
Kenmerken 

Terrestrische platwormen (Planaria, Plathelminthes) 

Project invasieve exoten 
Herkenningsfiche 

Verspreiding: Naast de drie kleine en onopvallende, inheemse landplatwormen wor-
den er steeds meer exotische landplatwormen (een 20-tal soorten) vastgesteld in 
een toenemend aantal Europese landen. 
Problematiek: De verspreiding van platwormen gebeurt vooral via het transport van 
planten in potten. Sommige platwormen werden ook opzettelijk geïntroduceerd voor 
biologische bestrijding van pestsoorten zoals de Afrikaanse reuzenslak. De platwor-
men zijn carnivoor en voeden zich met bodemorganismen (regenwormen, slakken, 
pissenbedden en insecten). Enkele soorten kunnen een negatieve impact op de bio-
diversiteit en de landbouw hebben door een afname van de regenwormdichtheden 
waardoor ook de vruchtbaarheid van de bodem afneemt. 
Statuut: Bepaalde soorten terrestrische platwormen staan op de lijst van quaran-
taine-organismen van het EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Or-
ganisation). De slakkenetende Platydemus manokwari staat bekend als één van de 
“100 World’s Worst Invader Alien Species” en is recent gevonden in een serre in 
Frankrijk. De Nieuw-Zeelandse platworm Arthurdendyus triangulatus staat op de 
Unielijst van de Europese Verordening invasieve exoten. 

Terrestrische platwormen zijn langwerpig, afgeplat en zien er glad en glibberig uit. Ze hebben geen ringen en hebben meestal geen 
goed zichtbare ogen of mond. De dieren bewegen zich sloom voort met een kop die steeds links en rechts beweegt. De meeste soor-
ten zijn vooraan smaller maar sommige soorten hebben een halvemaanvormige kop. Het maken van foto’s bij goede belichting en/of 

het levend verzamelen van een dier is meestal 

Obama nungara of Kastanjebruine landplatworm (familie: 

Geoplanidae) 

 Beschrijving: kastanjebruin en afgeplat. Rug kastanjebruin tot bijna zwart 
gemarmerd, onderkant lichtgekleurd. Een vrij grote, brede soort 4-8cm lang. 

 Voortplanting: seksueel, met vorming van eicoccons, kleine donkere balletjes 
van 4-5 mm groot. 

 Voedsel: regenwormen en slakken. Nachtactief. 

 Herkomst: Argentinië. 

 Lokale populatie in Brussel. Soort die in Frankrijk het vaakst gevonden wordt. 
 

Terrestrische platwormen in België: Bipalium kewense was lang de enige exotische 
landplatworm in België. Deze soort werd in 1906 waargenomen in een serre in Gent en is recent in Vlaanderen teruggevonden. Deze 
soort zou, eenmaal onsnapt uit serre(s), invasief kunnen worden en een impact op regenwormpopulaties kunnen hebben: dit werd al 
gedocumenteerd in Noord-Amerika. Sinds 2015 zijn er minstens zes extra soorten gevonden, op twee na allemaal in tropische serres in 
Vlaanderen. De grote Australische geelstreep Caenoplana variegata en de kastanjebruine landplatworm Obama nungara zijn voorlopig 
de enige die in België al bewezen hebben te kunnen overleven buiten serres. In Groot-Brittanië echter zijn er minstens zes soorten die in 
tuinen of de vrije natuur voorkomen. 

Terrestrische platwormen (Diversibipalium) valt 
regenworm aan 

Beschrijving van enkele soorten in België 

Caenoplana variegata of Grote Australische 
geelstreep) (familie: Geoplanidae) 

 Beschrijving: langgerekt, fijne kop, rug met gele band met 
centraal twee fijne rode lijntjes. Grote soort: 5-12 cm lang. 

 Voortplanting: via deling, het lichaam wordt in meerdere 
stukken verdeeld die elk een nieuw dier vormen. 

 Voedsel: Pissebedden. 

 Lokale populatie in Hamme. 

https://www.ecopedia.be/dieren/nieuw-zeelandse-platworm
https://www.ecopedia.be/pagina/europese-verordening-nr-11432014


Arthurdendyus triangulatus 
of Nieuw-Zeelandse platworm (familie: Geoplanidae)  
 Een tot 20cm lange, erg brede, leverbruine landplatworm met lich-

tere zijkanten. Wordt vaak opgerold aangetroffen. 

 Herkomst: Nieuw-Zeeland. 

 Nog niet aangetroffen in België. 

 Voedsel: regenwormen. 

Kontikia cf. ventrolineata of Kleine Australische 
tweestreep (familie: Geoplanidae ) 

 langwerpig, fijne kop, rug bijna zwart met twee lichtere blauw-grijze 
strepen. 1-5 cm lang. 

 Herkomst: Australië. 

 In serres en plantenkwekerijen in België. Gevestigd in Zuid-Engeland 
en in het zuiden van Frankrijk en Bretagne. Er zijn meerdere, sterk 
gelijkende soorten aan wezig in Europa. 

 Opportunist die allerhande invertebraten eet en om nog onduide-
lijke redenen soms op fruit wordt aangetroffen. 

Bipalium kewense of Hamerhoofdlandplatworm 
(familie: Geoplanidae of Bipaliidae) 

 Platte, hamervormige kop.  

 Zeer lang, dun lichaam, tot meer dan 20 cm lang. 

 Herkomst: Vietnam, Cambodja. 

 De langste van de bij ons gevonden landplatwormen. Voorlopig 
enkel in serres aangetroffen. 

 Voedsel: regenwormen. 

Dolichoplana striata of Crème tweestreep 
(familie: Geoplanidae) 

 Lijkt oppervlakkig gezien op de vorige soort maar de hamervor-
mige kop ontbreekt. Crèmekleurig met centraal twee donkere lij-
nen en donkere flanken. 

 Herkomst: Indonesië 

 Eén vondst in serre in Leuven 

 Voedsel: regenwormen voor zover bekend. 

Caenoplana coerulea of Blauwe landplat-
worm (familie: Geoplanidae)  

 Donkerbruin vanboven met een crèmekleurige centrale lijn.  

 Onderkant lichaam lichtblauw.Kop soms wat rozig. 6-12cm 
lang. 

 In België, net zoals in de buurlanden UK en Nederland enkel in 
serres. 

 Voedsel: allerhande ongewervelden: slakken, stofluizen, mil-
joenpoten en oorwormen. 



 

Waar moet je gaan zoeken ? 

Kenmerken werden deels overgenomen van de blog van Jean-Lou Justine http://bit.ly/Plathelminthe.  

Referenties en verdere informatie: http://bit.ly/Plathelminthe en https://waarnemingen.be/taxa/18423/ 

Gelijkende 
groepen 

Op alle mogelijke vochtige en donkere plekjes: onder bloempotten, stenen, hout en afval dat op de grond ligt, soms op gevallen fruit. 
De inheemse soorten vind je het vaakst onder stenen of afval nabij water of onder vochtig hout in bos.  

naaktslak regenworm bloedzuiger 

Ja (ogen op intrekbare 
steeltjes) 

Ja (zuignap aan elk uiteinde) 

Dorsoventraal afgeplat 

landplatworm 

Neen Neen Lichtjes Ja 

Soms 

Duidelijk Neen Ja Neen 

Dikwijls Neen 

Lichaam geringd 

Overlangse strepen 

Aanhangsels Neen 

Soms 

Neen 

Opmerkingen 
Opvallend mantelschild 
achter de kop. 

Lichaam strekt zich ver uit 
en trekt sterk samen bij 
verplaatsen. Adulten heb-
ben een zadel (verdikking). 

Lichaam strekt zich ver uit 
en trekt sterk samen bij 
verplaatsen. Bloedzuigers 
zijn aquatisch. 

Foto’s : Tom Van den Neucker, S. Rae, Pierre Gros, Karl Ragnar Gjertsen, aphotofauna.com, Maria Haanpää, Vigienature, Eduardo Ma-
teos & Jan Soors (Eindredactie: Annelies Jacobs (Natuurpunt) & Jan Soors (INBO))  

Lichaam beweegt zich 
glijdend voort. Glad, taps 
toelopende kop die heen 
en weer beweegt. bij 
verstoring en beweging. 

Rhynchodemus sylvaticus of Tweelijnige landplat-
worm (familie: Geoplanidae ) 

 Maximaal 2cm lang  

 Dorsaal twee donkere banden op het bruine lichaam.  

 Ogen vaak donkerder gekleurd en op de spitse punt.  

 Vaak in bos nabij water of in andere vochtige omstandigheden, 
zoals onder rottend hout of afval.   

 Voedt zich waarschijnlijk vooral met (regen)wormen 

In België komen minstens 3 inheemse landplatwormen voor (Microplana scharffi laten we hier buiten beschouwing). 

Microplana terrestris of Donkere landplatworm
(familie: Geoplanidae ) 

 Kleine, donkere, vaak grijzige landplatworm die maximaal 2cm 
lang wordt. 

 Ziet er bijeengekruld vaak rimpelig uit. 

 Nabij zoetwater of andere vochtige omstandigheden, zoals 
onder rottend hout of afval.   

 Voedt zich met allerhande -meestal dode of gekwetste-
ongewervelden zoals regenwormen, slakken en pissebedden. 

 Vaker gezien dan de vorige soort. 

http://bit.ly/Plathelminthe
http://bit.ly/Plathelminthe
https://waarnemingen.be/taxa/18423/

