde akkers en 
akkerranden. Trogulus tricarinatus is dan ook als doelsoort voor natuurontwikkeling in het 
Buijtenland van Rhoon betiteld!  
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Vindplaatsen van Trogulus tricarinatus in het Buijtenland van Rhoon (Zuid-Holland): een oever langs 
een akker met knotwilgen en een dijk die beplant is met populieren. Foto’s: Jinze Noordijk 
 
 

Boekbespreking ‘Suomen lukit ja valeskorpionit’ 
Jinze Noordijk, EIS-werkgroep hooiwagens 
 

Dit boek is compleet in de Finse taal en de vertaling van de titel luidt ‘Finse hooiwagens en 
pseudoschorpioenen’. Achter de prachtige foto op de voorzijde, waarbij een vertegenwoordiger van 
beide behandelde soortgroepen wordt afgebeeld (zie ook de foto op de volgende pagina), volgt een 
zeer fraaie en waardevolle publicatie. Maar eerst de bibliografische gegevens. Het boek is gemaakt 
door Annika Uddström en Veikko Rinne. In 2016 is het verschenen bij uitgeverij Hyönteistarvike 
Tibiale Oy in Helsinki. Het telt ruim 220 pagina’s en met wat zoeken op internet zou je het thuis 
moeten kunnen ontvangen voor ongeveer 50 euro. Ik bespreek hier alleen het hooiwagendeel. 
Vanzelfsprekend is de Finse hooiwagenfauna anders dan die van Nederland. Er zijn minder soorten 
en enkele soorten die niet bij ons voorkomen. Ik som de besproken soorten op en de soorten die ook 
bij ons voorkomen worden met een asterisk aangegeven: Nemastoma lugubre*, Lacinius dentiger, L. 
ephippiatus*, Lophopilio palpinalis*, Mitopus morio*, Oligolophus hanseni*, O. tridens*, Opilio 
canestrinii*, O. dinaricus, O. parietinus*, O. saxatilis*, Phalangium opilio*, Rilaena triangularis*, 
Leiobunum tisciae en Nelima gothica*.  
Het boek heeft een uitgebreide inleiding over historisch onderzoek, lichaamsbouw, voedsel, 
vijanden, groei, leefgebieden, vangmethoden, collectieaanleg en determinatie. Een 

determinatiesleutel staat achter in het boek en maakt vaak 
gebruik van duidelijke detailfoto’s. Omdat er pijltjes staan bij 
de kenmerken is het enigszins te volgen. In de tabel staan ook 
soorten die nog niet uit Finland bekend zijn. In het boek zelf 
staan de soortpagina’s van soms twee en soms vier pagina’s 
per soort. Omdat alles in het Fins is geschreven, zijn het niet 
de teksten waarvoor je dit boek koopt. Maar omdat er zo 
ontzettend veel foto’s van uitmuntende kwaliteit zijn 
gebruikt, is het toch een uiterst bruikbare publicatie. De 
foto’s tonen het dier zoals het in het veld gevonden kan 
worden, hoe het er uit ziet als je alle poten netjes uitspreidt, 
de voorzijde van het lichaam met de oogheuvel en kaken, en 
ook altijd detailfoto’s van de palpen. Soms is de oogheuvel of 
drietand nog in meer detail afgebeeld of is er een foto van de 
genitale plaat. Wat het werk uniek maakt ten opzichte van 
andere determinatiewerken is dat er ook bijna altijd een 
duidelijke foto van een juveniel exemplaar bij staat. Juveniele 
hooiwagens zien er vaak anders uit dan de volwassen dieren 
en hebben veel van de determinatiekenmerken nog niet.  
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Determinatie is daarom niet altijd gemakkelijk. Een foto van hoe ze eruit zien en vooral hoe het 
patroon van vlekjes is op het lichaam, is dus erg handig. Om het geheel nog bruikbaarder te maken, 
staan er achterin overzichtsplaten waar detailfoto’s van de drietanden, lichaamstekening, oogheuvel, 
palpen en het gehele dier op ware grootte naast elkaar staan; ideaal om soorten te vergelijken. 
De twaalf ‘Nederlandse’ soorten die in dit boek staan én vooral de vele prachtige en duidelijke foto’s 
maken dit Finse boek een goede aanvulling op de bestaande literatuur en dus zeker een aanrader. 
 

 
 
 
Hooiwagens van Nationaal Park Hollandse Duinen (5000-soortenjaargebied) 
Jinze Noordijk, EIS-werkgroep hooiwagens 
 
Op 4 november 2018 inventariseerde de hooiwagenwerkgroep Meijendel, oftewel een duingebied bij 
Wassenaar. De Zuid-Hollandse duinen tussen Hoek van Holland en Noordwijkerhout zijn het 
Nationaal Park Hollandse Duinen geworden. Ter gelegenheid hiervan werd er een 5000-soortenjaar 
georganiseerd door Dunea, Staatsbosbeheer, EIS en Waarneming.nl samen met een groot aantal 
andere organisaties. In het kader hiervan zijn ook alle hooiwagens geïnventariseerd en de jaarlijkse 
werkgroepexcursie sloot bij het project aan. Er was een goede opkomst van de werkgroepleden en 
een introducée: Dick Belgers, Johan Bink, Matthijs Courbois, Thijs Damen, Jan van Duinen, Steven 
IJland, Yaco Joven, Anne Krediet, Peter Wieringa, Marc de Winkel en ondergetekende. 
Voor dit verslagje worden alle soorten opgesomd en die in het gehele Nationaal Park zijn gevonden 
tijdens de excursie, door mijzelf op andere plekken, door anderen met foto gemeld staan op 
Waarneming.nl en in monsters van bodemvallen en gezeefd strooisel. De teller voor het grote gebied 
is op  zeventien soorten komen te staan (zie tabel). Als we de lijst bekijken dan zijn er drie missende 
soorten: Odiellus spinosus, Opilio saxatilis en Leiobunum sp. A. De eerste soort is algemeen in tuinen 
en komt ook schaars voor in warme open bossen, bosranden, struikgewas en soms graslanden. De 
soort komt zonder twijfel voor in het onderzoeksgebied, maar tuinen zijn nu eenmaal niet 
geïnventariseerd. Opilio saxatilis is ook een algemene soort en is in 2019 wel in Meijendel gevonden. 
Leiobunum sp. A. is een invasieve exoot en algemeen in Zuid-Holland en ook al bekend uit het 
onderzoeksterrein (Noordijk & Wijnhoven 2015), met waarnemingen uit 2012 (Meijendel), 2017 
(Lisse) en 2019 (Wassenaar), maar dus niet uit het 5000-soortenjaar 2018.  
 
De in 2018 aangetoonde hooiwagensoorten in Nationaal Park Hollandse Duinen. 
 

Nemastoma bimaculatum Mitopus morio Phalangium opilio   

Nemastoma dentigerum Dicranopalpus ramosus Rilaena triangularis 

Nemastoma lugubre Oligolophus hanseni Leiobunum rotundum 

Mitostoma chrysomelas Oligolophus tridens Leiobunum blackwalli 

Lacinius ephippiatus Opilio canestrinii   Nelima semproni 

Lophopilio palpinalis Paroligolophus agrestis    

  

Peter Wieringa fotografeerde op 15 mei 2018 
in de buurt van Schoonloo dit exemplaar van 
Platybunus pinetorum met maar liefst vier 
pseudoschorpioenen die zich aan de poten 
hebben vastgeklemd. Pseudoschorpioenen 
doen dit om zich te laten verplaatsen naar 
nieuwe gebieden, hetgeen foresie heet. Foto: 
Peter Wieringa 



Nieuwsbrief SPINED 39 31 

Onder de gevonden soorten bevindt zich een bijzonderheid: Nelima sempronii. Deze soort heeft in 
Nederland slechts vier bekende populaties: bij Nijmegen, bij Arnhem, bij de Hellegatsplaten en in 
Meijendel. In dit laatste gebied is ze in 2016 ontdekt door Arie Benschop en dit jaar wilden veel 
werkgroepleden de soort zien en moest ze natuurlijk aan de jaarlijst worden toegevoegd. Dit lukte en 
ze bleek zelfs op de vindplaats algemeen voor te komen in open bossen en bosschages. Nelima 
sempronii komt oorspronkelijk uit de landen rond de oostelijke Alpen en is pas in 2004 voor het eerst 
in ons land aangetroffen (Wijnhoven 2005). Mogelijk dat verspreiding in de ei-fase via rivierwater 
en/of menselijke verslepingen de oorzaken zijn van de uitbreiding van het areaal. In de Hollandse 
Duinen werd gewerkt aan wegen en waterbuizen, waarvoor stenen en betonnen buizen zijn 
aangevoerd; mogelijk de oorzaak voor het voorkomen van deze zeldzame soort? 
 
Literatuur 
Noordijk, J. & H. Wijnhoven 2015. Reuzenhooiwagen Leiobunum sp. – Nederlands Soortenregister, 

www.nederlandsesoorten.nl. 
Wijnhoven, H. 2005. De hooiwagen Nelima sempronii nieuw voor Nederland (Opiliones: 

Phalangiidae). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 22: 1-6. 
 

     
De werkgroep op zoek naar hooiwagens in Meijendel (Zuid-Holland), waarbij onder andere Nelima 
sempronii in aantal werd gevonden. Foto’s: Jinze Noordijk 
 
 
Hooiwagens zoeken aan de zuidrand van het Centraal-Massief in Frankrijk 
Jinze Noordijk & Roy Morssinkhof, EIS-werkgroep hooiwagens 
 
Eind augustus 2018 vertrokken beide auteurs met andere leden van de Insectenwerkgroep van de 
KNNV Wageningen e.o. naar Zuid-Frankrijk om een week in het dal van Liort (departement Aveyron) 
te inventariseren. Hier is een kleine natuurorganisatie, Les Amis du Moulin de Liort, actief bezig om 
natuurterreinen aan te kopen en zo veilig te stellen voor alle planten en dieren die daar leven. 
Inventarisaties van en publicaties over al dat leven is altijd een onderdeel geweest van de 
doelstellingen. Aandacht voor de soortenrijkdom is immers een goede manier om te benadrukken 
wat er te verliezen valt als er onzorgvuldig met de natuur wordt omgegaan.  
Wij brachten de hooiwagenfauna van het dal in kaart. Over faunistiek van hooiwagens is in Frankrijk 
weinig bekend, omdat er maar enkele inventariseerders in dat grote land actief zijn. Wij vonden 
verschillende soorten die nog niet uit het departement Aveyron bekend waren en de resultaten 
zullen later eens in een Frans vaktijdschrift worden gepubliceerd. De dichtheid aan hooiwagens bleek 
lager dan wij gewend zijn in Nederland en soms was het flink zoeken. Het totaal aantal waargenomen 
soorten was zestien, wat ons toch wat laag leek voor Zuid-Frankrijk. Anderzijds hebben we 
fantastische, en voor ons nieuwe, soorten gezien. Vier daarvan worden op de volgende pagina 
afgebeeld om zo eens beeld te geven van enkele zuidelijke soorten en inspiratie te geven aan 
anderen om ook elders in Europa op zoek te gaan naar deze interessante dieren.  
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Vier hooiwagensoorten uit het Liortdal (Frankrijk, departement Aveyron): Holoscotolemon querilhaci, 
Odiellus troguloides, Ischyropsalis luteipes en Nelima silvatica. Foto’s: Jinze Noordijk 
 
 

Werkgroepexcursie naar Twente 
Johan Bink & Jinze Noordijk, EIS-werkgroep hooiwagens 
 

Voor de jaarlijkse excursie van de werkgroep was in 2019 gekozen om op 3 november in de omgeving 
van Bentelo enkele bossen van Landgoed Twickel langs de Hagmolenbeek te bezoeken. Dit gebied 
ligt in Twente, waar nog niet zo heel veel is geïnventariseerd, maar wel allerlei interessante soorten 
verwacht mogen worden (Noordijk 2013). De opkomst was weer prima: de werkgroepleden Dick 
Belgers, Matthijs Courbois, Thijs Damen, Jan van Duinen, Steven IJland, Anne Krediet, Hay 
Wijnhoven, Marc de Winkel en de auteurs van dit stukje waren van de partij. Helaas bleek het 
etablissement in Goor, wat gekozen was als het afspreekpunt, gesloten te zijn en dus trapten we af 
met een vergeefse zoektocht naar een vervangend café voor koffie.  
 

     
De werkgroep op zoek naar hooiwagens op Landgoed Twickel (Overijssel). Foto: Jinze Noordijk. Er 
werd onder andere een individu van Paranemastoma quadripunctatum gevonden. Foto: Marc de 
Winkel  
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Al snel werd besloten om toch maar direct naar de eerste locatie te rijden: Ambt Delden – 
Scholtenbroek. Hier was een gemengd bos gelegen aan de Hagmolenbeek. Hoewel er enthousiast 
begonnen werd met zoeken, duurde het toch nog wel even voor de eerste hooiwagen gevonden 
werd. Dit was de tendens voor de rest van de dag, er werden maar weinig vondsten gedaan. Toch 
leverde het bos en de omgeving langs de beek waar ook een tweetal bruggen werd geïnspecteerd 
acht soorten op.  
De tweede locatie, Beckum - Bentelerzijde, bleek gelukkig wat rijker en hier werd het soortenlijstje 
uitgebreid met twee soorten die minder algemeen zijn. Nemastoma dentigerum kennen we met 
name van het rivierengebied en andere kleigronden. Uit Twente was slechts één vondst bekend, 
helemaal in het oosten langs de Dinkel (hooiwagendatabestand) en het is dus interessant om te 
concluderen dat deze soort ook op kleine schaal het landschap kan binnendringen langs beken. 
Paranemastoma quadripunctatum is niet zeldzaam in (Zuid-)Limburg en de Achterhoek, maar uit 
Overijssel was slechts één vindplaats bekend, het Rechterense Veld in Salland. De vondst bij Beckum 
is dus de eerste voor Twente. Ook deze inmiddels traditionele najaarsexcursie was weer succesvol, 
interessant en gezellig. 
 
Literatuur 
Noordijk, J. 2013. Opilionieuws 8: Eerste hooiwageninventarisaties in Twente, met Anelasmocephalus  

cambridgei nieuw voor de provincie Overijssel. – Nieuwsbrief SPINED 33: 45-46. 

 
De hooiwagensoorten die gevonden zijn rondom de Hagmolenbeek in Twente (Landgoed Twickel) 
tijdens de werkgroepsexcursie. 1 Ambt Delden – Scholtenbroek, 2 Beckum - Bentelerzijde. 
 

Nemastoma dentigerum 2 Oligolophus tridens  1,2 

Nemastoma lugubre 1,2 Opilio canestrinii  1,2 

Paranemastoma quadripunctatum 2 Paroligolophus agrestis  1,2 

Dicranopalpus ramosus  1,2 Rilaena triangularis  1,2 

Lophopilio palpinalis  1,2 Leiobunum blackwalli  1,2 

 

 
 
 
Phalangium opilio houdt niet van een warme zomer 
Sander Pruiksma, Ede 
 
Het nu volgende verhaal werd waargenomen op 8 augustus 2020 in een voortuin in Ede (Gld). Het is 
midden op de dag, de thermometer in de schaduw geeft 34 °C aan. Het KNMI heeft code oranje 
afgekondigd. Vanuit mijn woonkamer zie ik onrustige bewegingen op uitgebloeide aren van mijn 
vlinderstruik.  
Tot mijn stomme verbazing loopt er een hooiwagen in de brandende zon, deze diertjes zijn toch 
doorgaans nachtactief. Ik maak een serie foto’s, door het raam van binnen naar buiten (vandaar ook 
de soms wat storende vlekken die op de foto’s zichtbaar zijn).   

Jan van Duinen fotografeerde tijdens de 
excursie bij de Hagmolenbeek bijgaande 
exemplaar van Leiobunum blackwalli. De 
zwarte oogheuvel maakt determinatie lastiger, 
omdat die meestal licht is met alleen een 
donkere middenstreep. Oudere dieren hebben 
echter vaker een geheel donkere oogheuvel en 
de soort moet dan gedetermineerd worden aan 
de lichaamsgrootte, hoeveelheid zwart 
vooraan het lichaam en/of penisvorm. Foto: 
Jan van Duinen 
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Wanneer het diertje ook maar een glimpje schaduw ontdekt, komt hij eindelijk tot rust. Vanuit mijn 
positie is te zien, dat hij zo weinig mogelijk poten op de bladeren houdt (foto linksboven). Na een 
klein half uur komt er weer beweging in het beest. Kennelijk is de zon intussen zo gedraaid dat de 
schaduw niet meer werkt. Eerst worden de poten weer op de plant geplaatst. Daarna volgt een race 
langs de stengels en bladeren omlaag, waarbij het opvallend is dat telkens zo weinig mogelijk poten 
tegelijkertijd op de plant aanwezig zijn. Op de volgende foto is de paniek duidelijk te zien van het dier 
op zoek naar schaduw (foto rechtsboven). Op een gegeven moment komt hij langs een blad 
waardoor hij weer in de schaduw komt. In minder dan een halve minuut besluit hij hier uiteindelijke 
toch ook niet lang te blijven zitten. Hij blijft onrustig, gehaast de plant afdalen. Op een gegeven 
moment heeft hij alleen zijn linker poten op de plant, alle rechterpoten ‘hangen’ los in de lucht (foto 
linksonder).  
Pas bij de laatste foto die ik maak, voordat de hooiwagen voor mij uit zicht verdwijnt, is het voor mij 
duidelijk dat het om een vrouwtje Phalangium opilio gaat (foto rechtsonder). Waarom zij midden op 
een snikhete dag een wandelingetje in mijn tuin begon, zal wel nooit duidelijk worden. Dat het niet 
beviel en dus niet gauw voor herhaling vatbaar is, dat is met de gedane observaties wel goed 
duidelijk. 
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Colofon 
Opilionieuws is nieuwsbrief en contactorgaan van de hooiwagenwerkgroep van EIS Kenniscentrum 
Insecten en andere ongewervelden. Het verschijnt wanneer er voldoende kopij is. Bijdragen zijn 
welkom. De nieuwsbrief wordt ook geplaatst op de website van de werkgroep: www.eis-
nederland.nl/hooiwagens.html. 
Opilionieuws is samengesteld uit de woorden Opilio en nieuws. Opilio is een hooiwagengenus dat in 
ons land met drie soorten vertegenwoordigd is. We komen het woord ook als soortnaam tegen bij 
Phalangium opilio. De onderstrepingen vormen samen het woord Opiliones: de orde hooiwagens.  
Gelieve als volgt te citeren: (1) Noordijk, J. 2020. Opilionieuws 12. – Nieuwsbrief SPINED 39: 28-35. 
(2) Noordijk, J. & Th. Heijerman 2020. Opilionieuws 12: Trogulus tricarinatus in Zuid-Holland! – 
Nieuwsbrief SPINED 39: 37-38. 
 
De werkgroep 
Coördinator en correspondentie: 
Jinze Noordijk 
EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
jinze.noordijk@naturalis.nl 
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Dick Belgers 
Johan Bink 
Matthijs Courbois 
Thijs Damen 
Jan van Duinen 
Theodoor Heijerman 
Paul Hoekstra 
Anne Krediet 
Arp Kruithof 
Steven IJland 
Roy Morssinkhof 
Ger Spoek (erelid) 
Ruud van der Weele 
Peter Wieringa 
Hay Wijnhoven 
Marc de Winkel 

 
Summary  
Newsletter Opiliones Netherlands 12, 2020 
● The first find of Trogulus tricarinatus in the province of Zuid-Holland is given; it was found on two 
dikes and under willows along a ditch, in ‘Buijtenland van Rhoon’, south of Rotterdam. 
● The book Suomen lukit ja valeskorpionit [Harvestmen and pseudoscorpions of Finland] is reviewed. 
It includes abundant excellent photographs, including of twelve species that occur in the 
Netherlands. 
● In 2018, the National Parc the Hollandse Duinen was inventoried for an ATBI and seventeen 
harvestman species could be found. Two additional species were found in 2019 and one species is 
still expected. The nationally scarce Nelima sempronii is abundant in dune area Meijendel. 
● Two working group members have inventoried the Liort Valley (departement Aveyron) at the 
southern edge of the Massif Central in France and found sixteen species of which four are depicted. 
● An excursion to Landgoed Twickel (Twente, province of Overijssel) yielded records of ten species, 
including Nemastoma dentigerum and Paranemastoma quadripunctatum, which are rare in this 
region.  
● A series of photos was made of a female Phalangium opilio that desperately sought shadow in a 
Buddleja bush in the middle of a very hot day. 
● A list of publications (with many pdf-files) can be found on the website of EIS: www.eis-
nederland.nl/werkgroepen/spinachtigen/hooiwagens. 
 

http://www.eis-nederland.nl/hooiwagens.html
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