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Redactioneel 
 
 
Voor u ligt alweer het 23e jaarverslag van ons gezamenlijk onderzoek in de Kaaistoep over 
het jaar 2017. Dit langjarig onderzoeksproject, qua omvang uniek in Nederland, wordt 
uitgevoerd door leden van de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging afdeling Tilburg in de 
natuurterreinen van TWM Gronden BV en direct aangrenzende terreinen en in nauwe 
samenwerking met Natuurmuseum Brabant en diverse taxonomische specialisten in binnen- 
en buitenland. 
 
Ook in 2017 is weer een geweldige hoeveelheid hand- én hoofdwerk verzet met betrekking 
tot de Kaaistoep. Het resultaat daarvan wordt o.a. hier neergelegd in maar liefst 27 artikelen 
op 178 bladzijden; tot nu toe het dikste jaarverslag! 
De onderwerpen zijn weer breed verdeeld over drie rijken van levende wezens: fungi, 
planten en dieren. 
De lijst van de fungi blijft maar groeien en heeft vanaf 1995 inmiddels het totaal van 1.108 
soorten bereikt. 
De plantenartikelen tonen een trend naar steeds betere en nauwkeurigere inventarisaties 
van terreindelen zodat de gegevens beter bruikbaar zijn voor allerlei beheermaatregelen. 
Nieuw zijn de verkenningen in de Leijkant, een van de twee satellietgebieden van de 
Kaaistoep. Twee artikelen besteden hier aandacht aan en u wordt uitgenodigd dit nieuwe en 
veelbelovende gebied in uw onderzoek te betrekken. 
De artikelen over de dieren zijn te verdelen over ongewervelde en gewervelde dieren. Bij de 
ongewervelden zijn de onderwerpen het meest divers. We kunnen in dit jaarverslag lezen 
over waarnemingen aan weekdieren, mijten en teken, haften, cicaden, wantsen, mieren, over 
de lieveheersbeestjesschildwesp, kevers, nachtvlinders en schietmotten. Opvallend zijn de 
enorme keverlijsten in dit jaarverslag en dit is nog slechts deel 1 van een tweedelig artikel 
van het keveronderzoek dat heeft plaatsgevonden in de Kaaistoep vanaf 1995. 
De onderzoekers van de gewervelde dieren volgen o.a. de introductie van de boomkikker en 
de knoflookpad en de vogelaars tellen, ringen, karteren en genieten van de nieuwe 
verenkleden en zang die de doortrekkende en broedende vogels hun brengen. 
 
Inmiddels wordt ook veel tijd besteed aan de eerste voorbereidingen van het project ‘25 jaar 
inventariseren in de Kaaistoep’, een gebeuren dat we met z’n allen over enkele jaren groots 
willen vieren. De eerste stappen van dat project kun je ook al herkennen in dit jaarverslag. 
Enkele schrijvers zijn al begonnen met het op een rij zetten van al hun waarnemingen vanaf 
1995. Tevens is er een nieuwe deelgebiedenkaart van de Kaaistoep gemaakt en ook de 
poelenkaart van de Kaaistoep is herzien. 
 
De ontwikkelingen en activiteiten in de Kaaistoep blijven elkaar in rap tempo opvolgen. 
Heeft u na dit verslag nóg geen kaaigoed gevoel, probeer dan de facebookpagina 
https://www.facebook.com/kaaistoepTWM. Educatieve activiteiten, beheer en 
onderzoeksresultaten worden hierop gedeeld en als je deze pagina leuk vind wordt je via 
facebook op de hoogte gehouden van de nieuwe berichten op deze pagina. 
Rest ons weer alle vrijwilligers te bedanken voor hun medewerking en hun bijdrage aan dit 
verslag, en jullie weer veel leesplezier toe te wensen. Allen een gezonde en leerzame 
voortzetting van 2018. 
 
Theo Peeters, Tineke Cramer & André van Eck 
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Paddenstoelenonderzoek in de Kaaistoep in 2017 
 
Luciën Rommelaars 
 
 
Werkwijze en resultaten 
In 2017 heb ik 4 inventarisaties verricht in de Kaaistoep. Dit heeft 74 records opgeleverd, 
verdeeld over 69 soorten. Tien soorten waren nieuw voor de Kaaistoep (tabel 1). Eén 
collectie kon niet op naam gebracht worden.  
Plezierig was de inventarisatie samen met Henk Lammers (NMV). Beiden hadden we 
rozentakken voor onderzoek meegenomen. Henk vond op één van zijn takken Rosasphaeria 
moravica, een soort die nieuw bleek te zijn voor Nederland. Hypomyces armeniacus blijkt in 
de Rode Lijst 2008 opgenomen te zijn als een gevoelige soort. 
Bijzondere vondsten werden gefotografeerd en vaak moest materiaal voor determinatie 
verzameld worden. Dit materiaal is na microscopisch onderzoek gedroogd en opgenomen in 
een herbarium. Alle inventarisatiegegevens zijn in het kader van het karteringsproject 
doorgegeven aan de NMV. Het verslag zal verspreid worden onder belangstellende leden 
van de paddenstoelenwerkgroep van de KNNV- afdeling Tilburg. 
Er zijn nu in totaal 1.109 soorten waargenomen van 1995 t/m 2017. Het aantal Rode Lijst-
soorten conform de nieuwe Rode Lijst 2008 is met één gestegen en komt nu op 65. 
 
Voornemen 
Natuurlijk zal ik ook in 2018 de Kaaistoep regelmatig proberen te bezoeken. Het vinden van 
nieuwe soorten houdt immers nog steeds niet op. 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam TG Rl 08 LW codenr 

Annulohypoxylon minutellum  AS ---- S 1192.01.0 

Botryobasidium laeve Kleinsporig trosvlies AP OG S 0268.06.0 

Didymosphaeria oblitescens Variabel poriebultje AS OG S 0877.03.0 

Hyaloscypha fuckelli v. alniseda Gewoon waterkelkje AS OG S 0618.06.2 

Hypoderma rubi Bramenbootje AS OG S 0774.01.0 

Hypomyces armeniacus telemorf Russulazwameter AS GE P 0625.02.1 

Podospora tetraspora Viersporig menhirzwammetje AS OG S 0821.01.0 

Rosasphaeria moravica  AS ---- S xxxxxxx 

Stemonitis flavogenita Schijfnetpluimpje MY ---- S 0937.02.0 

Thyridaria, Valsaria, Otthia spec  AS ---- S xxxxxxx 

Tomentella sublilacina Gewoon rouwkorstje AP OG S 0414.11.0 
 

   Tabel 1. Overzicht van de nieuwe soorten voor de Kaaistoep gevonden in 2017. 
 
Toelichting kolommen in de tabel: 
Kolom 1: Wetenschappelijke naam conform namenlijst 2013. 
Kolom 2: Nederlandse naam conform namenlijst 2013 
Kolom 3: TG = Taxonomische groep: AP: Apphyllophorales, AS: Ascomyceten, MY: Myxomyceten. 
Kolom 4: RL 08: Aanduiding conform Rode Lijst 2008: OG: Onvoldoende gegevens, GE: Gevoelig 
vanwege zeldzaamheid of sterke afname trend, ----: nog geen gegevens in nieuwe namenlijst 2013. 
Kolom 5: LW: levenswijze: S = saprofitische levenswijze, P = parasitaire levenswijze, M = 
mycorrhizavormer. 
Kolom 6: Codenummer volgens de nieuwe namenlijst 2013: xxxxxxx: Deze soort heeft nog geen 
codenummer. 
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Oevervegetatie van enkele poelen in de Kaaistoep 
 
Nicole Schuurmans, Loes van Gorp & Elly Poppe – Stolk 
Namens de plantenwerkgroep 
 
 
Inleiding 
Na een gesprek met de beheerder van de Kaaistoep werd de vraag gesteld of de 
plantenwerkgroep een aantal poelen wilde inventariseren. Dit sloot goed aan bij het thema 
van de plantenwerkgroep voor 2017 ‘In en om het water’. Planten vertellen ons veel over de 
kwaliteit van de standplaats, maar ook over de waterkwaliteit als het gaat om waterplanten. 
Het inventariseren van de oevervegetatie van poelen in de Kaaistoep past daar goed bij. In 
totaal zijn 13 poelen aanwezig in de Kaaistoep, allen in 1994 gegraven, met uitzondering van 
het Prikven dat in 1998 is gegraven. Later zijn nog poelen hergraven en zijn er nieuwe 
poelen aangelegd. Tijdens de voorverkenningsronden in februari 2017 zijn de poelen 3, 6, 7, 
12 en het Prikven uitgekozen om te inventariseren in 2017 (figuur 1). Ook zijn de 
voorverkenningsronden gebruikt om te bepalen op welke wijze er geïnventariseerd moet 
worden en om een tijdsplanning voor 2017 te maken. Tijdens deze voorverkenningsronden is 
niet specifiek geïnventariseerd, maar is bekeken waar de te onderzoeken poelen lagen en is 
algemene informatie verkregen van de beheerder. Verder is tijdens de voorverkenning 
globaal gekeken naar de afbakening van het inventarisatiegebied van de poelen. 
 

 

Figuur 1. Ligging van de geïnventariseerde poelen (3, 6, 7, 12 en Prikven) in de Kaaistoep. 

 
Materiaal en methode 
De poelen zijn tijdens de voorverkenningsronden voornamelijk bezocht om een beeld te 
krijgen van de huidige situatie van de poelen, wat er te zien is bij de poelen en wat er opvalt 
bij een eerste blik.  
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Het minimaal drie keer bezoeken van de poelen zou een goed begin zijn voor de 
inventarisatie en uiteindelijk monitoring van de oevervegetatie, waarbij de bezoekmomenten 
verdeeld zijn over het jaar. Bezoekmomenten zijn gepland in het vroege voorjaar (april), het 
voorjaar (mei) en in de nazomer (augustus/september), vóór beide jaarlijkse maaibeurten in 
juni/juli en in september. 
Alle poelen zijn op 1 meter vanaf de waterkant geïnventariseerd tot aan de oeverinsteek, met 
uitzondering van de poelen 3 en 12, deze poelen zijn vanaf de waterkant zelf 
geïnventariseerd. De oeverinsteek is het punt waar de oever begint richting de waterlijn 
(figuur 2). Een poel heeft door het jaar heen een fluctuerend waterpeil, dus een vaste afstand 
vanaf de waterrand is niet acceptabel voor het inventaristeren van de oevers. 
 

 
Figuur 2. Oeverinsteek van een poel aangegeven met een rode lijn. 
 
De vegetatie onder het water oppervlak van de poelen is niet bij alle poelen meegenomen in 
het onderzoek. Door vanaf de oeverinsteek te inventariseren wordt bij ieder bezoek vanaf 
hetzelfde punt onderzocht, waardoor je binnen dezelfde grenzen blijft inventariseren en er 
weinig variatie is in het te onderzoeken oppervlak. Daarnaast is de pH-waarde van de poelen 
in juni gemeten door Pieter Müller met de pH-meter Eutech PC650, welke vooraf geijkt is met 
twee buffers van pH 7,0 en pH 4,0. En is aan de hand van computermetingen de oppervlakte 
van de poelen bepaald door Jaap van Kemenade. 
Om tijdens de inventarisatie te kunnen determineren is gebruik gemaakt van loepjes (10x, 
15x en 20x vergroting), van de Heukels’ Flora van Nederland (van der Meijden 2005), 
Veldgids Nederlandse Flora (Eggelte 2015) en Veldgids Oever- en waterplanten (Pot 2007). 
Waarnemingen zijn opgeschreven en tevens ingevoerd in ObsMapp/iObs en op 
waarneming.nl. Indien mogelijk worden de planten in het veld gedetermineerd. Zo niet dan 
worden foto’s gemaakt van de belangrijke plantenkenmerken, zodat deze op een later tijdstip 
gedetermineerd kunnen worden met de determinatiewerken. 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7mPjQoPjZAhXGtRQKHShQBa0QjRx6BAgAEAU&url=http://www.ravon.nl/RAVON/Veelgesteldevragen/AanlegPoelen/tabid/257/Default.aspx&psig=AOvVaw03H1BhmrV-Qf4M2FCwyauQ&ust=1521544363411583
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Plantengemeenschappen zijn groepen van samen voorkomende plantensoorten typerend 
voor de grote verscheidenheid aan biotopen. Plantengemeenschappen zeggen veel over 
waterhuishouding, bodem, kwaliteit en landgebruik. Daarnaast zijn er 
rompgemeenschappen; dit zijn zogenaamde afgeleide gemeenschappen die ontstaan zijn 
doordat de goed ontwikkelde plantengemeenschappen vrij zeldzaam geworden zijn en 
verarmd (Schaminée et al. 2010). Rompgemeenschappen zijn dus een afgeleide van de 
oorspronkelijke plantengemeenschappen. Om een beeld te kunnen vormen van de planten- 
en/of rompgemeenschap die zich bij de poelen voordoet zijn de waarnemingen eveneens 
ingevoerd in SynBioSys (Schaminée et al. 2015 en 2017). De bedekkingsgraad die daarbij is 
aangegeven is alleen presentie of absentie. Daarnaast is bekeken welke soorten aanwezig 
zijn in alle vijf de poelen samen. 
Om te voorkomen dat er planten of eventuele bacteriën en ziekten worden meegenomen of 
kruisbesmetting plaatsvindt met plassen buiten de Kaaistoep, wordt gebruik gemaakt van het 
hygiëneprotocol van Ravon (2017). Het reinigen van de laarzen en/of waadpakken bij 
bezoek aan enkel de Kaaistoep is niet noodzakelijk. 
 
Resultaten voorverkenning 
Alle poelen zijn bezocht tijdens beide voorverkenningsronden (figuur 3). Van deze poelen is 
een algemeen beeld gevormd van wat er zoal te zien is en te verwachten valt. Alle te 
onderzoeken poelen zijn op relatief korte afstand van elkaar gelegen binnen de Kaaistoep, 
maar hebben alle een eigen omgeving en unieke omstandigheden. 
 

 

Figuur 3. Aantal voorverkenningen en inventarisatieronden per poel. 

 
Poel 3 (figuur 4) is een poel, met een oppervlakte van 520 m2, die tot voor kort dichtgegooid 
is geweest, omdat er veel vis in zat waaronder de stekelbaars (van Kemenade 2010 en 
2011). De poelen zijn aangelegd ter bevordering van het leefgebied voor amfibieën. Vissen 
en amfibieën kunnen niet samen in een poel leven zonder dat hier nadelige gevolgen 
ontstaan voor één van beiden. Poel 3 is momenteel een poel in ontwikkeling. De poel heeft 
een pH van 7,7. In poel 3 komen knoflookpadden en knoflookpadlarven voor. Overdag zitten 
de knoflookpadden in de grond en ’s nachts leggen ze relatief grote afstanden af, tot wel 50 
meter per nacht. Bij het inventariseren zal voorzichtig gelopen worden waarbij goed opgelet 
is waar de voeten geplaatst worden om te voorkomen dat er slachtoffers vallen onder de 
knoflookpadden. Boomkikkers zijn ook bezoekers van poel 3. 
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Figuur 4. Poel 3 westzijde (foto Lizette Koekkoek). 

 
Poel 6 is een amfibieënpoel, met een oppervlakte van 220 m2, gegraven in 2006 en 2007 
met een compleet ander karakter dan poel 3. Poel 6 is oorspronkelijk kleiner en rond, maar is 
inmiddels vergroot omdat anders dichtgroeien dreigt. Het water in deze poel is wat troebel 
door de lemige component van de bodem. In deze poel komen de kleine watersalamander, 
vinpootsalamander, groene en bruine kikker voor (van Pelt 2011). De poel heeft een pH-
waarde van 6,8. Naar verwachting kan zich hier ook de kamsalamander gaan vestigen. Op 
de oever van deze poel groeien onder meer veenmos, wolfsklauw, kleine zonnedauw, 
waternavel (figuur 5), koningsvaren en kruipwilgen. Ook zijn hier in het verleden al 
waarnemingen van hondsdraf, schapenzuring, smalle weegbree, biggenkruid en 
ooievaarsbek gedaan. 
 

 

Figuur 5. Gewone waternavel met bloeiwijze (foto Lizette Koekkoek).  
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Poel 7 ligt ongeveer 100 meter van poel 6 verwijderd en heeft een oppervlakte van 440 m2. 
Deze poel heeft een pH-waarde van 7,4. In deze poel hebben zich boomkikkers voortgeplant 
(van Pelt 2011). Om deze reden zijn de oevers van deze poel in seizoen 2016 aangepast, 
zodat er meer licht rondom de poel kan komen. De poel zelf is daarbij volledig intact gelaten. 
Één zijde van de oever van de poel is wat veenachtig, waar zich een bloemenpracht zal 
ontwikkelen gedurende het seizoen. Witte waterranonkel is geen algemene plant, maar deze 
zal hier volop bloeien. Ook zijn hier de kleine zonnedauw en de koningsvaren te verwachten. 
 
Poel 12 kenmerkt zich door de zanderige kanten en heeft een oppervlakte van 1010 m2. 
Deze poel is sinds de aanleg herhaaldelijk gesaneerd. De laatste sanering heeft 
plaatsgevonden in de winter van 2015 en 2016. De pH-waarde van deze poel bedraagt 7,1. 
In deze poel wordt onderzoek verricht naar verschillende padden, waaronder ook de 
knoflookpad. Boomkikkers planten zich ook voort in deze poel. Door de plas-dras situatie van 
deze oever, zal zich hier naar verwachting een bijzondere vegetatie ontwikkelen. 
 
Het Prikven (figuur 6) wordt gekenmerkt door zijn grootte van 13.550 m2 en zijn 
kraakheldere water (van Kemenade 2010 en 2011) met een pH-waarde van 7,2. Het 
diepteverschil tussen de west- en de oostzijde van de poel vertaalt zich in een verschil in 
plantengroei. Aan de diepere, moerassige westzijde zullen karakteristieke plantensoorten te 
vinden zijn, zoals moerashertshooi, moeraswolfsklauw en kleine zonnedauw. 
 

 

Figuur 6. Prikven west (foto Lizette Koekkoek). 

 
Resultaten inventarisatie 
Na de voorverkenningsronden hebben inventarisatieronden plaatsgevonden. Alle 
waarnemingen zijn in bijlage 1 weergegeven en per poel uiteengezet. Figuur 7 geeft een 
overzicht van de aantallen waargenomen soorten per poel. Uit deze grafiek is af te lezen dat 
in het Prikven de meeste soorten zijn waargenomen en de minste soorten in poel 6 en 7. Als 
nu figuur 2 en 6 langs elkaar gelegd worden, is een overeenkomst in de vorm van deze 
figuren te zien. Het Prikven is drie keer geïnventariseerd en heeft de meeste soorten, de 
poelen 6 en 7 zijn beiden na de voorverkenningsronden slechts één keer geïnventariseerd 
en hier zijn de minste soorten waargenomen. 
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Figuur 7. Aantal waargenomen soorten per poel. 

 
Bij alle poelen zijn gestreepte witbol, grote wederik, kruipende boterbloem, ruwe bies, 
moerashertshooi en wolfspoot waargenomen. In totaal zijn 126 soorten waargenomen in 
deze vijf onderzochte poelen (bijlage 1). 
Van alle poelen zijn de waarnemingen verwerkt op presentie. Deze waarnemingenlijsten zijn 
ingevoerd in SynBioSys en na analyse volgen uit deze waargenomen planten veel 
verschillende planten- en rompgemeenschappen (bijlage 2). Een duidelijke planten- en/of 
rompgemeenschap voor de waargenomen planten die in alle poelen voorkomen (gestreepte 
witbol, grote wederik, kruipende boterbloem, ruwe bies, moerashertshooi en wolfspoot) is er 
ook niet. De overlap tussen de poelen apart van elkaar en de gecombineerde waarnemingen 
geven dan ook geen raakvlak. 
 
Conclusie en aanbevelingen 
Geconcludeerd kan worden dat er een verband is in de aantallen waargenomen soorten bij 
een poel en het aantal inventarisatieronden die bij een poel hebben plaatsgevonden. Zoals 
uit de resultaten blijkt is bij het Prikven het meeste geïnventariseerd en gedetermineerd en 
zijn hier de meeste soorten waargenomen. Bij poel 6 en 7 is slechts één keer 
geïnventariseerd en gedetermineerd en hier zijn dan ook de minste soorten waargenomen.  
Niet alle poelen zijn vanaf de oeverinsteek geïnventariseerd. Deze variatie in het te 
onderzoeken oppervlak zorgt uiteindelijk voor minder betrouwbare resultaten. De vegetatie in 
het water zegt veel over de kwaliteit van de bodem en het water. Vegetatie in het water is 
niet in alle poelen onderzocht, waardoor hierover geen conclusie getrokken kan worden. 
Aan de poelen, zowel apart als van de soorten die bij alle poelen zijn aangetroffen, kan geen 
duidelijke plantengemeenschap worden toegekend. In het onderzoek van 2017 is enkel 
gekeken naar het voorkomen van plantensoorten bij de poelen en niet naar de abundantie. 
Door te kijken naar het algemeen voorkomen van plantensoorten is er een goede basis 
gelegd voor vervolgonderzoek naar abundantie. 
Een algemeen beeld van de voorkomende vegetatie in en rondom de poelen in de Kaaistoep 
die onderzocht zijn in onderzoekjaar 2017 is verkregen, en daarmee is het onderzoeksdoel 
van 2017 behaald. Door vervolgonderzoek uit te voeren en door het onderzoek uit te breiden 
kan een beter beeld van de groeiomstandigheden gevormd worden en kan een inschatting 
gemaakt worden van de successie en verdere ontwikkeling van de poelen. Door ook pH-
metingen te verrichten op vaste momenten, kan de zuurgraad van de poelen ook gemeten 
en bijgehouden worden. De zuurgraad is ook van belang voor de plantengroei en de soorten 
planten op een locatie. 
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Poelen die in 2018 geïnventariseerd zullen gaan worden zijn poelen 6, 7, 12 en 13. Poel 12 
is interessant door de aanwezigheid van waterpostelein en poel 13 vanwege de 
aanwezigheid van waterranonkel. Poel 6 en 7 worden meegenomen in de inventarisatie 
omdat deze in 2017 slechts één keer geïnventariseerd zijn. 
 
Dankwoord 
Wij willen Peter Müller bedanken voor de informatieverstrekking met betrekking tot de pH-
waarden van de door ons onderzochte poelen. Daarnaast gaat onze dank uit naar Jaap van 
Kemenade voor het meten van de poelenoppervlaktes en het verstrekken van algemene 
informatie. Verder willen wij iedereen bedanken die ons geholpen heeft met het 
inventariseren in het veld en de partners die de vrijwilligers daarvoor de tijd en mogelijkheid 
hebben gegeven. 
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Bijlage 1. Soortenlijst per poel. 

 

Soort- 
nr. 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

P
o

e
l 

3
 

P
o
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l 

6
 

P
o

e
l 

7
 

P
o

e
l 

1
2

 

P
ri

k
v
e
n

 

4 Achillea millefolium Duizendblad 
    

1 

19 Agrostis capillaris Gewoon struisgras 1 
   

1 

18 Agrostis stolonifera Fioringras 
 

1 
 

1 1 

20 Aira caryophyllea Zilverhaver 
    

1 

28 Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree 1 
   

1 

36 Alnus glutinosa Zwarte els 
   

1 
 66 Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras 

 
1 

 
1 

 81 Arabidopsis thaliana Zandraket 1 
    2391 Arrhenatherum elatius subsp. elatius Gewone glanshaver 

 
1 

  
1 

140 Betula pendula Ruwe berk 
 

1 
 

1 1 

143 Bidens frondosa Zwart tandzaad 
    

1 

144 Bidens tripartita Veerdelig tandzaad 
  

1 
  174 Calamagrostis epigejos Duinriet 

    
1 

202 Cardamine flexuosa Bosveldkers 1 
    203 Cardamine hirsuta Kleine veldkers 1 
    205 Cardamine pratensis Pinksterbloem 1 
  

1 1 

219 Carex curta Zompzegge 
    

1 

246 Carex ovalis Hazenzegge 
 

1 
 

1 1 

260 Carex rostrata Snavelzegge 
    

1 

296 Cerastium fontanum subsp. vulgare Gewone hoornbloem 1 
   

1 

295 Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem 1 
    315 Chenopodium polyspermum Korrelganzenvoet 

   
1 

 331 Cirsium arvense Akkerdistel 1 
  

1 1 

335 Cirsium palustre Kale jonker 1 
  

1 
 336 Cirsium vulgare Speerdistel 1 

  
1 1 

475 Conyza canadensis Canadese fijnstraal 
    

1 

372 Crepis capillaris Klein streepzaad 
    

1 

407 Digitaria ischaemum Glad vingergras 
   

1 
 417 Drosera intermedia Kleine zonnedauw 1 1 

  
1 

426 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 
    

1 

5207 Dryopteris carthusiana / dilatata Smalle / Brede stekelvaren 
    

1 

435 Eleocharis acicularis Naaldwaterbies 
 

1 
 

1 1 

436 Eleocharis multicaulis Veelstengelige waterbies 1 
  

1 
 1154 Eleogiton fluitans Vlottende bies 1 

    442 Elodea nuttallii Smalle waterpest 1 
   

1 

448 Epilobium ciliatum Beklierde basterdwederik 
   

1 1 

451 Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje 
   

1 
 483 Erophila verna Vroegeling 1 

    6225 Galium spec. walstrosoort 1 
    546 Galium aparine Kleefkruid 1 
   

1 

2376 Galium palustre Moeraswalstro 1 
  

1 1 

571 Geranium molle Zachte ooievaarsbek 
    

1 

582 Glechoma hederacea Hondsdraf 1 
   

1 

587 Gnaphalium luteoalbum Bleekgele droogbloem 
   

1 
 588 Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem 

    
1 

589 Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem 
   

1 1 

618 Hieracium laevigatum Stijf havikskruid 
    

1 

631 Holcus lanatus Gestreepte witbol 1 1 1 1 1 

632 Holcus mollis Gladde witbol 
    

1 

638 Hottonia palustris Waterviolier 
    

1 

641 Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavel 1 1 
 

1 1 

644 Hypericum elodes Moerashertshooi 1 1 1 1 1 

646 Hypericum humifusum Liggend hertshooi 
    

1 

649 Hypericum perforatum Sint-Janskruid 1 
  

1 1 

651 Hypericum tetrapterum Gevleugeld hertshooi 
    

1 

654 Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid 1 1 
 

1 1 

1159 Isolepis setacea Borstelbies 
    

1 

1188 Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris Jakobskruiskruid 1 
 

1 1 1 
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Soort- 
nr. 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
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1
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e
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670 Juncus acutiflorus Veldrus 
   

1 1 

673 Juncus articulatus Zomprus 
 

1 1 1 1 

675 Juncus bufonius Greppelrus 
  

1 1 
 2343 Juncus bulbosus Knolrus 1 

  
1 1 

679 Juncus conglomeratus Biezenknoppen 
    

1 

680 Juncus effusus Pitrus 1 1 
 

1 1 

690 Juncus tenuis Tengere rus 
    

1 

723 Lemna minor Klein kroos 1 
  

1 
 725 Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 

   
1 

 727 Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand 1 
  

1 1 

6311 Lotus spec. rolklaversoort 
    

1 

761 Lotus corniculatus Gewone rolklaver s.l. 
 

1 
  

1 

763 Lotus pedunculatus Moerasrolklaver 1 
  

1 1 

766 Luzula campestris Gewone veldbies 1 1 
  

1 

777 Lycopodiella inundata Moeraswolfsklauw 1 
   

1 

780 Lycopus europaeus Wolfspoot 1 1 1 1 1 

784 Lysimachia vulgaris Grote wederik 1 1 1 1 1 

925 Lythrum portula Waterpostelein 
   

1 
 785 Lythrum salicaria Grote kattenstaart 

    
1 

832 Molinia caerulea Pijpenstrootje 
 

1 
  

1 

1922 Myosotis laxa ssp. cespitosa/scorpioides Zomp-/Moerasvergeet-mij-nietje 
    

1 

897 Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje 
    

1 

908 Osmunda regalis Koningsvaren 1 1 
  

1 

972 Persicaria hydropiper Waterpeper 
   

1 1 

975 Persicaria minor Kleine duizendknoop 
   

1 
 930 Phalaris arundinacea Rietgras 

    
1 

933 Phragmites australis Riet 
   

1 1 

945 Plantago major subsp. intermedia Getande weegbree 
   

1 
 987 Potamogeton berchtoldii Klein fonteinkruid 

   
1 

 995 Potamogeton natans Drijvend fonteinkruid 1 
 

1 1 1 

1005 Potentilla anglica Kruipganzerik 
    

1 

1037 Quercus robur Zomereik 
 

1 
   1048 Ranunculus flammula Egelboterbloem 

   
1 1 

1053 Ranunculus ololeucos Witte waterranonkel 
  

1 
  1056 Ranunculus repens Kruipende boterbloem 1 1 1 1 1 

1076 Rorippa palustris Moeraskers 
   

1 
 1634 Rubus fruticosus Gewone braam 1 

  
1 1 

1093 Rumex acetosa Veldzuring 1 1 1 1 
 1094 Rumex acetosella Schapenzuring 

   
1 1 

1098 Rumex crispus Krulzuring 
   

1 
 1101 Rumex obtusifolius Ridderzuring 1 

  
1 

 1112 Sagina procumbens Liggende vetmuur 
   

1 
 6459 Salix spec. wilgensoort 

 
1 1 

  1118 Salix caprea Boswilg 
    

1 

1119 Salix cinerea Grauwe wilg s.l. 
   

1 1 

1124 Salix repens Kruipwilg 
 

1 
  

1 

1593 Salix x multinervis Geoorde wilg x Grauwe wilg 
   

1 
 1949 Schoenoplectus lacustris/tabernaemontani Mattenbies / Ruwe bies 1 1 1 1 1 

1160 Scirpus sylvaticus Bosbies 
    

1 

1170 Scrophularia nodosa Knopig helmkruid 
   

1 
 1192 Senecio vulgaris Klein kruiskruid 1 

    772 Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem 
  

1 
  6498 Sonchus spec. melkdistel 

   
1 

 1231 Sparganium emersum Kleine egelskop 
   

1 
 1259 Symphytum officinale Gewone smeerwortel 1 

    1260 Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 
    

1 

1305 Trifolium pratense Rode klaver 1 
    1306 Trifolium repens Witte klaver 1 
  

1 1 

6539 Typha spec. lisdoddesoort 1 
  

1 
 1318 Typha latifolia Grote lisdodde 1 

  
1 1 
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Soort- 
nr. 
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1321 Urtica dioica Grote brandnetel 1 
   

1 

1343 Verbascum thapsus Koningskaars 
    

1 

1347 Veronica arvensis Veldereprijs 1 
    1363 Veronica serpyllifolia Tijmereprijs 1 
  

1 
 1367 Viburnum opulus Gelderse roos 

   
1 

 1378 Viola arvensis Akkerviooltje 
    

1 

1390 Viola tricolor Driekleurig viooltje 
    

1 

 
Bijlage 2. Planten- en rompgemeenschappen. 
Toelichting:  * = alleen planten die in alle poelen zijn waargenomen: gestreepte witbol, grote wederik, kruipende 

boterbloem, ruwe bies, moerashertshooi en wolfspoot. 

 

Klasse Verbond Associatie 

P
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el
 3

 

P
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 6

 

P
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P
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P
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G
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 *
 

6 Oeverkruid-Klasse Ac 

Verbond van waternavel 

en stijve 

moerasweegbree 

02 
Associatie van vlottende 

bies 
  X    

03 
Associatie van 

veelstengelige waterbies 
  X    

8 Riet-klasse 

Ba 
Waterscheerling-

verbond 
02b       X 

Bb Riet-verbond 
03b 

Sub-associatie van heen 

en grote waterweegbree 
     X 

04c Riet sub-associatie   X   X 

9 
Klasse van de kleine 

zeggen 
Aa 

Verbond van zwarte 

zegge 
03b 

Sub-associatie van 

moerasstruisgras en 

zompzegge 

 X     

12 Weegbree-klasse RG Rompgemeenschap 05  X      

16 
klasse van de matig 

voedselrijke graslanden 

Aa 

Verbond van 

biezenknopen en 

pijpenstrootje 

01c 
Sub-associatie 

blauwgrasland 
     X 

RG Rompgemeenschap 07  X      

RG Rompgemeenschap  08  X   X X  

19 
Klasse van de heischrale 

graslanden 
Aa 

Verbond van heischrale 

graslanden 
02 

Associatie van 

klokjesgentiaan en 

borstelgras 

 X   X  

29 Tandzaadklasse Aa Tandzaad-verbond 

01a 
Sub-associatie van 

waterpeper en tandzaad 
 X  X  X 

01b 
Sub-associatie van 

waterpeper en tandzaad 
 X X X   

30 
Klasse van de 

akkergemeenschappen 

Aa Naaldkervelverbond 01 
Stoppelleeuwenbekjes-

associatie 
   X   

RG Rompgemeenschap  03    X X   

33 
Klasse van de Nitrofiele 

zomen 
Aa 

Verbond van look-

zonder-look 
01b 

Sub-associatie van fijne 

kervel en winterpostelein 
 X     
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Floristische inventarisatie van het heitje op de Sijsten 
 
Guido Stooker & Jan van de Wiel 
 
 
Omdat er op het heideterrein van de Sijsten het afgelopen decennium tal van beheer-
maatregelen zijn uitgevoerd en er de komende 10 jaar ook veel veranderingen op de heide 
voorzien zijn, leek het ons zinvol om de flora en vegetatie van dit natuurgebiedje goed in 
beeld te brengen. Er waren wel gegevens over het voorkomen van diverse plantensoorten 
van het terrein bekend, maar deze waren niet kwantitatief verzameld en ook niet in kaart 
gebracht. In voorliggend verhaal is op gedetailleerde wijze in deze leemte voorzien. In 2018 
zal op basis van dit onderzoek een vegetatiestructuurkaart van het gebied worden 
samengesteld (‘Flora en vegetatie van de Sijsten’, Stooker [in voorbereiding]). 
 
Gebiedsbeschrijving 
Omdat de abiotiek (geologie, bodem, water) en het grondgebruik voor het karakter van het 
heideterrein en de flora sturend zijn (geweest), wordt dit verhaal begonnen met een 
summiere gebiedsbeschrijving. Als begrenzing van het onderzoeksgebied werd de SOVON-
BMP-plot aangehouden. Simpelweg omdat de auteurs daarvan een recente en 
gedetailleerde digitale luchtfoto ter beschikking stond. Het huidige gebied van de Sijsten is 
gelegen aan de westzijde van de Kaaistoep en ten zuidoosten van golfbaan Prise d’Eau. Het 
onderzochte gebied vormt min of meer een rechthoek en de begrenzing ervan wordt 
gevormd door de Heidebaan aan de zuidzijde, Landweg 109 aan de noordzijde en 
(voormalige) bospaden aan de oost- en westzijde. 
 

 

Figuur 1. Luchtfoto, landschapsbeeld en hoogtekaart (AHN) van het onderzoeksgebied. 
Toelichting: Blauw is laag, de rode vlekken zijn hoog gelegen. 

 
De Sijsten is gelegen op een horst langs de Gilze-Rijen-breuk en kent daardoor slechts een 
beperkte overstuiving door dekzanden. De stenen- en grintrijke fluvio-glaciale afzettingen 
van de ‘oer-delta’ van Maas en Schelde liggen daarom dicht onder het maaiveld of 
dagzomen plaatselijk. 
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Dat laat zich nog het beste zien op geplagde delen van de heide, waar grint en vrij grote 
stenen aan de oppervlakte liggen. Lokaal hebben zich naderhand nog wel wat 
stuifzandduintjes gevormd. Deze uitgangssituatie geeft een gevarieerde bodem met 
grofzandige en grintrijke gronden, hier en daar door een lemige fractie aangerijkt met lokaal 
fijnzandige stuifzanden. In die zin wijkt de Sijsten-heide nogal af van het stereotype 
Brabantse heideterrein dat meestal op een dik pakket zure en verarmde dekzandgronden is 
gelegen. Deze geologisch-bodemkundige uitgangssituatie is er wellicht mede-oorzaak van 
dat de Sijsten, zo klein en geïsoleerd gelegen, ondanks de degeneratie van veel 
heideterreinen als gevolg van de stikstofdepositie in de afgelopen decennia, toch een relatief 
soortenrijk heideterreintje is gebleven, zoals in deze rapportage wordt aangetoond. 
 

 
Figuur 2. Chromo-topografische kaart uit de Historische Atlas Noord-Brabant (1916; blad 645/646). 

 
Het heiderelict op de Sijsten vormt het restant van de eertijds uitgestrekte Rielsche Heide. 
Deze heide bestond (vanuit de kaartbeelden geïnterpreteerd) uit een mozaïek van vochtige 
en droge heide met plaatselijk stuifzandruggen. In de loop van de vorige eeuw zijn grote 
delen van deze heide ontgonnen tot landbouwgrond. De Sijsten is het enige heideterrein dat 
gespaard is gebleven. Door de landbouw-ontginningen én bebossingen en in latere instantie 
ook door de eerste grondwaterwinningen, zijn de heiderestanten van de Sijsten in de loop 
van de vorige eeuw van een deels vochtige heide veranderd in een overwegend droge heide 
omringd door naaldbossen die dateren uit de eerst helft van de vorige eeuw. Andere 
inrichtingswerken (aanleg A58, aanpassing Oude Leij, ed.) en het intensiever wordende 
grondgebruik in de omgeving hebben deze verdroging verder bestendigd. 
Het gekarteerde gebied is ca.19ha groot en bestaat voor ca. 80% uit struikheide- en 
pijpenstrootjes-vegetaties met vrij veel opslag van grove den en berk. Deze bosopslag wordt 
periodiek en gefaseerd afgezet. Er liggen verspreid over het terrein nogal wat kleine 
plagplekken, ontstaan door heideherstel-projecten in het afgelopen decennium (zie de 
vlekjes op de luchtfoto in fig. 1). Voorts lopen er over het kleine heideterreintje opmerkelijk 
veel oude heidebanen en beheerpaden. Het gebruik van deze paden heeft geleid tot 
verdichting van de bodem en aanrijking van voedingsstoffen. De flora van de paden is 
daardoor veel soortenrijker dan het omringende heideterrein. Dat geldt ook voor twee 
pompputten van Brabant Water. Door het boren van de put is grond naar boven gekomen 
van een andere (kalkrijkere) samenstelling. Ook door het storten van gebiedsvreemd 
grondmateriaal rondom de putten wijkt de floristische samenstelling van de vegetatie bij deze 
putten ook nogal af. 
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Tenslotte is er recent ook nog een heideakkertje aangelegd. 
De Sijsten kent in het recente verleden een vrij bewogen beheergeschiedenis. Aanvankelijk 
werd een ‘nietsdoen’-beheer toegepast. Het terrein liep langzaam dicht met bosopslag. In 
1996 werd besloten een begrazingsbeheer binnen een vast raster (ca. 40ha) in te stellen. 
Naast vergraste heide bestond meer dan de helft van de begraasde oppervlakte uit 
eenvormige opstanden van grove den met een ondergroei van voornamelijk pijpenstrootje en 
bochtige smele, alsook veel opslag van Amerikaanse vogelkers. De jaarrond-begrazing 
bestond uit een permanente inscharing van 18-20 Limousin-koeien. De bosopslag werd 
zoveel mogelijk verwijderd en de koeien deden de rest. Maar door de vrij hoge graasdruk 
werd ook de heide en de bochtige smele-vegetatie in de bossen ‘gemillimeterd’. De 
begrazing werd daarom al snel als niet erg positief beoordeeld en daarom in 1999 gestopt. 
Hierna hebben tot 2006 nog een klein aantal Schotse hooglanders op de heide gelopen, 
totdat ook deze beheermaatregel wegens de ongewenste effecten op flora en fauna werd 
beëindigd. Vervolgens zijn verspreid over de jaren een aantal terreindelen ondiep (of soms 
nogal diep) geplagd. De laatste jaren worden vooral pijpenstrootjes-vlakken gechopperd of 
gefreesd. Deze vergraste terreindelen worden nadien periodiek gemaaid (incl. afvoer van het 
maaisel). 
 
Doel en methodiek 
Het doel van de inventarisatie was om een beeld te geven van de soortenrijkdom van 
heideplanten en om naderhand (2018) de heide vegetatiekundig te typeren. Er waren al wel 
wat oudere floristische gegevens aanwezig (Peter van Ruth, diverse jaarverslagen), die 
verhaalden over zeldzame soorten als hondsviooltje, liggende vleugeltjesbloem en klein 
warkruid. Deze inventarisaties bleken echter op een minder exacte wijze te zijn verzameld; 
precieze locatiegegevens en presentie- en abundantie-waarden ontbraken. Van meer 
algemene soorten was veelal helemaal geen informatie beschikbaar. Hierdoor was een 
evaluatie van het gevoerde beheer dus maar in beperkte mate mogelijk. Genoemde ‘leuke’ 
soorten leken zo op het oog echter niet of nauwelijks meer waargenomen te worden. Dat 
vroeg dus om een gedetailleerde opname. Met de floristische kartering zoals nu uitgevoerd 
werd ook een basisset aan floragegevens verzameld, die het mogelijk maakt de heide 
vegetatiekundig te typeren. Dit zal in 2018 uitgevoerd worden. De gedetailleerde flora-
inventarisatie in combinatie met de nog te vervaardigen vegetatiekaart levert uiteindelijk 
informatie op om toekomstige 
beheerwijzigingen te kunnen plannen en de 
effectiviteit ervan (op de botanische waarde) te 
beoordelen. 
Een gedetailleerde en gestandaardiseerde 
karteringsmethode was dus gewenst. Voor een 
gebied met een vegetatiestructuur en relatief 
lage soortenrijkdom per oppervlakte-eenheid, 
zoals het overwegend droge heidegebied als 
de Sijsten, blijkt een Tansley-kartering te 
voldoen. Over een recente luchtfoto van het 
gebied werd een raster getekend van ca. 
20x20m parallel aan de Heidebaan en het 
oostelijke bospad loodrecht hierop (fig. 3). De 
maaswijdte van dit grid was praktisch gekozen: 
een dergelijke oppervlakte (400m²) is goed te 
overzien en bovendien beschikten we over een 
rolmaat van 20m. 
 
 
  

Figuur 3. Fijnmazig grid van 516 hokken 
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Met stalen pikketten voorzien van rode wimpel werd telkens een traject van 20m afgezet en 
bemonsterd (fig. 4). Een dergelijk fijnmazig grid (te samen 516 hokken) geeft in een gebied 
met zo’n grove vegetatiestructuur een voldoende mate van gedetailleerdheid. Met de 
soortenlijsten per hok (in feite een floristische opname) was het mogelijk om de verschillende 
(lokale) vegetatietypen te karakteriseren. Op basis daarvan zal in 2018 ook een 
structuurkartering worden vervaardigd. 
 

 
 

Figuur 4. De veldopname werd telkens in hokken van 20x20m langs een meetlint met een lengte van  
20m uitgevoerd (foto Guido Stooker). 

 
Van alle 516 hokken is een Tansley-opname in een excel-spreadsheet opgenomen en in 
bezit van eerstgenoemde auteur. Omdat de verspreiding van alle gevonden plantensoorten 
(96) per hok bekend is, kan ook van elke soort een verspreidingskaart vervaardigd worden. 
Het voert te ver om in dit jaarverslag alle 516 opnames in een samenvattende tabel te 
presenteren. Volstaan wordt met een totaallijst voorzien van de Tansley-code (bijlage 1). 
Ook het opnemen van alle verspreidingskaartjes is op deze plaats niet erg relevant. De 
opnames zijn als digitale bijlage toegevoegd aan de jaarverslagen en in bezit van TWM-
Gronden BV en het archief van de KNNV-afd. Tilburg. De soortverspreidingskaartjes zullen 
wél allemaal worden opgenomen in de volgend jaar te publiceren afzonderlijke rapportage 
over de ‘Flora en vegetatie van de Sijsten’. Van enkele karakteristieke soorten zijn in deze 
rapportage wél verspreidingskaartjes opgenomen (zie bijlage 2). Tevens is een kaartje 
vervaardigd van de totale soortenrijkdom per hok (fig. 5). Let daarbij eens op de relatie met 
de ligging van de heidebanen en beheerpaden. 
 
De mossen- en korstmossenflora is niet per hok bijgehouden. Jan heeft een globale 
inventarisatie gemaakt van enkele mos- en korstmosrijke plekken. Deze waarnemingen, 
tezamen met eerdere inventarisaties (Bart Horvers, diverse jaarverslagen) zullen, samen met 
voorliggende floragegevens, bijdragen aan de beschrijving van de verschillende 
plantengemeenschappen van de heide (zie ook Chris Buter, diverse jaarverslagen). 
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Figuur 5. Kaartjes met de soortenrijkdom per grid-cel (20x20m) en de ligging van de heidebanen en 
beheerpaden. 
 

Karteringsproblemen 
De kartering heeft grotendeels plaatsgevonden in het seizoen 2017. Omdat er pas begin mei 
met de inventarisatie begonnen werd, werden een aantal vroege soorten gemist, o.a. 
stekelbrem. De in dit hoofdstuk gepresenteerde floristische gegevens zijn dus nog niet 
helemaal compleet, maar zullen in het voorjaar van 2018 worden aangevuld. In eerder 
genoemde definitieve rapportage over de flora en vegetatie van de Sijsten zal deze 
ontbrekende informatie wél verwerkt zijn. 
Het voorjaar van 2017 was zeer droog. Mei was de op drie na warmste en droogste 
meimaand sinds het begin van de KNMI-weerstatistieken in 1901. Dat had een duidelijk 
effect op de groei van de verschillende planten en zeker op de waarnemingskans te midden 
van de hoog opgaande struikheide en pijpenstrootjespollen, alsook de determineerbaarheid 
van sommige soorten. Voorts ‘stikt’ de heide van de konijnen, die tussen de minder 
smakelijke heide en pijpenstrootje logischerwijs juist een voorkeur blijken te hebben voor de 
andere kruiden en grasjes. De beesten voorkwamen daarmee dat deze in bloei raakten, 
waardoor herkenning in het veld sterk werd bemoeilijkt. Gelukkig vond Jan het een uitdaging 
om deze ‘minipietertjes’ alsnog thuis uit te zoeken, veelal met succes. 
 
Resultaten 
Zoals hiervoor gemeld, is van alle 516 grid-cellen een Tansley-opname gemaakt. Daarbij is 
3.843 maal de aanwezigheid van een plantensoort beoordeeld op frequentie en abundantie 
in het betreffende hok. Het rijkste 20x20m-hok herbergde 42 plantensoorten en ligt in het 
uiterste noordoosten van het heideterrein. In dit hok bevindt zich een pompput, alsook een 
oud beheerpad. In het armste hok werden maar 2 soorten aangetroffen (zie ook fig. 5). Het 
zal duidelijk zijn dat de monotone pijpenstrootjesvlakten een lage soortenrijkdom kennen. 
Ook de bosgedeelten die werden mee gekarteerd, blinken niet uit in hoge soortenaantallen. 
In de totaal-soortenlijst (bijlage 1) is op basis van de opnames per grid-cel de frequentie en 
abundantie van alle plantensoorten voor het gehele gekarteerde gebied geëxtrapoleerd en 
met een Tansley-code weergegeven.  
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Deze lijst is overigens exclusief de soortenlijst van het heide-akkertje ter plaatse (zie elders 
in dit jaarverslag). Deze akkeronkruiden zouden een vertekend beeld geven van de 
heideflora. 
Er zijn op deze wijze tijdens de inventarisatie maar liefst 97 soorten hogere vaatplanten 
(dwz. excl. mossen en korstmossen) op het heitje van de Sijsten aangetroffen. Bijna honderd 
verschillende plantensoorten mag voor zo’n klein, geïsoleerd gelegen heidegebiedje als een 
opmerkelijk hoog aantal worden beschouwd. Van de aangetroffen flora kunnen overigens 
maar 25 soorten als behorend tot één van de kenmerkende plantengemeenschappen van de 
(droge) heide worden gerekend (paars gemarkeerd in bijlage 1). 
Struikheide en pijpenstrootje zijn dominant, maar verspreid over de gehele heide wordt ook 
massaal pilzegge, gewone veldbies en St. Janskruid aangetroffen. In de pijpenstrootjes-
vlakken lijkt pleksgewijs een ontwikkeling naar duinriet-vegetaties te ontstaan. Met name in 
het noordwestelijke, wat lager gelegen deel is de heidevegetatie echter opmerkelijk 
soortenrijk met regelmatig voorkomende soorten als dopheide, tormentil, stekelbrem, kleine 
leeuwentand en hondsviooltje (fig. 6). Hondsviooltje komt ook veel voor in de gemaaide 
pijpenstrootjes-vlakken en langs de heidebanen. Een zo rijke groeiplaats van deze kensoort 
op een heide is elders vrijwel nergens te vinden! Nog slechts op één plek vonden we een 
groeiplaats van enkele tientallen liggende vleugeltjesbloem, een soort die volgens 
mondelinge overlevering vroeger veel vaker op de heide werd aangetroffen. Kruipbrem en 
kruipwilg hebben we jammer genoeg niet aangetroffen. 
 

 
Figuur 6. Hondsviooltje (foto Wikipedia) is een van de meest karakteristieke heideplanten op de 
Sijsten, evenals het zeldzame klein warkruid (foto Guido Stooker). 

 
Soorten van vochtige heide en natte pioniervegetaties, zoals blauwe zegge, veelstengelige 
waterbies, veenpluis, beide snavelbiezen, zonnedauw-soorten en moeraswolfsklauw 
ontbreken (op trekrus na) überhaupt op de Sijsten. Daarvoor is het gebied inmiddels te veel 
verdroogd (als ze al in het gebied voorgekomen hebben). Het zeldzame tandjesgras is wél 
met enkele groeiplaatsen aangetroffen op de al wat langer geleden geplagde pijpenstrootjes-
vegetaties die nadien frequent gemaaid worden. De soort is erg moeilijk te detecteren tussen 
de pijpenstrootje en zal wellicht meer voorkomen dan door ons is gezien. Borstelgras, dat tot 
dezelfde heischrale plantengemeenschap hoort als tandjesgras, werd niet aangetroffen. Op 
geplagde en de drogere, open terreingedeelten, met name in het zuidwesten van het 
heideterrein, werd tussen de hoge struikheidepollen soms heidespurrie, dwergviltkruid en stijf 
havikskruid aangetroffen. Opvallend is het ontbreken van buntgras, dat verderop op de 
stuifduintjes langs de Heidebaan nog wel spaarzaam voorkomt. Voorts is het positieve effect 
van de vele konijnenholen op de plantenrijkdom van de heide goed waarneembaar (fig. 7). 
Op vrijwel elk stukje door deze gravers verstoorde bodem komen op z’n minst straatgras, 
mannetjesereprijs en schapenzuring voor, vaak ook valse salie en hier en daar vroege haver. 
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Figuur 7. Graverijen van konijnen en de aanwezigheid van pompputten zorgen plaatselijk voor 
diversiteit aan groeiplaatsomstandigheden (foto’s Guido Stooker). 

 
Behalve door de wat rijkere bodem met plaatselijke soms enige lemige inslag, wordt de 
soortenrijkdom vooral veroorzaakt door de aanwezigheid van een aantal (beheer-)paden op 
de hei (zie fig. 5). Door het berijden van deze paden wordt de grond verdicht, vochtiger en 
vaak deels bedekt door algen, waardoor typische ‘tredplant-soorten’ van de heide 
voorkomen, zoals grondster, liggend hertshooi en liggend vetmuur, maar daarnaast ook vele 
andere, meer ruderale soorten. Het (onregelmatig) maaien van de paden stimuleert de 
vorming van heischrale milieus. Tandjesgras, tormentil, hondsviooltje, pilzegge, gewone 
veldbies en fijn schapengras zijn kenmerkend voor dit soort groeiplaatsen. Opvallend is het 
nog steeds voorkomen van één groeiplaats van klein warkruid (fig. 6) op een voormalig 
beheerpad. De soort heeft een voorkeur voor relatief korte heidestruiken in een wat open 
vegetatiestructuur en dat is juist bereikt door het (voormalige) gebruik als beheerpad. Ook de 
bermen van de heidepaden worden door het gebruik van beheermachines enigszins 
aangerijkt. Het aantal geelbloeiende composieten (zo belangrijk als nectarbron op de heide!) 
is hier opmerkelijk groot. 
 
Een ander soorten-verhogend aspect wordt gevormd door twee pompputten van het 
waterleidingbedrijf (fig. 7). Door het boren is wellicht kalkrijke grond aan de oppervlakte 
gekomen. Ook is door het aanbrengen van stortsteen rondom de putten een ecotoop-vreemd 
milieu geschapen, waar vooral rijkbloeiende storingssoorten op hebben gereageerd. Een 
opvallende soort wordt hier gevormd door de invasieve exoot bezemkruiskruid. Vanuit de 
pompputten breidt de soort zich uit naar andere delen van de heide. Met name na het 
plaggen van pijpenstrootjes-vegetaties vestigt de plant zich tijdelijk massaal op de geplagde 
terreindelen. Beide fenomenen (paden en pompputten) laten zich goed lezen uit het hiervoor 
gepresenteerde kaartje met de soortenrijkdom per grid-cel (fig. 5). Tenslotte mag ook niet 
onvermeld blijven dat het gevarieerde, kleinschalige beheer van maaien, chopperen, frezen 
en plaggen dat de laatste jaren wordt uitgevoerd, zeker bijdraagt aan de verscheidenheid 
aan groeiplaatsomstandigheden en daarmee ook de soortenrijkdom aan planten. 
Als laatste wordt opgemerkt dat de aanwezigheid van bosopslag ook goed in beeld kon 
worden gebracht. Duidelijk is dat het terrein erg gevoelig is voor verbossing; een actieve 
bestrijding daarvan is essentieel voor het behoud van de heidegemeenschap. Met name 
grove den komt vrijwel overal als kiemplant en bosopslag voor. De laatste jaren wordt deze 
gelukkig intensief ‘bestreden’. Maar ook berk, zomereik en sporkehout komen plaatselijk 
frequent voor. Alhoewel in het veld niet echt zichtbaar, is de veelvuldige opslag van braam 
ook duidelijk uit het kaartbeeld af te leiden. Op twee plekken komt adelaarsvaren met een 
faciësvormende bedekking voor. Waarschijnlijk betreffen dit oude bosgroeiplaatsen. Deze op 
de heide ongewenste soort lijkt zich verder uit te breiden. 
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Bijlage 1. Floralijst heidegebied de Sijsten in 2017. 
Toelichting: paars = behorend tot één van de kenmerkende plantengemeenschappen van de (droge) heide (25 soorten). 
 
Soort NL-naam Tansley 

 
Soort NL-naam Tansley 

Achillea millefolium duizendblad O 
 

Lonicera periclimenum wilde kamperfoelie R 

Agrostis capillaris gewoon struisgras LF 
 

Lotus corniculatus gewone rolklaver S 

Aira caryophyllea zilverhaver O 
 

Luzula campestris gewone veldbies F 

Aira praecox vroege haver O 
 

Luzula multiflora veelbloemige veldbies S 

Aphanes australis kleine leeuwenklauw R 
 

Molinia caerulea pijpenstrootje LD 

Atriplex patula uitstaande melde S 
 

Myosotis arvensis akkervergeet-me-nietje S 

Bellis perennis madeliefje O 
 

Oenothera biennis middelste teunisbloem S 

Betula pendula ruwe berk LF 
 

Persicaria hydropiper waterpeper S 

Calamagrostis epigejos duinriet LF 
 

Persicaria maculosa perzikkruid LF 

Calluna vulgaris struikheide LD 
 

Phytolacca esculenta oosterse karmozijnbes R 

Capsella bursa-pastoris herderstasje R 
 

Pinus sylvestris grove den LF 

Cardamine hirsuta kleine veldkers LF 
 

Plantago lanceolata smalle weegbree S 

Carex hirta ruige zegge O 
 

Plantago major grote weegbree R 

Carex pillulifera pilzegge F 
 

Poa annua straatgras O 

Centaurea jacea knoopkruid S 
 

Poa trivialis ruw beemdgras S 

Cerastium font. ssp. vulgare gewone hoornbloem O 
 

Polygala serpyllifolia liggende vleugeltjesbloem R 

Cerastium tomentosum viltige hoornbloem S 
 

Potentilla erecta tormentil O 

Chenopodium polyspermum korrelganzenvoet S 
 

Prunella vulgaris brunel R 

Cirsium arvense akkerdistel O 
 

Prunus padus gewone vogelkers S 

Cirsium vulgare speerdistel R 
 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers O 

Conyza canadensis Canadese fijnstraal R 
 

Pteridium aquilinum adelaarsvaren LD 

Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn R 
 

Quercus robur zomereik F 

Cuscuta epithymum klein warkruid R 
 

Quercus rubra Amerikaanse eik S 

Danthonia decumbens tandjesgras O 
 

Ranunculus repens kruipende boterbloem R 

Deschampsia flexuosa bochtige smele LA 
 

Rhamnus frangula sporkehout F 

Dryopteris carthusiana smalle stekelvaren R 
 

Rosa canina hondsroos S 

Echium vulgare slangenkruid S 
 

Rubus fruticosus gewone braam F 

Epilobium parviflorum viltige basterdwederik S 
 

Rumex acetosella schapenzuring F 

Erica teralix dopheide LF 
 

Sagina procumbens liggend vetmuur R 

Erodium cicutarium reigersbek LF 
 

Salix caprea boswilg S 

Festuca filiformis fijn schapengras S 
 

Salix aurita geoorde wilg S 

Filago minima dwergviltkruid LF 
 

Sambuscus nigra gewone vlier S 

Genista angelica stekelbrem O 
 

Scleranthus annuus  eenjarige hardbloem R 

Geranium molle zachte ooievaarsbek R 
 

Scrophularia nodosa knopig helmkruid S 

Glechoma hederacea hondsdraf LF 
 

Senecio inaequidens bezemkruiskruid LF 

Heracleum sphondylium gewone berenklauw S 
 

Solidago canadensis Canadese guldenroede S 

Hieracium laevigatum stijf havikskruid O 
 

Sorbus aucuparia wilde lijsterbes R 

Holcus lanatus gestreepte witbol R 
 

Spergula morisonii heidespurrie S 

Hypericum humifusum liggend hertshooi LF 
 

Taraxacum officinale paardenbloem S 

Hypericum perforatum St.Janskruid F 
 

Teesdalia nudicaulis klein tasjeskruid S 

Hypochaeris radicata gewoon biggenkruid O 
 

Teucrium scorodonia valse salie O 

Ilex aquifilium hulst S 
 

Urtica dioica grote brandnetel LF 

Illecebrum verticillatum grondster LF 
 

Verbascum thapsus koningskaars S 

Jacobaeae vulgare Jacobskruiskruid O 
 

Veronica officinalis mannetjesereprijs F 

Juncus bulbosus knolrus LF 
 

Veronica serpyllifolia tijmereprijs R 

Juncus squarrosus trekrus O 
 

Viccia hirsuta ringelwikke S 

Juncus tenuis tengere rus S 
 

Viccia sativa ssp. nigra smalle wikke S 

Leontodon autumnalis vertakte leeuwentand R 
 

Viola canina hondsviooltje F 

Leontodon saxatilis kleine leeuwentand O 
 

Aantal soorten hogere vaatplanten (excl. heideakkertje) 97 
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Bijlage 2. Verspreidingskaartjes van enkele plantensoorten op de Sijsten-heide in 2017 
Toelichting: 
Het GH-getal geeft het aantal hokken weer waarin de soort is aangetroffen; het percentage is afgeleid 
van het totaal aantal hokken (516). De tint van de gebruikte kleuren komen overeen met frequentie en 
bedekking van de plantensoorten overeenkomstig de Tansley-schaal: D=dominant, A=abundant, 
F=frequent, O=occasional, R=rare, S=sparse, L=local. 
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De akkerflora van een heide-akkertje op de Sijsten in 2017 
 
Guido Stooker & Jan van de Wiel 
 
 
Akkertjes op de heide waren vroeger heel gebruikelijk. Ze lagen meestal op de wat vochtiger 
terreingedeelten in de nabijheid van het dorp of bij de schaapskooi. Ze werden nauwelijks 
bemest (de mest was nodig voor de èchte graanakkers nabij het dorp) en meestal werd er 
boekweit op verbouwd. Omdat er geen sprake was van geschoond zaaizaad en er ook nog 
geen sprake was van bemesting en chemische bestrijding, herbergden deze akkertjes vrij 
veel ‘onkruiden’. Na een aantal jaren was de bodem onder het akkertje echter min of meer 
uitgeput en werd het verlaten. Vrij snel daarna nam de natuur het regiem weer over en 
groeiden er opnieuw allerlei wilde planten. Door het akkeren was de bodem echter toch wat 
verrijkt en daardoor was het aandeel nectarplanten ten opzichte van de omringende heide 
relatief groot. En daarmee ook de insectenrijkdom en insectivore fauna. De zaden van de 
akkergewassen en de begeleidende akkerflora waren binnen het vrij soortenarme 
heidebiotoop aantrekkelijk voor zaadeters zoals kleine zoogdieren en vogels. Op deze wijze 
zorgden de (verlaten) akkertjes voor een substantiële verhoging van de biodiversiteit van de 
heideterreinen. 
Om die reden heeft eerstgenoemde auteur bij de beheerder gepleit voor de aanleg van een 
tweetal kleine heideakkertjes. Bij de aanleg in 2015 zijn beide akkertjes enigszins opgehoogd 
met afgegraven, humusrijke grond die vrij kwam bij het afplaggen van een aantal vochtige 
percelen langs de Oude Leij. Deze grond is nadat de wintervorst er overheen was gegaan, in 
2016 oppervlakkig door het bodemprofiel gefreesd en in het voorjaar ingezaaid met een 
toevallig beschikbaar ‘akkerflora-mengsel’. Dit is in 2017 wederom gebeurd. Bij nadere 
beschouwing bleek dit laatste mengsel vrij veel bijzondere soorten te bevatten. Daarom is 
het afgelopen jaar tijdens de floristische inventarisatie van de Sijsten-heide ‘voor de gein’ ook 
de samenstelling van de akkerflora van het centraal gelegen akkertje meegenomen. Beide 
akkertjes zijn overigens omheind door een raster van kippengaas om te voorkomen dat de 
vele ‘heidekonijnen’ elke opgroei van die voedzame gewassen teniet zouden doen. De 
akkertjes zijn op deze wijze wel toegankelijk gebleven voor muizen en ander klein gedierte. 

 

 
 

Figuur 1. Het kleurrijke akkertje op de Sijsten (foto Guido Stooker). 
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De soortenrijkdom van het akkertje bleek opmerkelijk groot (46 soorten) en nogal divers, 
maar, zoals te verwachten was met een ‘pretmengsel’, wel atypisch voor een heideakkertje. 
Omdat er grond van vochtige graslanden was opgebracht, zat er ook nog een aantal 
graslandsoorten tussen. Vanwege de korte gebruikshistorie en het gebruikte zaadmengsel 
was de akkerflora eigenlijk niet te typeren tot één van de kenmerkende akkerplanten-
gemeenschappen. Er komen wel soorten in voor die behoren tot de akkerflora van 
zomergraanakkers op kalkarme, min of meer zure, snel opwarmende zandgronden. Dat is 
ook de akkerflora waarop men zich in het beheer zou moeten richten (zie hieronder).  
Tabel 1 geeft een overzicht van de aangetroffen soorten. Het grotere, maar niet 
geïnventariseerde akkertje op het kerstbomen-heitje kende, ondanks het gebruik van het 
zelfde zaadmengsel, een heel andere ontwikkeling, waarbij verruiging met ridderzuring sterk 
de boventoon voerde. Over de oorzaak daarvan is vooralsnog geen hypothese op te stellen. 
 
Om cultuurhistorische redenen (maar ook om niet-op-de-heide-thuishorende plantensoorten 
te weren!) pleiten de auteurs voor een meer typisch heideakker-beheer. Dat betekent dat er 
geen pretmengsels worden gebruikt, maar vooral graanvruchten (haver, rogge) en vooral 
boekweit, vlas, phacelia, luzerne of mengingen daarvan, eventueel aangevuld met een 
aantal karakteristieke akkeronkruiden. Te denken valt daarbij aan klaproos, echte kamille, 
gele ganzenbloem, korenbloem, akkervergeet-me-nietje, akkerviooltje, vlasbekje, bolderik, 
rood guichelheil, paarse dovenetel, ringelwikke, korensla, slofhak en kromhals. Groene en 
geelrode naaldaar zijn leuke grassoorten die hier bij passen. Maar verder wordt geadviseerd 
geen andere grassen bij te mengen. Voorts zou vergroting van het toch wel zeer kleine 
akkertje aan te bevelen zijn. Deze uitbreiding kan gelokaliseerd worden direct aangrenzend 
aan de noordzijde van het akkertje. De nu vrij dikke teellaag van het bestaande akkertje kan 
daarbij ‘uitgesmeerd’ worden over het nieuwe akkergedeelte, waardoor het als geheel 
verschraald wordt, waarbij de huidige zaadbank over het nieuwe gedeelte wordt verspreid. 

 
Tabel 1. Flora centraal akkertje op de Sijsten. 
Opname Guido Stooker & Jan van de Wiel op 7 augsutus 2017. 
 

Soort Nederlandse naam Soort Nederlandse naam 

Amaranthus retroflexus papegaaienkruid Myosotis arvensis akker-vergeet-me-nietje 

Anethum graveolens dille  Panicum capillare  draadgierst 

Atriplex prostrata spiesmelde Panicum miliaceum pluimgierst 

Avena sativa haver Persicaria maculosa perzikkruid 

Bidens frondosa zwart tandzaad Peucedanum palustre melkeppe 

Borago officinalis bernagie (komkommerkruid) Phacelia tanacetifolia phacelia 

Brassica oleracea kool Poa trivialis ruw beemdgras 

Centaurea cyanus korenbloem Ranunculus repens kruipende boterbloem 

Cirsium arvense akkerdistel Raphanus raphanistrum knopherik 

Coriandrum sativum koriander Raphanus sativus subsp. oleiferus bladrammenas 

Daucus carota wilde peen Rumex obtusifolius ridderzuring 

Digitaria ischaemum glad vingergras Rumex sanguineus bloedzuring 

Echinochloa crus-galli Europese hanenpoot Saucus carota peen 

Echinochloa muricata stekelige hanenpoot Setaria pumila geelrode naaldaar 

Fagopyrum esculentum boekweit Setaria viridis groene naaldaar 

Galinsoga parviflora kaal knopkruid Solanum nigrum ssp.nigrum zwarte nachtschade 

Helianthus annuus zonnebloem Sonchus arvensis akkermelkdistel 

Holcus lanatus gestreepte witbol Symphytum officinale smeerwortel 

Linum usitatissimum vlas Tanacetum vulgare boerenwormkruid 

Lolium multiflorum Italiaans raaigras Taraxacum officinale paardenbloem 

Lotus corniculatus moerasrolklaver Trifolium repens witte klaver 

Lupinus angustifolius blauwe lupine Triticum aestivum tarwe 

Malva sylvestris groot kaasjeskruid Vulpia myuros gewoon langbaardgras 

Totaal aantal soorten vaatplanten: 46 
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Figuur 2. Zeer soortenrijk maar wel veel grassen (foto Guido Stooker). 
Figuur 3. Van links naar rechts: pluimgierst, stekelige hanenpoot, groene naaldaar, glad vingergras en 
draadgierst (foto Guido Stooker). 
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Floristische verkenning van Landgoed Leijkant 
 
Guido Stooker 
 
 
De afgelopen jaren zijn er voor de natuur positieve ontwikkelingen gaande in het gebied van 
‘den Kwaden Hoek’, een kleinschalig agrarisch gebiedje westelijk van Goirle, direct ten 
zuiden van rijksweg A58. Waterschap Brabantse Delta heeft in 2014 in samenwerking met 
de familie van Eijck en de gemeente Tilburg, om aan de regionale waterbergingsopgave en 
KRW-richtlijnen te voldoen, ter plekke aan watersysteemherstel en natuurontwikkeling (natte 
EVZ, vismigratie) gedaan door het water van de Oude Leij weer te laten meanderen in een 
compleet nieuw gegraven kronkelig beekje (de Rooij & de Kraker 2013). Daarbij is langs de 
nieuwe beek over een wisselende breedte van 10-25m aan weerszijden van de nieuwe 
waterloop de voedselrijke teellaag afgegraven. Ook zijn er een drietal poelen gegraven en is 
er een uitkijkheuvel aangelegd. Eén van de grondeigenaren ter plaatse, de familie van Eijck, 
heeft op Tilburgs grondgebied het initiatief genomen om een klein landgoed in te richten: 
Landgoed Leijkant. Daartoe zijn door de eigenaar een aantal landbouwpercelen uit de 
productie genomen en ingezaaid met een hooilandmengsel. Om de drie percelen zijn 
houtsingels aangeplant. Ook elders in het gebied zullen nog enkele houtwallen, bosjes en 
bomenrijen worden aangelegd. Aan de westzijde grenst het gebiedje aan enkele bosjes van 
TWM-Gronden BV. Aan de oostzijde ligt het ‘Bels Lijntje’ en een gronddepot dat beplant is 
met ‘bij-vriendelijke’ struiken en bomen. 
 

 
 

Figuur 1. Luchtfoto en overzichtkaartje van het studiegebied. 

 
Begin vorig jaar werd ik door Theo Peeters benaderd om Landgoed Leijkant eens 
gezamenlijk te bezoeken en wat over de potenties van het gebied en mogelijke 
inrichtingsmaatregelen en vervolgbeheer te filosoferen. Voor een potentie-analyse is feitelijk 
een grondige onderzoek van de abiotiek (bodem, waterhuishouding) nodig. Maar op basis 
van een floristische verkenning van diverse terreingedeelten, dacht ik wel wat bruikbare 
handvaten te kunnen opstellen. 
Aldus heb ik in 2017 vijf veldbezoeken aan het terrein gebracht. Ik was aangenaam verrast 
door de kleinschaligheid van het gebied en de vrij ‘losse’, uitvoering van het EVZ-project. Bij 
mijn floristische verkenning heb ik me gefocussed op drie graslandpercelen van het 
toekomstige landgoed, alsook op de oevers van de nieuwe beek (zie figuur 1). 
Het gebied is 5 april, 10 en 19 mei, 7 en 13 juni bezocht en op planten geïnventariseerd. Op 
deze wijze werden de bloei van vroege soorten, maar ook de zomerplanten gecoverd. Met 
name de laatste twee bezoeken zijn van belang geweest om een goede indruk te krijgen 
over het voorkomen van de grassen. Bij het noteren van de plantensoorten werd telkens per 
onderzochte eenheid (perceel, beekoever) de bedekking en abundantie van de soorten 
bepaald. Deze werd genoteerd dmv. de bekende Tansley-schaal (zie tabel in bijlage 1). Dit is 
weliswaar een minder exacte, maar wèl goed bruikbare en snelle methode, die voldoende 
informatie en inzicht geeft mbt. de soortensamenstelling en (potentiële) natuurwaarde van de 
geïnventariseerde terreinen.  
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Inventarisatie 
Gedurende de veldbezoeken werden door mij in het gebied 144 verschillende plantensoorten 
aangetroffen. De recentelijk ingerichte beekoevers waren verreweg het soortenrijkst: 132 
soorten. De drie geïnventariseerde graslanden scoorden aanzienlijk lager: 44 soorten. In de 
rest van het gebied (overige terreindelen, onverharde paden) trof ik nog eens 84 soorten 
aan, grotendeels overeenkomend met de soorten die ook al in de graslanden en langs de 
beek voorkwamen. Nu is soortenrijkdom niet de belangrijkste graadmeter om de potenties 
van een terrein te bepalen. Het is slechts een (gedeeltelijke) maatstaf voor de totale 
biodiversiteit van een gebied, maar zegt feitelijk weinig over de geschiktheid ervan voor het 
ontwikkelen van specifieke vegetaties of doelsoorten. Dan gaat het meer om de milieu-
informatie die het voorkomen van sommige planten (indicatorsoorten) over de standplaats 
geeft. Ook de mate van kenmerkendheid van een plant voor een bepaalde na te streven 
plantengemeenschap geeft inzicht in de mogelijkheden van een gebied. In onderstaande 
beschrijving wordt per geïnventariseerde eenheid de soortenlijst beoordeeld op deze 
aspecten. Per eenheid is deze aangeduid volgens de in Nederland gebruikelijke typologie 
van plantengemeenschappen (Schaminée et al. 2010 en 2015). 
 
GRASLANDEN 
De graslanden (perceel 1, 2 en 3 in figuur 1) betreffen voormalige agrarische gronden, die 
afwisselend in graslandbeheer en als akker zijn gebruikt. De percelen zijn in 2014 uit de 
productie genomen en ingezaaid met een gangbaar hooilandmengsel. De aangetroffen 
soorten (en met name de bedekking van sommige grassoorten) wijst daar ook op. Zoals de 
tabel in bijlage 1 laat zien, zit er vrij weinig verschil in soortensamenstelling en -rijkdom 
tussen de drie percelen (29, 32, resp. 34 soorten). De graslanden kennen een vrij grove 
vegetatiestructuur. De soortensamenstelling wordt vooral gedomineerd door Engels raaigras, 
timotheegras, gestreepte witbol, kropaar, beemdvossenstaart (alléén perceel 1 en 2), ruw 
beemdgras en fioringras. Beide laatste soorten komen naast elkaar voor, maar zijn zo op het 
oog in het veld met hoog opgaande hooilandgrassen niet makkelijk meer van elkaar te 
onderscheiden en hun bedekking is daarom moeilijk in te schatten. Het gebruikte 
zaaimengsel bevatte daarnaast waarschijnlijk smalle weegbree, witte klaver, veldzuring, 
duizendblad en gewone hoornbloem. Van deze soorten werden namelijk opmerkelijk hoge 
bedekkingen genoteerd. Het merendeel van de andere soorten betreft tamelijk triviale, meest 
ruderale soorten, die goed het dynamische verleden van de percelen aangeven. Toch 
werden er spaarzaam ook al een aantal ‘leuke’ graslandsoorten aangetroffen, zoals 
reukgras, biezenknoppen, pinksterbloem, Sint Janskruid en vertakte leeuwentand. 
Op dit moment kunnen de graslanden typologisch gekarakteriseerd worden als 
rompgemeenschap van Engels raaigras en gestreepte witbol [16RG23]. Bij voortzetting van 
het huidige beheer zal de vegetatie van de graslanden uiteindelijk tenderen naar een vrij 
uniforme rompgemeenschap van glanshaver [16RG18] met een soortenarme samenstelling 
van hooilandgrassen en enkele triviale, nitrofiele onkruiden; vergelijkbaar met de huidige 
situatie. Verdere verschraling van dit soort graslanden (voormalige landbouwgronden) kan 
verschillende kanten opgaan: het tussenstadium van de bekende witbol-weide of (indien er 
sprake is van een snelle verschraling onder droge omstandigheden) tot graslanden 
gedomineerd door gewoon struisgras (vergelijk graslanden Kaaistoep). Als tot (tijdelijke) 
beweiding wordt overgegaan is ook een ontwikkeling naar een rompgemeenschap van 
scherpe boterbloem [16RG8] mogelijk. Dit graslandtype is wat opener van structuur, 
graziger, bloemrijker en kleuriger. Plantensoorten die beter tegen begrazing kunnen, zullen 
gaan overheersen. Dit soort graslanden zijn voor vogels en insecten interessanter dan de 
eenvormige hooilanden van nu. In de percelen 2 en 3 komen enkele scherp begrensde 
plekken voor met dominantie van schapenzuring [14RG19]. Dit lijken de voorboden te zijn 
van een plaatselijke ontwikkeling naar rompgemeenschappen uit de Klasse van de droge 
graslanden op pleistocene zandgronden (Koelerio-Corynephoretea). Het betreft vrij open, 
laagproductieve plekken met storingsindicatie. Begeleidende plantensoorten in deze 
opvallende en nu nog vrij soortenarme plekken zijn op dit moment onder meer klein 
kruiskruid, gewone hoornbloem en duizendblad.  
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De percelen 1 en 2 kennen waarschijnlijk een vrij sterke fluctuatie van het grondwater, want 
hier dreigt pleksgewijs een ontwikkeling naar pitrus-velden [16RG8]. Perceel 2 bezit 
daarnaast enkele wisselvochtige plekken met een hoog aandeel geknikte vossenstaart. 
Jacobskruiskruis komt in alle graslandpercelen frequent voor. Dit wil bij een verschralend 
hooilandbeheer wel eens leiden tot een sterke dominantie van deze, door agrariërs 
ongewenste soort [16RG20], die echter door een consequent maaibeheer uiteindelijk wel 
weer verdwijnt. Het aandeel ridderzuring en rietgras is relatief hoog en kan bij een te 
extensief beheer of jaren lang te laat maaien leiden tot sterke verruiging van de graslanden. 
 
OUDE LEIJ 
Het nieuwe beekdal van de Oude Leij herbergt nu al een aantal waardevolle of zeldzame 
plantensoorten (bijlage 1, groen gemarkeerd). Wat bepaalt of iets een ‘leuke’ soort is? Die 
betekenis wordt afgeleid van het feit of een plantensoort überhaupt regionaal of landelijk als 
zeldzaam geldt, dan wel of de soort karakteristiek is voor een ter plaatse thuishorende, 
kenmerkende plantengemeenschap en/of de soort indicator is voor een bepaalde 
standplaatsfactor (lokale waterhuishouding, regenwaterafhankelijk of grondwatergestuurd, 
diepe of ondiepe kwel, een schraal milieu, zuur, zwakzuur of basische/kalkrijke bodem, ed.). 
De inventarisatie van de beekoevers is beperkt gebleven tot de terreindelen die globaal 
liggen binnen de insteek van het winterbed van de beek (het vergraven gedeelte). Echte 
waterplanten die in de beek voorkwamen (sterrekroos, ed.) zijn niet tot op soort 
gedetermineerd. De aanliggende hogere gronden zijn ook niet specifiek meegenomen in de 
inventarisatie. Toevallige waarnemingen buiten genoemde terreindelen vallen binnen de 
kolom ‘overige’ (ov.). 
 

 
Figuur 2. Het nieuw gegraven gedeelte van de Oude Leij dat door een accolade-profiel  
veel water kan bergen in tijden van hoge neerslaghoeveelheden (foto Guido Stooker). 
 

De soortenlijst van de beekoevers (132 soorten) is nu al interessant. Natuurlijk zitten er nog 
veel storingssoorten tussen (akkerdistel, herderstasje, schijfkamille, koolzaad, perzikkruid, 
spiesmelde, bijvoet, ed.). Vanwege de recente datum van de herinrichting staan er op de lijst 
ook vrij veel pioniersoorten; planten die er alleen kunnen voorkomen, omdat de dynamiek 
van het terrein nog niet is verdwenen en ook omdat er nog relatief veel kale grond aanwezig 
is. Er komen zowel pioniersoorten van de natte of vochtige als van droge standplaatsen voor. 
Voorbeelden van de eerste categorie zijn onder meer: greppelrus, knolrus, zomprus, 
naaldwaterbies, mannagras, waternavel, moerashertshooi, blaartrekkende boterbloem, 
liggend vetmuur, stijve ogentroost en moerasdroogbloem.  
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Van de drogere pioniermilieus zijn onder meer gewone spurrie, heermoes, langbaardgras, 
Canadese fijnstraal, schapenzuring, vijfvingerkruid en klein vogelpootje aangetroffen. 
Wat mijn plantenhart echt doet ‘opbloeien’ zijn soorten als pinksterbloem (fig. 3), echte 
koekoeksbloem, kale jonker, moerasmuur, biezenknoppen, hazenzegge en tweerijige zegge. 
De vrij abundante aanwezigheid van veldrus, de eerste vestigingen van bosbies (!) en forse 
stroken met moeraszegge langs de beek geven de potentie aan voor vegetaties van het voor 
Brabantse beekdalen kenmerkende veldrusschraalland (Crepido-Juncetum acutiflori). Deze 
soorten duiden op lokale kwel of tenminste horizontale grondwaterstromingen (fig. 2b). Heel 
apart was de vondst van een grote pol dotterbloemen. Of dit een natuurlijke vestiging is mag 
betwijfeld worden, maar de soort hoort daar wél thuis! Scherpe zegge indiceert de periodieke 
overstromingen in het winterseizoen. Plaatselijk laten zich op de overgang naar de hogere 
delen van de oeverzone wat zwakzure invloeden zien, die fraai getypeerd worden door de 
aanwezigheid van melkeppe, egelboterbloem, waternavel, moerashertshooi, hennegras, 
zwarte zegge en zompzegge. Genoemde plantencombinaties komen echter minimaal en 
slechts hier en daar verspreid over het beekdal voor. Het uitkarteren van een aantal van 
deze indicatorsoorten in volgende jaren verdient aanbeveling. 
Op sommige plaatsen is op de hogere delen van de oeverzone nog sprake van een schrale 
pioniersituatie, waarbij kale grond wordt afgewisseld met aaneengesloten mosvegetaties. 
Hier groeien naast reukgras en gewoon struisgras, bijvoorbeeld ook veelbloemige veldbies, 
biggenkruid, kleine en herfstleeuwentand, schapenzuring, Sint Janskruid en vijfvingerkruid. 
Maar ook braam en er komt bovendien veel opslag voor van zwarte els, berk en zelfs grove 
den. Deze opslag kan een bedreiging gaan vormen voor een fraaie ontwikkeling van de 
oeverzone en met name de gradiënt naar de aanliggende hogere gronden. 
 

 
 

Het merendeel van de oevers wordt echter ingenomen door een grazige vegetatie van vooral 
gestreepte witbol en ruw beemdgras met echte hooilandsoorten als moeraswalstro, 
moerasrolklaver, smeerwortel, knoopkruid, margriet, veldzuring, scherpe boterbloem, 
fluitenkruid, gewone berenklauw, gewone hoornbloem, hondsdraf, ruige zegge, reukgras en 
op een enkele plek ook kamgras. Dit zijn overwegend mesotrafente soorten, behorende bij 
de sterk antropogeen beïnvloede vormen van eerdergenoemde veldrusschraallanden, die 
hierdoor meer kenmerken gaan vertonen van het Glanshaver-verbond (Alopecurion 
pratensis). Verruiging ligt echter op de loer: grote plekken met rietgras, pitrus, brandnetel en 
kleefkruid domineren nu al bepaalde terreingedeelten, met name op de overgang naar de 
hoger gelegen gronden. Langs de beek trof ik ook veel kiemplanten aan van tandzaad 
(welke soort was nog niet te determineren). Dit is een typische storingssoort van de natte 
milieus en kan zonder maaibeheer de kenmerkende oeverflora gaan verdringen. Langs de 
beek ontwikkelen zich stroken met riet- en liesgras en lijken de groeiplaatsen van mattenbies 
en lisdodde zich uit te breiden. Bij ongewijzigd beheer zullen deze natte ruigtesoorten 
(helofyten) de beekoevervegetatie gaan overheersen, waardoor de gewenste, waardevolle 
oeverbegroeiingen niet tot ontwikkeling komen. 
 
  

Figuur 3. De nieuwe beek kent een 
gevarieerd doorstroomprofiel met 
diepe en ondiepe gedeelten; langs 
de oevers kwelverschijnselen  
(foto Guido Stooker). 
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Beheeraanbevelingen 
De inventarisaties hadden tot doel informatie en onderbouwing te leveren voor het te voeren 
beheer. Hieronder wordt ingegaan op een aantal beheeraspecten en worden voor de 
graslanden en de beekoever adviezen gegeven voor een beheer gericht op verhoging van 
de biodiversiteit en verdere natuurontwikkeling. 
 
GRASLANDEN 
Het is de bedoeling dat de geïnventariseerde graslanden zich verder zullen gaan ontwikkelen 
naar soortenrijkere graslandvegetaties met een dito insectenwereld en vogelbevolking. Dat 
zal echter niet vanzelf gaan, want de grondgebruikshistorie zal nog lang na-ijlen, de bodem 
is nog steeds vrij voedselrijk en de gewasproductie derhalve ook vrij groot. Dat levert nu een 
hoogopgaand gewas op van concurrentiekrachtige grassen, die weinig ruimte overlaten voor 
de ontwikkeling naar een bloemrijke vegetatie en de vestiging van ‘gewenste’ grasland-
onkruiden. Ondanks dat het beeld dit jaar enigszins vertroebeld kan zijn door het zeer droge 
voorjaar, lijken de betreffende graslanden door hun hoogteligging tov. het (zomer-) 
grondwaterpeil èn de grondgebruiksgeschiedenis géén hoge potentie (meer) te bezitten. 
Men mag dus geen al te hoge verwachtingen koesteren voor het herstel van soortenrijke, 
vochtige hooilanden, zo kenmerkend voor Brabantse beekdalen. Dat betekent echter niet dat 
er geen ‘bloemrijke’ (dus ook voor insecten interessante) graslanden kunnen worden 
gerealiseerd. Ik verwacht dat met het juiste beheer, vegetaties kunnen worden ontwikkeld die 
tot de Klasse van de matig voedselrijke graslanden (Molinio-Arrhenatheretea) of Klasse van 
de droge graslanden op zandgrond (Koelerio-Corynephoretea) gerekend kunnen worden. 
Afhankelijk van de beheerkeuzes die men maakt èn de snelheid van verschraling zijn diverse 
rompgemeenschappen uit die Klasse [16] mogelijk. 
 
Welke beheeropties zijn voorhanden? Die zijn allereerst afhankelijk van de bedrijfsopzet van 
de landgoedeigenaar. Uitgaande van een natuurdoelstelling zal verschraling van de bodem 
de belangrijkste target moeten zijn. Een inmiddels beproefde methode is het uitmijnen van 
de grond (geforceerd verbruik van bodemfosfaten) door een aantal jaren akkerbouw-
gewassen te verbouwen met een strikte beperking van de stikstof-bemesting. Op het relatief 
hooggelegen perceel 3 lijkt me dat nog steeds een goede optie. De actuele natuurwaarde 
ervan is nog gering; met het omploegen van de huidige vegetatie gaat weinig verloren. Een 
beperkt areaal natuurakker (graanakkers met akkeronkruidenflora en periodiek gedeeltelijke 
braakligging) kan overigens ook een zeer gewaardeerd onderdeel uitmaken van een 
kleinschalig agrarisch landschap met natuurdoelstelling. De insecten en vogels zouden daar 
zeer bij zijn gebaat! 
Bij de lager gelegen graslanden (1 en 2) lijkt de abiotische uitgangssituatie (bodemkwaliteit, 
waterhuishouding) en de vegetatiestructuur zodanig dat een herstel van bloemrijke 
graslanden vrij snel gerealiseerd kan worden. Daar zou het zonde zijn deze ontwikkeling te 
onderbreken door nog eens te gaan akkeren. Men wil tenslotte ook op de korte termijn graag 
resultaten zien van de ‘ommezwaai’ naar een natuur-inclusieve landbouw. Voorgesteld wordt 
om voorlopig intensief (tenminste 2x/jr.) te maaien (met afvoer van het gewas). 
Maaidata: half juni en eind augustus/begin september. Vanzelfsprekend voorlopig géén 
bemesting. Als het doel van de gewenste bloemrijke graslanden is bereikt, kan te zijner tijd 
overgegaan worden tot een periodieke bemesting met ruige stalmest. 
Om de diversiteit te bevorderen, zou gekozen kunnen worden voor een beheerscheiding 
tussen perceel 1 en 2 in een hooiland én een beweid grasland. De keuze van de locatie van 
elk beheerregiem kan, afhankelijk van gewenste of ongewenste vegetatieontwikkelingen, om 
de paar jaar gewisseld worden! Vanwege de beperkte oppervlakte van beide percelen is een 
veebezetting van 2 stuks vee (8 poten!) maximaal haalbaar. Inscharing vanaf ongeveer half 
april. Géén schapen! Na het hooien van het andere perceel (ná 15 juni) kan dit grasland na 
een hergroeiperiode van ca.3-4 weken eveneens in de beweiding worden opgenomen. Bij 
beweiding moet men erg letten op de draagkracht van de bodem én de vegetatie.  
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Het aanbod van beide biotooptypen (beweid, resp. hooiland) werkt positief uit op het aanbod 
aan essentiële ‘niches’ dat aan insecten en vogels in hun diverse levensstadia wordt 
geboden. Waar eens over nagedacht zou kunnen worden is het nabegrazen van de 
graslanden in de herfst-/winterperiode door een geherderde schaapskudde, die door het 
gebied trekt. Deze kudde zou dan ook het beekdal en de aangrenzende hogere gronden in 
de begrazing kunnen meenemen. Voordeel hiervan is dat zodevervilting wordt voorkomen, 
de gewenste beperkte bodembeschadiging (schapenpootjes) wordt gerealiseerd en dispersie 
van zaden door het terrein wordt bevorderd. 
Bovenbeschreven beheeropties leiden waarschijnlijk (garanties zijn er niet!) tot een 
soortenrijke graslandvegetatie. Maar dit kan soms pas na vele jaren gerealiseerd worden. 
Een vrij goedkope methode om deze ontwikkeling te bespoedigen, is het inbrengen van zaad 
van een gewenste samenstelling. Omdat het frezen of omploegen van de graslanden 1 en 2 
niet voor de hand ligt, kan gekozen worden voor het doorzaaien van de zode. Dit kan het 
beste geschieden direct na het maaien + afvoeren van het gewas. Het verzamelen van het 
maaisel of het hooi dient dan zeer grondig te gebeuren door de ‘tanden’ van de acrobaat of 
schudder diep in te stellen. Daarmee wordt de zo noodzakelijke bodemverwonding 
gerealiseerd, die vereist is voor kieming van het ingebrachte zaad. Er zijn op de commerciële 
markt diverse geschikte mengsel te koop (o.a. firma Cruydthoeck). 
 
OUDE LEIJ 
Naast de waterbergingsopgave is de doelstelling van dit nieuwe beektraject volgens het 
projectplan vooral gericht op het ontwikkelen van ‘natte vegetatiezones’ en ‘bloemrijke 
inundatiegraslanden’. De beekloop is heringericht volgens het concept van een zogenaamd 
twee-fasenprofiel, terwijl de nieuwe beek een zgn. accoladeprofiel kent (zomer- en 
winterbed; zie fig. 2). Langs beide zijden van de beek is nu een brede oeverzone aanwezig, 
waar zich fraaie oever- en graslandvegetaties kunnen ontwikkelen. Maar deze inrichting 
betekent ook dat hier een extra beheeropgave ligt! De natuurwaarden (zowel flora als fauna) 
van de ‘nieuwe’ Oude Leij kunnen alleen behouden blijven en verder ontwikkeld worden als 
er (voorlopig) een consequent jaarlijks maaibeheer op wordt toegepast. Er kan tenminste 
gestreefd worden naar het ontwikkelen van een rompgemeenschap uit het Calthion-verbond. 
Vooral de eerste jaren is het daarom cruciaal om de oeverzone over de totale lengte te 
maaien. Daarbij wordt er nadrukkelijk voor gepleit om het maaien ook over de volle breedte 
van de gradiënt uit te voeren: dus vanaf de beek (water) tot ruim op de hogere gronden. Niet 
alleen worden juist dan alle botanische potenties van het beekdal aangesproken, maar ook 
voorkomt men hiermee dat verruiging vanuit de beekzone (met pitrus, riet, rietgras, liesgras) 
en/of vanaf de hogere gronden (akkerdistel, brandnetel, braam, bosopslag) optreedt. De 
beste tijd daarvoor is half- tot eind augustus, omdat dan de meeste zaadval is gerealiseerd. 
Ook zijn dan de meeste faunagroepen (macrofauna, libellen, amfibieën) in een levensfase 
dat deze beheermaatregel het minste verstoring voor hen met zich meebrengt. De hogere 
gronden kunnen bij voorkeur al eens eerder gemaaid worden (half juni) en later in september 
nog een keer. Het is tegenwoordig gebruikelijk om daarbij de sinus-methode te gebruiken. 
Ter voorkoming van verruiging raad ik echter aan deze pas in te zetten als de vegetatie-
ontwikkeling grotendeels is gestabiliseerd en de zode een gesloten vegetatiedek kent. Ik 
verwacht dat dat na ongeveer 4-5 jaar het geval is. Het spreekt vanzelf dat het maaisel wordt 
afgevoerd. Indien beekonderhoud (schouw) noodzakelijk blijkt, dient het maaisel, slootvuil en 
de eventuele slootspecie direct uit het terrein afgevoerd te worden (bemesting van de 
akker?). Ik pleit er overigens voor dat de beek niet verder wordt uitgediept. Dit veroorzaakt 
namelijk een ongewenste drainage van de oeverzone, waardoor eventuele vestiging van 
kwel-gerelateerde flora ongunstig wordt beïnvloed. Bovendien is dat ongunstig voor de 
ontwikkeling van een soortenrijke macrofauna in de beek zelf. 
Bij de aanbevelingen voor graslanden werd al geadviseerd om het gebied periodiek met een 
trekkende kudde schapen te begrazen. 
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In het bijzonder in het voorjaar, als de plantengroei nog niet op gang is gekomen en de oude 
vegetatie kan worden afgevreten, en enkele weken na het hooien, eigenlijk gedurende het 
gehele winterhalfjaar, werkt dit zeer positief uit op de soortenrijkdom en vegetatiesuccessie. 
Mits de begrazing niet te intensief, d.w.z. een te lange periode achter elkaar, gebeurd. 
Rantsoenbeweiding met schapen, zowel in een tijdelijk als permanent raster, is echter 
negatief voor de botanische kwaliteit van de graslanden en beekoevers. 
 
LANDSCHAP 
Alhoewel niet tot ‘mijn opdracht’ behorend, wil ik op deze plaats wel graag enige van mijn 
ideeën kwijt over de verdere aankleding van het landschap. Zoals ik al in mijn inleiding 
aangaf, bezit het landschap zeker nog kwaliteit, die zich bovendien goed leent voor een 
verdere upgrade. Al eerder stelde ik dat de aanleg van een of enkele kleine onkruidakkers, 
die ook als zodanig worden beheerd, positief zullen uitwerken op de biodiversiteit en 
bovendien fraai bijdragen aan het landschapsbeeld. De kleinschaligheid daarvan kan ook 
sterk worden bevorderd door houtsingels en bramenwalletjes aan te brengen, die vooral 
terrein- en topografievolgend moeten worden aangelegd. Daarmee wordt bedoeld: 
historische patronen (loodrecht) op de beek, alsook de hoogtelijnen aan het maaiveld 
gebruiken voor het lokaliseren van de gewenste landschapselementen. Op deze wijze 
ontstaat een intiem ‘kamertjes-landschap’, waar veel fauna-elementen van zullen profiteren. 
Om de geluidsoverlast en visuele verstoring van rijksweg A58 te beperken, kan aan de 
noordzijde van het gebied gedacht worden aan houtsingels of smalle langgerekte bosjes. 
 
Dankwoord 
Het concept van dit verslag is becommentarieerd door Ester van Eijck en Theo Peeters, 
waarvoor mijn dank. 
 

 
 

Figuur 4. Op de mooiste gedeelten langs de 'nieuwe' Oude Leij groeien nu al veel pinksterbloemen 
(foto Guido Stooker). 
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Bijlage 1. Soortenlijst flora 
 

Legenda plantensoortenlijst 
 

Tansley-schaal 

S sparse 
1-2 
planten/plaatsen  

LF 
local 
frequent 

lokaal 
talrijk  

A abundant zeer talrijk 

          
 

R rare 
3-10 
planten/plaatsen  

F frequent 
overal 
talrijk   

LD 
local 
dominant 

lokaal 
overheersend 

          
 

O occasional 10-50 planten 
 

LA 
local 
abundant 

lokaal zeer 
taltijk  

CD (co)dominant overheersend 

          
 'leuke' soort 

 

Flora van Landgoed Leijkant in 2017 
Toelichting: ov. = overigen. 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam  
graslandperceel 

beek ov. 
1 2 3 

akkerdistel Cirsium arvense  S R LF LF 

akkerkers Rorippa sylvestris  R  O O 

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina    R O 

beemdvossenstaart Alopecutis pratensis O O  O R 

beklierde basterdwederik Epilobium ciliatum     S 

biezenknoppen Juncus conglomeratus  R  LF O 

biggenkruid Hypochaeris radicata    R  

blaartrek. boterbloem Ranunculus sceleratus    O  

boerenwormkruid Tanacetum vulgare   O  O 

bolderik Agrostemma githago     S 

bosbies Scirpus sylvaticus    O  

braam Rubus fruticosus    O F 

brede weegbree Plantago major   S R R 

Canadese fijnstraal Conyza canadensis    S R 

drijvend fonteinkruid Potamogeton natans    LF LA 

duizendblad Achillea millefolium F F F O F 

echte kamille Matricaria chamonilla     R 

echte koekoeksbloem Lychnis flos-cuculi    O  

egelboterbloem Ranunculus flammula    O O 

Engels raaigras Lolium perenne CD CD CD LF LF 

fioringras Agrostis stolonifera A A A   

fluitenkruid Anthriscus sylvestris    LF LF 

geknikte vossenstaart Alopecuris geniculatus  LF  LA  

gele lis Iris pseudacorus    O  

gestreepte witbol Holcus lanatus LA LA LD LA LA 

gewone dotterbloem Caltha palustris    S  

gewone hoornbloem Cerastium font. subs. vulgare R LF LF F F 

gewone melkdistel Sonchus oleraceus  S  S R 

gewone spurrie Spergula arvensis    S  

gewone veldbies Luzula campestris     S  

gewone waterbies Eleocharis palustris     R 

gewone wederik Lysimachia vulgaris    F F 

gewoon langbaardgras Vulpia myuros    LF LF 

gewoon struisgras Agrostis tenuis    LA LD 

glanshaver Arrhenatherium elatius    LF LA 

greppelrus Juncus bufonius    R O 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam  graslandperceel beek ov. 

  1 2 3   

grote bereklauw Heracleum sphondylium    O O 

grote brandnetel Urtica dioïca    LF LA 

grote kattenstaart Lythrum salicaria    S  

grote lisdodde Typha latofolia    O  

grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica    R S 

grove den Pinus sylvestris    R  

hazenzegge Carex ovalis    R  

heermoes Equisetum arvense    S R 

hennegras Calamagrotis canescens    LF  

herderstasje Capsella bursa-pastoris   S R O 

hondsdraf Glechoma hederacea S R  LF O 

ijle dravik Anisantha sterilis    R  

jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris O O F O O 

kale jonker Cirium palustre    R  

kamgras Cynosurus cristatus    LF  

kleefkruid Galium aparine    LF LF 

klein kruiskruid Senecio vulgaris   LF R R 

klein vogelpootje Ornithopus perspussilus    S  

kleine klaver Trifolium dubium    LF R 

kleine leeuwentand Leontodon saxatilis    S  

kleine lisdodde Typha angustifolia    O R 

kleine veldkers Cardamine hirsutum   R   

kluwenhoornbloem Cerastiujm glomeratum    LF R 

knolrus Juncus bulbosus    LF LF 

knoopkruid Centaurium jacea    O R 

koolzaad Brassica napus    R R 

kropaar Dactylis glomerata R O LF LF O 

kruipende boterbloem Ranunculus repens F F R A LF 

lidrus Equisetum palustre    LF R 

liesgras Glyceria maxima    LA LA 

liggend vetmuur Sagina procumbens    LF  

madeliefje Bellis perennis O F O LF O 

mannagras Glyceria fluitans    F  

mannetjesereprijs Veronica officinalis    R  

margriet Leucanthrmum vulgare    LF R 

mattenbies Schoenoplectus lacustris    O S 

melkeppe Peucedanum palustre    O  

moerasbasterdwederik Epilobiump alustre    R  

moerasdroogbloem Gnaphalium uliginosum    S S 

moerashertshooi Hypericum elodes    S  

moeraskers Rorippa palustris    S R 

moerasmuur Stellaria uliginosus    O  

moerasrolklaver Lotus pedunculatus    LF S 

moerasvergeet-me-nietje Myosotis scorpioides ssp. scorp.    O  

moeraswalstro Galium palustre    LF S 

moeraszegge Carex acutiformis    LA  

naaldwaterbies Eleocharis acicularis    S  

paardenbloem Taraxacum officinale O F F O S 

perzikkruid Persicaria maculosa    R S 

pinksterbloem Cardamine pratensis S   F  

pitrus Juncus effusus LF LF  LA LD 

reukgras Anthoxanthum odoratum R  S LF LA 

ridderzuring Rumex obtusifolius O F O O LF 

riet Phragmites australis    LF LF 

rietgras Phalaris arundinacea R S LF LF LA 

ringelwikke Vicia hirsuta    S  
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam  graslandperceel beek ov. 

  1 2 3   

rode klaver Trifolium pratense    O  

roodzwenkgras Festuca rubra O O O LF LF 

ruige zegge Carex hirta    O  

ruw beemdgras Poa trivialis A A A A LA 

ruwe berk Betula pendula    O O 

schapengras Festuca ovina R S  S  

schapenzuring Rumex acetosella LF LF LA LF LF 

scherpe boterbloem Ranunculus acris   S R  

scherpe zegge  Carex acuta    R  

schietwilg Salix alba    R O 

schijfkamille Matricaria discoidea    O O 

Sint Janskruid Hypericum perforatum   R O O 

smalle weegbree Plantago lanceolata LF F A LF LF 

smalle wikke Vicia sativa ssp. nigra    R  

smeerwortel Symphytum officinale    R O 

speerdistel Cirsium vulgare    R O 

spiesmelde Atriplex prostrata     LF 

sterrenkroos Callitriche spec.    LF  

stijve ogentroost Euphrasia stricta    R  

stinkende gouwe Chelidonium majus     S 

straatgras Poa annua R LF R LA LF 

tandzaad Bidens spec.     LF  

tengere rus Juncus tenuis    R  

timoteegras Ophleum pratense CD CD LA LF O 

tweerijige zegge Carex disticha    S  

tijmereprijs Veronica serpyllifolia S  LF S  

veelbloemige veldbies Luzula multiflora    LF  

veelstengelige waterbies Eleocharis multicaulis     R 

veldbeemdgras Poa pratensis  S    

veldrus Juncus acutiflorus    LF  

veldzuring Rumex acetosa O F F O LF 

vertakte leeuwentand Leontodon autumnalis O O O LF O 

vijfvingerkruid Potentilla reptans    S  

vlasbekje Linaria vulgaris   LF R O 

vogelmuur Stellaria media    R O 

vogelwikke Viccia cracca    R  

watermunt Mentha aquatica    LF  

waternavel Hydrocotyle vulgaris    LF O 

wilg Salix spec.     LF  

witte dovennetel Lamium alba    S R 

witte klaver Trifolium repens F F A LA LF 

wolfspoot Lycopus europaeus    LF  

zachte berk Betula pubescens    R  

zachte dravik Bromus hordeaceus O R F R O 

zachte ooievaarsbek Geranium molle   R   

zeegroene muur Stellaria palustris    S  

zomereik Quercus robur    S O 

zomprus Juncus articulatus    LF  

zompzegge Carex curta    R  

zompvergeet-me-nietje Myosotis laxa ssp. cespitosa    O  

zwarte els Alnus glutinosa    O LF 

zwarte zegge Carex nigra    O  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam  
graslandperceel 

beek ov. 
1 2 3 

Totaal aantal soorten   max. 144 29 32 34 132 84 
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Verkenningen in de Leijkant en het Groene Bosch 
 
Theo Peeters 
 
 
Eind 2016 werd ik benaderd door Dion Heerkens van de coöperatie Bels Lijntje om mee te 
denken over het bijenlint Bels Lijntje. Tijdens een tiental bijeenkomsten eind 2016 en begin 
2017 werd een plan gesmeed voor een subsidie-aanvraag bij de provincie Noord-Brabant 
voor het Bijenlandschap Bels Lijntje. Ons plan werd goedgekeurd en vanaf november 2017 
wordt met geld van de provincie gewerkt aan de uitvoering van fase 1 van bijvriendelijke 
projecten langs het Bels Lijntje. Een van de gebieden waar de coöperatie zich op richt en 
waar inmiddels de eerste maatregelen zijn uitgevoerd en nog meer natuurbouw zal volgen, is 
het gebied Leijkant en Groene Bosch pal aan de zuidkant van de A58 en aansluitend op de 
overige gebieden van de Kaaistoep (figuur 1). 
In 2017 heb ik, al of niet samen met anderen, diverse bezoeken afgelegd in dit deelgebied 
om meer kennis te vergaren over de flora en fauna. Hier alvast een eerste compilatie van 
allerlei waarnemingen en foto’s uit dit satellietgebied: Leijkant. 
 

 
 

Figuur 1. De nieuwe Kaaistoepkaart met in het zuiden deelgebied 9: Leijkant. 
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Bouwen aan een landschap 
Een van de voorwaarden voor het op gang trekken van veranderingen in een gebied is een 
goed contact met en medewerking van grondeigenaren die groene vingers hebben. In het 
deelgebied Leijkant liggen grote percelen grond van TWM Gronden BV en van de familie van 
Eyck en daarmee werden contacten gelegd. 
De familie van Eijck bouwt op een groot deel van haar grond aan een nieuw landschap dat 
ze het landgoed Leijkant hebben genoemd. Daarvoor is de hulp ingeroepen van een aantal 
instanties en worden contacten aangegaan met allerlei mensen en groepen. 
In eerste instantie is de oude stortplaats pal langs het Bels Lijntje afgedekt en ingeplant met 
allerlei ‘bijvriendelijke’ bomen. Deze plek vormt een hoger gelegen plateau in een oud 
beeklandschap en is helaas zeer opvallend aanwezig in het landschap pal langs het Bels 
Lijntje. Daarna werd in samenwerking met waterschap Brabantse Delta en de gemeente 
Tilburg de loop van de Oude Leij verlegd, zijn drie poelen aangelegd, een uitkijkheuvel 
opgeworpen en enkele houtwallen ingeplant. Tevens werd een deel van de grond rond de 
uitkijkheuvel omgevormd tot bloemrijk grasland. 
In 2017 werden drie graslanden en de oevers van de nieuwe loop van de Oude Leij van het 
landgoed Leijkant door Guido Stooker geïnventariseerd op hun flora. Hij schreef over zijn 
floristische verkenning van landgoed Leijkant een rapport (Stooker 2017) en de tekst 
daarvan is tevens opgenomen in een artikel elders in dit verslag (Stooker 2018). Inmiddels 
zijn door de familie van Eijck ook in samenwerking met Stichting Brabants Landschap 
plannen gemaakt om een maisakker op hun grondgebied om te vormen naar nieuwe natuur. 
De doelen van het beheer van de TWM aan de zuidkant van de A58 sluiten aan bij hetgeen 
al gebeurt in de overige deelgebieden van de Kaaistoep. Langs de A58 ligt een akker 
waarop al gedurende diverse jaren granen worden verbouwd en verder bestaan de gronden 
van de TWM in de Leijkant voornamelijk uit bos met hier en daar graslandranden. 
Inmiddels zijn in de winter van 2017/18 in twee bospercelen door Kaaistoepvrijwilligers 
maatregelen genomen om de insectenfauna, waaronder de bijenfauna, nieuwe nestplaatsen 
te bieden. Twee oude zandkuilen zijn schaduwvrij gemaakt en delen van de schrale 
dekzanden zijn ontdaan van hun strooisellaag en er zijn tevens mini-steilranden afgestoken 
om grondnestelende bijen en wespen weer nieuwe nestelgelegenheid te bieden (fig 2). 
 

  
 

Figuur 2. Herstel van een zandkuil in een sparrenbosje ten behoeve van o.a. de bijenfauna. 
De foto links is van 11 maart 2017; de foto rechts van 6 februari 2018 (foto’s Theo Peeters). 

 
In het oostelijk deel van de Leijkant, dat we hier, evenals de aangrenzende volkstuin, het 
Groene Bosch noemen, is door een ruil van een strook grond van de TWM met een lokale 
agrariër, natuurbouw mogelijk gemaakt in een smalle strook langs de beek. Door het 
waterschap Brabantse Delta werd in 2017 een aantal herstelmaatregelen uitgevoerd.  
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De Oude Leij meandert nu ietwat, op de oever zijn stekken van boompjes geplant, er ligt nu 
dood hout in de beek, enkele poelen werden hersteld, er verschenen twee doorwaadbare 
plekken en er werd een gronddepot met steilkanten (bijenheuvel?) aangelegd (fig. 3). 
Door de TWM werd een poel langs het Bels Lijntje weer vrijgemaakt van struiken zodat weer 
blote, zonrijke oevers ontstonden en werd een deel van het ruige grasland afgeplagd en een 
ril van zand en boomresten bij de poel aangelegd. 
 

 

 
 

Figuur 3. Beekdalherstel in het Groene Bosch (foto’s Theo Peeters). 

 
Er is op vrij korte termijn veel verandert in het landschap ten zuiden van de A58. En nieuwe 
ontwikkelingen zijn zoals gezegd in gang gezet. Als je het landschap volgt en even teruggaat 
in de tijd sluit de Leijkant als vanouds mooi aan op de overige gebieden van de Kaaistoep 
ten noorden van de A58. Een deelgebied met oude restanten van een ‘Kwaden Hoek’ en vol 
nieuwe kansen voor flora en fauna. 
 
Flora en fauna 
Middels soortenlijstjes, korte teksten en foto’s worden hier enkele natuurwaarnemingen in 
het deelgebied Leijkant getoond. Het betreft geen systematische inventarisaties maar losse 
waarnemingen gedurende het seizoen 2017 en waarnemingen van enkele groepen uit de 
databank van waarneming.nl. Voor de afwijkende omgrenzing van het deelgebied Leijkant in 
waarneming.nl zie https://waarneming.nl/gebied/info/84105. Niet alle waarnemingen zijn dan 
ook overgenomen maar alleen waarnemingen die vallen binnen het deelgebied Leijkant in 
figuur 1. 
 
Sieralgen 
Maarten Mandos verzamelde op 15 oktober 2017 enkele sieralgen in de beek ten westen 
van het Bels Lijntje en determineerde, na microscopisch onderzoek, de volgende soorten: 
Closterium limneticum var. fallax, Closterium moniliferum, Closterium praelongum, 
Closterium pronum, Staurastrum chaetoceras en Staurastrum micron.  

https://waarneming.nl/gebied/info/84105
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=187821
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=187832
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=187843
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=187847
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=188351
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=188407
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Mossen en korstmossen 
Samen met Bart Horvers bezocht ik op 10 april twee bospercelen van het deelgebied 
Leijkant. Eerst werd gekeken naar enkele korstmossen in een zandkuil omringd door een 
sparrenbosje. Daarna zijn we doorgelopen naar een jonge essenaanplant om te speuren 
naar de mossen en korstmossen op de stammen van deze bomen. Daarop werden diverse 
interessante soorten ontdekt (fig. 4). Ik laat het aan de specialisten over om daar melding 
van te maken. 
 

  
Figuur 4. Enkele mossen en korstmossen op de stammen van de es (foto’s Theo Peeters). 

 
Planten 
In het deelgebied Leijkant liggen voor planten diverse jonge en enkele oudere habitats. 
De nieuwe loop van de Oude Leij met haar oevers en het plataeu langs het Bels Lijntje zijn 
beide relatief jonge habitats met nog veel open grond. Allerlei planten proberen hier hun plek 
te veroveren in de vegetatieontwikkeling. Waarschijnlijk is het een komen en gaan van 
soorten, een interessant kenmerk van de meestal rijke pioniersvegetaties. Hieronder een 
opsomming van de plantenwaarnemingen die ik tot op heden bij elkaar heb geschraapt. 
 
Broekbos 
Aan de oostzijde van het Bels Lijntje vinden we in de noordoostelijke hoek van deelgebied de 
Leijkant een klein restant van een broekbos langs het Bels Lijntje. Anne Marie Beeke van de 
plantenwerkgroep van de KNNV-afdeling Tilburg heeft o.a. in deze omgeving geïnventari-
seerd want in de database van waarnemingen.nl vond ik van 12 april 2017 de onderstaande 
21 plantensoorten. Zeer waarschijnlijk is dit lijstje slechts een deel van de door haar 
gevonden plantensoorten in dit elzenbroekbosje van de gemeente Tilburg. 
 

Akkerdistel - Cirsium arvense 
Amerikaanse vogelkers - Prunus serotina 
Brede stekelvaren - Dryopteris dilatata 
esdoorn spec. - Acer spec. 
Gele lis - Iris pseudacorus 
Gestreepte witbol - Holcus lanatus 
Gewone vlier - Sambucus nigra 
Gewone vogelkers - Prunus padus 
Hulst - Ilex aquifolium 
Kale jonker - Cirsium palustre 
Kleine veldkers - Cardamine hirsuta 

Moeraszegge - Carex acutiformis 
Oeverzegge - Carex riparia 
Pijpenstrootje - Molinia caerulea 
Pitrus - Juncus effusus 
Ribes - Ribes spec. 
Ridderzuring - Rumex obtusifolius 
Riet - Phragmites australis 
Speenkruid - Ficaria verna 
Wilde lijsterbes - Sorbus aucuparia 
Zoete kers - Prunus avium 
 

https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=6611
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=7269
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=6708
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=196638
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=6903
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=6872
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=7406
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=7267
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=6894
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=6613
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=6526
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=7067
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=6920
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=187259
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=7375
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=7175
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=18855
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=7495
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=7261
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Graslanden 
Guido Stooker inventariseerde drie graslanden van de familie van Eijck in de Leijkant. Voor 
de resultaten van die inventarisatie verwijzen we hier naar zijn artikel elders in dit 
jaarverslag. 
 
Beek en beekoever 
De beekoever aan de westkant van het Bels Lijntje is op planten geïnventariseerd door 
Guido Stooker (zie artikel elders in dit jaarverslag). Aan de westkant van het Bels Lijntje 
werden in de beek door Maarten Mandos op 15 oktober 2017 de volgende planten 
genoteerd: 
 

Drijvend fonteinkruid - Potamogeton natans 
Duizendknoopfonteinkruid - Potamogeton 
polygonifolius 
Gekroesd fonteinkruid - Potamogeton crispus 

Gevleugeld sterrenkroos - Callitriche stagnalis 
Gewoon sterrenkroos - Callitriche platycarpa 
Smalle waterpest - Elodea nuttallii 
Stomphoekig sterrenkroos - Callitriche obtusangula 

 
Poelen 
In het gebied liggen tenminste een tiental poelen (fig. 5). Er is ons nog geen informatie over 
de waterkwaliteit en de kennis van de flora en fauna van deze poelen bekend. Een mooie 
uitdaging voor iemand of een groep liefhebbers in de komende jaren? 
 

 
Figuur 5. Ligging van tien poelen in het deelgebied Leijkant. 

 
Plateau 
Jammer zo’n afgedekte vuilstort in een oud beekdallandschap! 
Als je er op rondloopt blijkt dat het plateau is ingeplant met allerlei jonge stekken en 
boompjes. Er staat zelfs een hoekje met sparretjes. Deze boompjes zijn nog klein en de 
open grond ertussen bied nu nog veel mogelijkheden voor allerlei pioniers. 
Het plateau is lokaal vrij nat en lemig met (tijdelijke) plassen, plaatselijk een kraag van 
lisdodde en riet en verder heel veel kruiden van zowel droge als natte habitats. Het is een 
feest om op dit stukje grond van de familie van Eijck te mogen rondlopen! 
Op het plateau noteerde ik de volgende bloeiende planten: klein hoefblad, rode klaver, witte 
klaver, hazenpootje, gewone rolklaver, wilgen, witte en gele honingklavers, grote 
kattenstaart, blauw glidkruid, grote wederik, boerenwormkruid, teunisbloem, kaardenbol, 
akkerdistel, Jacobskruiskruid, heelblaadjes, zomerfijnstraal, wilde peen. Ook werden enkele 
tuinplanten of planten uit zaadmengsels aangetroffen zoals lupine, cichorei, ijzerhard, 
guldenroede (fig. 6). 
  

https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=7240
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=7244
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=7244
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=7237
https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=6726
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De bloemenrijkdom van dit plateau lokt ook veel insecten en ikzelf wil in 2018 de bijenfauna 
van dit plateau inventariseren. Voor een plantenliefhebber lijkt me dit plateau een ideale plek 
om de rijkdom aan droge en natte pionier- en ruigtevegetaties te bestuderen. 
Wie gaat de uitdaging aan om de planten van dit plateau te inventariseren zodat we volgend 
jaar een nieuw hoofdstuk kunnen toevoegen aan de kennis van dit stukje Leijkant? 
 
Overige plantensoorten in de Leijkant 
Volgens waarnemingen.nl zijn ook nog de volgende plantensoorten waargenomen in de 
Leijkant: bezemkruiskruid, gewone spurrie, melkeppe en muizenoor. 
 

 

 

 

 
Figuur 6. Het plateau met enkele opvallende bloemplanten (foto’s Theo Peeters). 
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Insecten 
Guido Stooker (2017) noteerde tijdens zijn floristische verkenningen in het westelijk deel van 
de Leijkant de volgende 11 dagvlinders: atalanta, dagpauwoog, kleine vos, landkaartje, 
citroenvlinder, groot koolwitje, klein koolwitje, hooibeestje, oranje zandoogje, vuurvlindertje 
en icarusblauwtje. En in figuur 7 geef ik nog enkele aanvullingen op deze lijst. 
 

  
 

  
Figuur 7. Nog enkele andere vlinders die werden waargenomen: gehakkelde aurelia  
in het Groene Bosch, St. Jansvlinder, groot dikkopje en (bewogen) kolibrievlinder  
op het plateau (foto’s Theo Peeters). 

 
Tijdens de bezoeken op 23 en 30 maart, 5 en 10 april, 21 mei, 27 juni en 7 augustus werden 
o.a. ook de bijen in de Leijkant genoteerd. Tot op heden werden 22 soorten op naam 
gebracht (zie tabel). In figuur 8 een greep uit de bijensoorten die tot op heden op naam 
werden gebracht. 
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Figuur 8. Enkele voorjaarsbijen in deelgebied Leijkant: lb. roodbuikje, rb. grijze rimpelrug, lo. asbij, 
mo. grijze zandbij en ro. honingbij (foto’s Theo Peeters).  

 
 

 

  

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Anthophila bijen 

Andrena barbilabris witbaardzandbij 

Andrena bicolor tweekleurig zandbij 

Andrena cineraria asbij 

Andrena clarkella zwart-rosse zandbij 

Andrena denticulata kruiskruidzandbij 

Andrena flavipes grasbij 

Andrena fulva vosje 

Andrena haemorrhoa roodgatje 

Andrena praecox vroege zandbij 

Andrena tibialis grijze rimpelrug 

Andrena vaga grijze zandbij 

Andrena ventralis  roodbuikje 

Apis mellifera honingbij 

Bombus hortorum tuinhommel 

Bombus lapidarius steenhommel 

Bombus pascuorum akkerhommel 

Bombus pratorum weidehommel 

Bombus terrestris-groep aardhommel-groep 

Colletes daviesanus wormkruidbij 

Halictus rubicundus roodpotige groefbij 

Macropis europaea gewone slobkousbij 

Nomada leucophthalma vroege wespbij 
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Weidebeekjuffer, tijgerspin, grote groene sabelsprinkhaan, bloedcicade, rozenkever, 
roodpotige keverdoder (massaal op gewone berenklauw), zuringspanner, klaverspanner, 
hoornaar werden ook nog genoteerd. En blauwe glazenmaker en wilgenhoutrups staan nog 
gemeld in waarneming.nl. Hieronder nog een greep uit de overige insecten die werden 
gefotografeerd in deelgebied Leijkant. 
 

 

 
Figuur 9. Koningin Franse veldwesp op nestje in brem, pyamawantsen, zuidelijk spitskopje en de 

parasietvlieg Frontina laeta (foto’s Theo Peeters). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://waarneming.nl/gebied/view/84105?sp=95921
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Vogels 
De vogels van deelgebied de Leijkant zijn niet systematisch geïnventariseerd maar er staan 
wel diverse waarnemingen in de database van waarneming.nl. Tijdens een dagdeel samen 
met Guido Stooker en Erik Blommestijn op 23 maart 2017 werden 24 vogelsoorten 
genoteerd. Guido Stooker noteerde tijdens een zevental bezoeken, voornamelijk gewijd aan 
de flora van enkele terreindelen, 29 vogelsoorten. Aangevuld met de waarnemingen van 
diverse andere waarnemers uit de databank van waarnemingen.nl krijgen we een aardig 
vogellijstje van dit deelgebied. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de 78 
vogelsoorten die tot op heden zijn waargenomen in deelgebied Leijkant. 
 
Zoogdieren 
Zowel op het ‘gronddepot’ als aan de oostkant van het Bels Lijntje in het Groene Bosch 
worden regelmatig reeën waargenomen. De rode eekhoorn is gezien op de grens van de 
Leijkant. Daarnaast staan in waarnemingen.nl nog genoemd voor deelgebied de Leijkant: 
mol, haas, konijn en bunzing. Uiteraard komen in het gebied meer zoogdieren voor maar 
deze zijn alvast genoteerd. 
 
Slotopmerkingen 
Deze soortenlijsten zijn voorbeelden van de flora en fauna die in het deelgebied Leijkant kan 
worden waargenomen. Het gebied heeft veel verschillende habitats op een relatief klein 
oppervlak en er is de afgelopen jaren veel ontwikkelt ten gunste van de biodiversiteit van het 
gebied. Er staat ook nog het een en ander te gebeuren in de Leijkant. We zijn dan ook 
benieuwd hoe deze ontwikkelingen op de lange termijn zullen uitwerken op de flora en fauna. 
De totale biodiversiteit van de Leijkant zal zeker toenemen want meer planten en dieren 
zullen de verschillende habitats in het terrein gaan bevolken. 
Breng ook eens een bezoek aan dit natuurgebied in ontwikkeling en laat je verrassen door al 
dat nieuws. 
 
Dankwoord 
Ik dank alle mensen die een steentje hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de 
kennis die inmiddels over dit deelgebied is opgebouwd. Zonder die waarnemers was dit 
artikel niet mogelijk geweest. 
De volgende personen dank ik voor hun bijdragen, discussies en prettig gezelschap tijdens 
excursies en diverse bijeenkomsten rond het project Bijenlandschap Bels Lijntje waar 
deelgebied de Leijkant onderdeel van uit maakt: Dion Heerkens, Gerard Loof, Toon van den 
Broek, Guido Stooker, Ester en Michiel van Eijck en Jaap van Kemenade. 
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Bijlage 1. Vogels in de Leijkant 
Toelichting: * = overvliegend; ** jagend waargenomen op 18 mei. 
1. soortenlijst van Erik Blommestijn, Guido Stooker & Theo Peeters op 23 maart 2017 
[bron: waarneming.nl]. 
2. soortenlijst van Guido Stooker op 5 april, 10, 18 en 19 mei en 7 en 13 juni  
[bron: Stooker 2017]. 
3. diverse waarnemers van 2000 t/m 2017 [bron: waarnemingen.nl]. 

 

VOGELS 1 2 3 Opmerking 

aalscholver 1*    

baardman   1 29-3-2014 

barmsijs   1  

blauwe reiger 1 1 1  

boerenzwaluw  1*   

boomkruiper   1  

boompieper  1 1  

bosrietzanger   1  

braamsluiper   1  

buizerd  1 1  

dodaars   1  

ekster 1  1  

fazant  1 1  

fitis  1 1  

gaai   1  

gekraagde roodstaart   1  

gierzwaluw  1*   

goudvink   1  

grasmus  1 1  

graspieper 1 1 1  

grauwe gans 1 1 1  

groene specht   1  

groenling   1  

grote bonte specht   1  

grote canadese gans 1 1 1  

grote gele kwikstaart   1  

grote lijster   1  

grote zilverreiger   1  

heggenmus 1 1   

holenduif  1  1  

houtduif 1  1  

kauw 1 1 1  

kerkuil 
 1** 1 ook verkeers 

slachtoffer 

kievit 1 1 1  

kleine karekiet   1  

kneu   1  

knobelzwaan   1  

koekoek  1   

kokmeeuw 1*    

koolmees 1 1 1  

koperwiek 1  1*  

kramsvogel   1*  

ijsvogel   1  

meerkoet   1  

merel   1  

ooievaar   1  

nijlgans 1 1 1  

patrijs   1  

pimpelmees   1  

putter   1  

rietgors 1  1  

ringmus   1  

rode wouw   1* 18-5-2014 

roek   1  

roodborst   1  

roodborsttapuit 1 1 1  

scholekster 1 1 1  

sijs   1  

sperwer   1  

spreeuw 1 1 1  

staartmees   1  

tjiftjaf 1 1 1  

torenvalk  1 1  

tuinfluiter  1 1  

turkse tortel   1  

veldleeuwerik  1 1  

vink 1 1 1  

waterhoen   1  

watersnip 1  1 opvliegend 

wilde eend  1 1  

winterkoning 1  1  

witte kwikstaart  1 1  

zanglijster   1  

zomertortel   1 1-7-2000 

zwarte kraai 1 1 1  

zwarte roodstaart   1  

zwartkop   1  

Totaal (max. 78) 24 29 71  
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Het dal van de Oude Leij, de bossen en graslanden van de Leijkant, doorklieft door de A58, 
behoren vanouds tot het zuidelijk deel van het Stadsbos. De hectares in die natte hoek 
hebben potenties, natuurlijke potenties vol verrassingen. Ik pleit voor hereniging! Meer 
verbindingen door een tunnel onder of een voetgangersbrug over de A58. Zodat je langs de 
Oude Leij of via het oude zandpad de Puttendijk, vanuit Riel de Kaaistoep in kunt lopen. Een 
wandelroute naar of van het Tilburgse die aansluit op het Riels Ommetje. Zeker als straks de 
A58 verbreed, visueel en hoorbaar verzonken wordt tussen hoge geluidswallen vol bloemen. 
 

 
 
Wanneer compensatie moet worden gezocht voor verlies, gaat in dit deel van het Stadsbos 
de nadruk nóg meer liggen op natuurontwikkeling. Immers we willen die prachtige oude 
landschapschapsstructuur met lange percelen vanaf de boerderijen in Riel richting beek 
bewaren voor latere generaties. We willen de graslandpercelen en akkers weer voorzien van 
natuurlijke omheiningen. We maken de stuifduinen onder de aangeplante dennenbossen 
weer open en zichtbaar. Stuifduinen, bloemrijke graslanden, buitelende kievitten terug in een 
oud beeklandschap, wat een prachtig vermaak. Vergroting van de toegankelijkheid van de 
Kaaistoep en behoud en zichtbaarheid van een oorspronkelijke landschappelijke structuur. 
Slechts een kleine sprong over een snelweg, verzonken, weggemoffeld, landschappelijk niet 
storend. Durf te dromen, denk groots, denk vooruit. Een landschap hersteld, vol 
verrassingen, herkenbaar, oud, in een nieuw jasje aan de rand van… ons Stadsbos! 
  

Kaart Tilburg e.o. 1970. 
Droom Theo Peeters, 11 maart 2017 
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De weekdieren van de Kaaistoep van 2014-2017 
Met een beknopt overzicht van alle soorten tot op heden gedetermineerd 
 
Kees Margry & Paul van Wielink 
 
 
Inleiding 
Weekdieren (Mollusca) zijn een stam (phylum) van het dierenrijk. De weekdieren van het 
land worden in twee klassen onderverdeeld: de Bivalvia (tweekleppigen of mossels) en de 
Gastropoda (slakken). De tweekleppigen zijn aan water gebonden, terwijl slakken in het 
water of op het land leven. In Nederland komen ongeveer 90 soorten voor die in zoetwater 
leven en 120 soorten die leven op het land (Jansen 2015). In Noord-Brabant is de laatste 
jaren veel onderzoek gedaan naar het voorkomen van Mollusca, vooral in het Groene Woud 
in de driehoek ’s-Hertogenbosch-Eindhoven-Tilburg (voor een inleiding zie Margry 2012). 
In 2005 is de Oude Leij voor het eerst geïnventariseerd op macro-fauna. Naast vissen, 
kreeftachtigen, kevers, wantsen, bloedzuigers en larven van vliegen en muggen zijn toen ook 
voor het eerst weekdieren verzameld en provisorisch op naam gebracht (van Wielink & 
Spijkers 2006). Ook in de jaren daarna zijn weekdieren uit de poelen en vooral de Oude Leij 
verzameld. Slechts enkele exemplaren daarvan zijn bewaard gebleven in de collectie van 
Natuurmuseum Brabant. Pas in 2009 is een weekdierkenner (de eerste auteur) ingeschakeld 
om verzamelde Mollusken op naam te brengen (zie van Wielink & Spijkers 2010). Ook de 
soorten uit de Kaaistoep in de collectie van Natuurmuseum Brabant zijn door hem 
gedetermineerd. 
Dit verslag behandelt de vondsten van 2014 tot en met 2017. Daarnaast wordt een overzicht 
gegeven van alle soorten weekdieren die in de Kaaistoep tot op heden zijn waargenomen. 
 
Vondsten van weekdieren van 2014 tot en met 2017 
Op 15 mei 2013 is de Oude Leij geïnventariseerd en zijn ook weekdieren verzameld. Door 
een fout* is er echter heel weinig van dat materiaal intact gebleven. Op 20 mei 2015 is de 
beek ter hoogte van de Kaaistoep vanaf 20 meter stroomopwaarts van de betonnen brug tot 
de A58 (snelweg Eindhoven-Breda) in trajecten bemonsterd. Ook toen is een fout* gemaakt 
bij het doden van het materiaal. Toch zijn nog vijf soorten op naam gebracht (tabel 1) Op 26 
augustus is poel P3 weer bemonsterd en de resultaten daarvan staan ook in tabel 1. De 
soorten zijn allen van de Kaaistoep bekend en ook van dezelfde locatie. 
* Bij de bemonstering worden, naast vissen en kreeften, vooral wantsen en kevers verzameld. Dat wordt allemaal 
in een potje gedaan en later uitgezocht. Het dodingsmiddel was steeds 70% alcohol, maar dat bleek steeds 
minder effectief omdat vanwege de grote hoeveelheid wantsen de alcohol steeds verder verdund werd. Daarom 
is als dodingsmiddel huishoudazijn geprobeerd, met een funest gevolg voor de kalkschalen van de weekdieren. 

 
Tabel 1. Aantal zoetwaterslakken per soort per monster in de Kaaistoep in 2014 (1) en 2015 (2 t/m 5). 
Toelichting: 1. Oude Leij traject 1 (Ac. 129-394) 20.v.2015; 2. Idem traject 3 (meander); 3. Idem traject 4; Idem 
traject 5; 5. Poel P3 129-394 26.viii.2015; * ernstig aangetast; ** stuk. 
 

Soort (7) Nederlandse naam 1 2 3 4 5 

Slakken      

Gyraulus crista tractorwieltje 16* 4    

Lymnaea stagnalis grote poelslak   1   

Physella acuta puntige blaashoren 1 2 2 1  

Radix cf. balthica ‘ovale poelslak’  1** 15 2  

Tweekleppigen      

Musculium lacustre moeras-hoornschaal     1 

Pisidium supinum driehoekige erwtenmossel   2   

Sphaerium corneum gewone hoornschaal     5 
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In 2015 is gestart met een project ‘dode kreeften’. Rond een door gaas afgeschermde potval 
werden dode kreeften gedeponeerd (elke week verse). Als dodingsmiddel in de potval werd 
spiritus gebruikt. De potval functioneerde van 18 maart 2015 t/m 31 augustus 2016. Alle 
weekdieren uit deze potval zijn op naam gebracht (tabel 2). Arion silvaticus is nieuw voor de 
Kaaistoep, althans als de determinatie juist is. 
 
Tabel 2. Aantal landslakken uit de potval in dode kreeft in 2015 (1 t/m 4) en 2016 (5 t/m 13). 
Toelichting: Allen Ac. 128.8-394.6 direct achter de Hut van Homberg. 
Data: 1 = 25.iii-1.iv.2015; 2 = 29.iv-6.v.2015; 3 = 16-23.ix.2015; 4 = 9-16.xii.2015; 5 = 23-30.xii.2015;  
6 = 3-10.ii.2016; 7 = 30.iii-6.iv.2016; 8 = 6-13.iv.2016; 9 = 27.iv-4.v.2016; 10 = 25.v-1.vi.2016;  
11 = 1-8.vi.2016; 12 = 9-16.vi.2016; 13 = 22-29.vi.2016. 
* Determinatie niet voor 100% zeker, anatomisch onderzoek is daarvoor vereist. 
 
 

Soort (7) Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Huisjesslakken              

Deroceras spec. akkerslak-soort    1       1 3  

Euconulus fulvus gladde tolslak  1            

Nesovitrea hammonis ammonshorentje             1 

Naaktslakken              

Arion cf. distinctus* donkere wegslak   1     1 1     

Arion intermedius egel-wegslak 1             

Arion subfuscus oranjebruine wegslak              

Arion cf. silvaticus* bos-wegslak     1 1        

Arion spec. wegslak-soort 
 

     1   1    

Niet te determineren           2 3  
 
 

 
 

Bijna tegelijkertijd met de potval in dode kreeften heeft in 2015 en 2016 eenzelfde soort val 
vlak bij de Hut van Homberg gefunctioneerd met rottend fruit; het jaar daarna aan de 
achterzijde van de hut een val met dode duiven (16 maart 2016 t/m 10 augustus 2017). In 
augustus 2017 kwamen dode karpers ter beschikking en van 15 augustus t/m 8 november 
2017 is van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook hieruit met een potval materiaal te 
verzamelen. In tabel 3 staan de verkregen gegevens over de weekdieren. Cochlicopa 
lubricella en Arion circumscriptus zijn nieuw voor de Kaaistoep, indien de determinaties juist 
zijn. De weekdieren uit de potval bij de dode karpers zijn alle op naam gebracht; die uit de 
dode duiven en het fruit zijn nog niet volledig. Overigens dienden deze vallen vooral om 
inzicht te krijgen in de voorkeur van aaskevers (Silphidae) voor de verschillende soorten 
‘aas’. 

  

Figuur 1. De gewone tuinslak is heel algemeen in Nederland. 
In de Kaaistoep wordt hij weinig gezien (foto Ingrid Margry). 
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Tabel 3. Aantal landslakken per soort per datum uit de potvallen in rottend fruit (1 t/m 3), 
dode duiven (4 t/m 7) en dode karpers (8) in 2015 (1,2), 2016 (3 t/m 7) en 2017 (8). 
Toelichting: Dode duiven en karpers direct achter de Hut van Homberg, rottend fruit rechts ernaast; allen Ac. 
128.8-394.6. 
Fruit data: 1 = 6-13.v.2015; 2 = 2-9.xii.2015; 3 = 30.xii.2015-6.i.2016. 
Dode duiven data: 4 = 16-23.iii.2016; 5 = 23-30.iii.2016; 6 = 21-28.iv.2016; 7 = 14-21.ix.2016. 
Dode karpers datum: 8 = 14-21.ix.2017. 
* Ook zonder anatomisch onderzoek redelijk zeker. ** 2,1 mm breed. *** geen anatomisch onderzoek verricht. 
 

Soort (7) Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 

Huisjesslakken         

Cochlicopa cf. lubricella** slanke agaathoren       1  

Deroceras (cf.) reticulatum* gevlekte akkerslak   3      

Nesovitrea hammonis ammonshorentje        2 

Vallonia excentrica scheve jachthorenslak 1        

Zonitoides nitidus donkere glimslak      1   

Naaktslakken         

Arion cf. circumscriptus*** grauwe wegslak     2    

Arion cf. distinctus*** donkere wegslak  1  1juv 1    

 
Arion cf. distinctus en Arion cf. circumscriptus zijn aan de hand van de tekening rond de 
ademhalingsopening op naam gebracht, daarom cf. (lijkt op). Anatomisch onderzoek is 
noodzakelijk voor 100% zekerheid. Dat laatste geldt ook voor Arion cf. silvaticus. De drie 
Arion spec. zijn om dezelfde reden niet nader te determineren. 
Naaktslakken verkleuren altijd vrij snel. De beste manier voor uitwendige determinatie is, om 
ze levend te bekijken en te letten op de kleur van het slijm en typisch gedrag. Maar dat is 
onmogelijk bij materiaal uit potvallen. Bovendien liggen ze soms te lang in de potval en zijn 
ze verkleurd voordat ze in ethanol 70% worden opgeslagen. 
Soms kan de determinatie niet missen. Dan zijn de kenmerken nog compleet en goed te 
zien. Zo kon Arion intermedius en Deroceras reticulatum in enkele gevallen met zekerheid 
vastgesteld worden. Soms is de determinatie vrijwel zeker, maar voor wetenschappelijke 
zuiverheid moet dan toch de slak opengesneden worden om absoluut zeker te zijn (zie het 
voorbeeld van Arion distinctus in Margry 2013). 
Cochlicopa lubricella is een huisjesslak waarvan de breedte het onderscheid mogelijk maakt 
met C. lubrica. De breedte van 2,1 mm is veelzeggend maar niet waterdicht. Daarvoor 
zouden meerdere exemplaren van één locatie met elkaar moeten worden vergeleken; dat is 
een onderzoek op zich. 
 
Een beknopt overzicht van alle waarnemingen van weekdieren in de Kaaistoep 
Tot op heden zijn 42 soorten weekdieren aangetroffen in de Kaaistoep; daarvan vijf 
tweekleppigen en 37 slakken. Ze behoren tot 20 families. In tabel 4 zijn de vangsten 
samengevat in drie categorieën: de waterslakken van de Oude Leij, de waterslakken van de 
poelen en het slootje van Nouwens en de landslakken. De laatste zijn vooral verzameld 
tijdens de twee bezoeken van Ingrid en Kees Margry, maar bevatten ook de overige 
handvangsten en de weekdieren verzameld in potvallen. Op 20 oktober 2011 bezochten zij 
de Kaaistoep en bemonsterde rond de Hut van Homberg, de maaiselhoop bij de hut, het 
gemaaid grasveld bij de hut, het rommelbosje, het bosje ten zuiden van het Prikven, poel P3 
en het poeltje in het natte elzenbos bij het Bels Lijntje (Margry 2012). Op 15 november 2012 
werden het bos en het open veld in het buizenterrein bekeken en een nat elzenbos (Margry 
2013). 
42 soorten is relatief weinig, bijvoorbeeld ten opzichte van andere gebieden in Noord-
Brabant zoals de 110 soorten die in het Groene Woud zijn aangetroffen (Margry 2015). Dat 
is verklaarbaar, immers de Kaaistoep is een gebied met vrijwel uitsluitend voedsel- en 
kalkarme zandgrond. 
Een aantal malen is de Oude Leij ook buiten de Kaaistoep bemonsterd, ten zuiden van de 
A58 ongeveer één kilometer stroomopwaarts tot het sluisje bij de Rillaerse baan in Riel. 
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Op 18 augustus 2005 zijn daar nog de volgende soorten verzameld, die niet zijn 
aangetroffen in dezelfde beek ter hoogte van de Kaaistoep: Ferrissia fragilis (smurfslak, 
controle door prof. Gittenberger, Leiden), Potamopyrgus antipodarum (Jenkins’ 
waterhorentje) en Pisidium amnicum (rivier-erwtenmossel). We mogen ervan uitgaan dat 
deze soorten zich op enig moment in de beek ook ter hoogte van de Kaaistoep zullen 
bevinden. Ze zijn echter niet in tabel 4 opgenomen. 
De meest bijzondere soort is Pisidium amnicum, die net als P. supinum een vrij zeldzame 
soort is die op de Rode Lijst staat als kwetsbaar (Bruyne et al. 2003). Beide soorten zijn 
alleen in de Oude Leij aangetroffen en niet in de poelen van de Kaaistoep. Pisidium 
amnicum is tevens in behoorlijke aantallen aangetroffen in de Poppelsche Leij, de eerste 
beek ten oosten van de Oude Leij. Alle overige soorten zijn algemeen. 
 
Wij zullen de komende jaren in beperkte mate doorgaan met de bemonstering van de 
Kaaistoep. Dat zal dan vooral de bijvangsten in potvallen betreffen. 

 
Een groot deel van de hier genoemde weekdieren zijn opgenomen in de collectie van Natuurmuseum 
Brabant te Tilburg en enkelen bij de eerste auteur. Alle gedetailleerde gegevens betreffend locatie 
(Amersfoortcoördinaten) en datum van waarneming zijn bij de auteurs bekend. 

 

 
Figuur 2. De posthoornslak is in de Oude Leij waargenomen (tekening Kees Margry). 
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Tabel 4. Overzicht van alle gedetermineerde soorten weekdieren in de Kaaistoep tot en met 2017. 
Toelichting: OL = Oude Leij; poel = poel 2+3, slootje Nouwens en poel in elzenbos; Ov = alle potvallen en overige 
handvangsten; wetenschappelijke namen en volgorde van de families volgens Fauna Europaea (geraadpleegd 5 
januari 2018); Nederlandse namen uit de Bruyne et al. (2015). 
 
 
 

Familie, soort (42)  OL poel Ov 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam    

BIVALVIA TWEEKLEPPIGEN, MOSSELS    
Sphaeriidae Erwtenmossels en 

hoornschalen 
   

- Musculium lacustre (O.F. Müller, 1774) moeras-hoornschaal 9 37  

- Pisidium casertanum (Poli, 1791) doffe erwtenmossel 4   

- Pisidium supinum A. Schmidt, 1851 driehoekige erwtenmossel 3   

- Sphaerium corneum Linnaeus, 1758 gewone hoornschaal 5 29  

Unionidae Najaden    

- Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) zwanenmossel 4   

GASTROPODA SLAKKEN    
Lymnaeidae Poelslakken    

- Galba truncatula (O.F. Müller, 1774) leverbotslak  2  

- Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) grote poelslak 15   

- Omphiscola glabra (O.F. Müller, 1774) slanke poelslak  1  

- Radix cf. balthica (Linnaeus, 1758) ‘ovale poelslak’ 4   

Agriolimacidae Akkerslakken    

- Deroceras laeve (O.F. Müller, 1774)  kleine akkerslak   3 

- Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774) gevlekte akkerslak 1  7 

Discidae Discusslakken    

- Discus rotundatus (O.F. Müller, 1774) boerenknoopje   1 

Physidae Blaashorens    

- Haitia (Physella) acuta (Draparnaud, 1805) puntige blaashoren 71 26  

- Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) bron-blaashoren  2  

Planorbiidae Schijfhorens    

- Gyraulus albus (O.F. Müller, 1774) witte schijfhoren 2 8  

- Gyraulus crista (Linnaeus, 1758) tractorwieltje 12   

- Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) vlakke schijfhoren  2  

- Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) posthorenslak 5   

- Segmentina nitida (O.F. Müller, 1774) glanzende schijfhoren  4  

Cochlicopidae Agaathorens    

- Cochlicopa cf. lubrica (O.F. Müller, 1774) glanzende agaathoren 1  9 

- Cochlicopa cf. lubricella Rossmassier, 1834 slanke agaathoren   1 

Euconulidae Tolslakken    

- Euconulus cf. fulvus (O.F. Müller, 1774) gladde tolslak   21 

Gastrodontidae Glimslakken    

- Zonitoides nitidus (O.F. Müller, 1774) donkere glimslak   36 

Oxychilidae Glansslakken    

- Nesovitrea hammonis (Ström, 1765) ammonshorentje  3 9 

- Oxychilus alliarius (J.S. Müller, 1822) look-glansslak   11 

Pristilomatidae Kristalslakken    

- Vitrea contracta (Westelund, 1871) kleine kristalslak   1 

Arionidae Wegslakken    

- Arion rufus (Linnaeus, 1758) rode wegslak    1 

- Arion cf. circumscriptus Johnston, 1828 grauwe wegslak   2 

- Arion distinctus J. Mabille, 1868 donkere wegslak   2 

- Arion intermedius Normand, 1852 egel-wegslak   5 

- Arion subfuscus (Draparnaud, 1805) oranjebruine wegslak   5 

- Arion cf. silvaticus Lomander, 1937 bos-wegslak    3 

Helicidae Tuinslakken    

- Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) gewone tuinslak  1  2 
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Hygromiidae Loofslakken    

- Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758) haarslak   6 

Limacidae Aardslakken    

- Lehmannia marginata (O.F. Müller, 1774) bos-aardslak   2 

- Limax maximus Linnaeus, 1758 tijgerslak    3 

Vitrinidae Glasslakken    

- Vitrina pellucida (O.F. Müller, 1774) doorschijnende glasslak   24 

Punctidae Dwergpuntjes    

- Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) dwergpuntje   1 

Valloniidae Jachthorenslakken    

- Vallonia costata (O.F. Müller, 1774) geribde jachthorenslak   2 

- Vallonia excentrica Sterki, 1893 scheve jachthorenslak   14 

Succineidae Barnsteenslakken    

- Succinella (Succinea) oblonga (Draparnaud, 1801) langwerpige barnsteenslak   2 

- Succinea putris (Linnaeus, 1758) barnsteenslak 1  1 

Familie, soort (42)  OL poel Ov 
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Mijten en teken van de Kaaistoep, een overzicht 1995-2017 
 
Paul van Wielink 
 
 
Inleiding 
Mijten behoren samen met de teken tot de klasse van spinachtigen of Arachnida. In 
Nederland behoren daar ook  de hooiwagens en pseudoschorpioenen toe. In Nederland zijn 
bijna 1600 soorten mijten en teken (onderklasse Acari) gevestigd (waaronder tientallen 
exoten) en er wordt vermoed dat er nog honderden soorten voorkomen die niet zijn 
beschreven (Siepel 2010). 
Mijten leven in vrijwel alle biotopen en eten zo goed als alles. Er zijn er die parasiteren op 
dieren (boven en onder water) en op planten (galvormers), er zijn herbivoren, fungivoren, 
predatoren (van o.a. protozoën, nematoden, insecten en hun eieren), er zijn er die eten van 
allerlei organische stof (van kaas tot katoen), en velen leven van organisch afval 
(detritivoren). Huisstofmijten leven van huidschilfers en hun uitwerpselen leiden tot 
huisstofallergie. Er zijn mijten die op de mens parasiteren, zoals de schurftmijt die leeft in de  
huid (Siepel 2010). 
Nederland heeft een pionier op het terrein van de acarologie: Dr. A.C. Oudemans (Batavia 
12 november 1858 – Arnhem 14 januari 1943) . Hij bestudeerde een groot aantal mijten en 
veel nieuwe soorten werden door hem beschreven. Een overzicht van zijn collectie is 
gepubliceerd door Buitendijk in 1945. In 1942 schonk Oudemans zijn collectie van bijna 6000 
preparaten van 1316 soorten aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (tegenwoordig 
Naturalis Biodiversity Center) in Leiden. 
Kortom de hoogste tijd om eens aandacht te besteden aan de mijten die in de Kaaistoep 
gevonden zijn. 
 
Mijten en teken in de Kaaistoep 
In de Kaaistoep zijn nooit systematisch mijten verzameld. De reden daarvoor is dat er 
niemand beschikbaar was die ze wilde determineren. In de Kaaistoep zijn tot op heden met 
behulp van vele deskundigen 67 mijten en teken vastgesteld (zie tabel 1); dat is ongeveer 
4% van het totaal aantal soorten mijten in Nederland. Dat staat in schril contrast tot de 
hoeveelheid wantsen, vliegen, kevers, bijen en wespen, mieren, spinnen, paddenstoelen, 
wilde planten etc. die in de Kaaistoep zijn gedetermineerd (allen veel meer dan 20%).  
Aan de bijzondere vondst bij de bijenhotels aan de Hut van Homberg van de metselwesp 
Allodynerus rossi met mijtenkamers van Ensiniella kostylevi is aandacht besteed in het 
Kaaistoepverslag over het jaar 2011 (Peeters & Horvers 2012). Die mijt is – voor zover 
bekend – slechts een keer eerder in Nederland gevonden (Siepel et al. 2016). Slechts twee 
groepen mijten zijn wat meer systematisch aangepakt: de mijten die gallen veroorzaken 
(Eryophyidae, 31 soorten) en de mijten op steeltjes (Uropodina).  
 
Teken 
Drie soorten teken zijn gedetermineerd (zie tabel 1). Twee ervan komen regelmatig voor en 
zijn zeer algemeen: de hondenteek (Ixodes canisuga) en de schapenteek (Ixodes ricinus). 
De eerste heeft Chris Buter regelmatig van zijn lichaam verwijderd en gedetermineerd en de 
tweede vond hij op de Limousine-runderen op de Sijsten. Ixodes ricinus werd ook 
aangetroffen rond de snavel van Boomleeuwerik, Spreeuw en Graspieper en verwijderd met 
een pincet door leden van het Vogelringstation. Scaphixodes frontalis is rond de snavel van 
een Rietgors aangetroffen. Veterinair parasitoloog Herman Cremers uit Wageningen bracht 
ze op naam. 
 
Watermijten 
Ondanks dat de Oude Leij en de poelen regelmatig zijn geïnventariseerd, is ook het aantal 
verzamelde watermijten zeer gering. Er zijn er slechts drie gedetermineerd.  
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In Nederland komen meer dan 250 soorten watermijten voor (Smit et al. 2012). Dus nog 
geen twee procent van de in Nederland voorkomende soorten watermijten is in de Kaaistoep 
gevonden. 
In het slootje van Nouwens – op zoek naar Laboulbeniales op waterkevers - vingen Danny 
Haelewaters en de eerste auteur op 27 oktober 2011 een staafwants en enkele 
duikerwantsen van het geslacht Sigara (Haelewaters 2012). De nimfen werden op naam 
gebracht door Peter Martin in Kiel. De staafwants was bezet met parasitaire nimfen van de 
watermijt Hydrachna globosa. Enkele exemplaren van Sigara semistriata waren bezet met 
parasitaire nimfen van Hydrachna skorikowi. Deze associatie is heel algemeen en bekend uit 
de literatuur (zie o.a. Biesadka & Cichocka 1994). Berend Aukema, die vrijwel alle wantsen 
van de Kaaistoep op naam brengt, vond tussen de aangeleverde Sigara nog twee soorten 
met mijten, namelijk S. lateralis en S. limitata. Er bleken ook parasitaire nimfen van 
Hydrachna skorikowi op aanwezig. De associatie van H. skorikowi met S. limitata is nog 
nooit eerder waargenomen en is zeer interessant, volgens Peter Martin. 
 
Galmijten  
Al vanaf het allereerste begin van 
het onderzoek in de Kaaistoep zijn 
ook gallen op naam gebracht door 
Chris Buter en de auteur. De laatste 
keer dat er over is gerapporteerd 
was in het jaarverslag van het 
onderzoek in de Kaaistoep over 
2013 (van Wielink 2014). Tot en 
met 2017 zijn 30 gallen van 23 
waardplanten op naam gebracht, 
die veroorzaakt zijn door galmijten 
(zie tabel 1). Zwarte els en berk 
scoorden elk drie soorten en 
Ratelpopulier en wilg elk twee. 
Ook op Jacobskruiskruid zit een 
opvallende vervorming die door de 
Kruiskruidmijt (Aceria leioprocta) 
wordt veroorzaakt (zie figuur 1). 
 
Mijten op steeltjes (Uropodina) 
Al jarenlang viel ons op dat op kevers (en zelden ook op vliegen) mijten op steeltjes 
aanwezig waren. André van Eck maakte ons in 2008 erop attent dat er een artikel 
verschenen was over deze groep van mijten (Bajerlein & Bloszyk 2004). En die mijten zaten 
bovendien vaak op kevers geassocieerd met 
runderpoep. In die tijd troffen we ook een 
luisvlieg uit de Kaaistoep aan bezet met luizen 
en raakten we geïnteresseerd in foresie (van 
Zuijlen 2010). Mijten kunnen, net als luizen, 
niet vliegen en voor hun verspreiding hechten 
ze zich aan vliegende insecten. 
Uropodina doen dat op een wel heel 
bijzondere manier. Als deutonimf (een laatste 
nimfe-stadium van de mijt) scheiden ze uit hun 
anus een plakkerige vloeistof die hecht aan 
een gastheer, die in hetzelfde substraat als de 
nimf aanwezig is. De vloeistof wordt hard en er 
vormt zich op die manier een steeltje of pedicel.  

  

Fig. 1. De kruiskruidmijt (Aceria leioprocta) veroorzaakt 
vergroeiingen (foto Paul van Wielink). 

in de toppen van stengels van Jacobskruiskruid (foto Paul 

van Wielink). 

Fig. 2. Cercyon melanocephalus (een 
dwergmesttor) torst hier een Uropoda orbicularis. 
Het lijkt wel erg moeilijk om zo te vliegen! (foto 
Hans Henderickx). 
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De gastheer verplaatst zich en neemt de deutonimf mee. Indien het nieuwe substraat goed 
van compositie, structuur en temperatuur is, vervelt de deutonimf en laat de vrijkomende mijt 
los in het substraat. De gastheer wordt dus louter als taxi gebruikt! 
Daria Bajerlein (Department of Animal Taxonomy and Ecology, Adam Mickiewicz University 
Faculty of Biology, Poznań, Polen) bleek bereid naar materiaal uit de Kaaistoep te kijken. In 
eerste instantie ging het om kevers die op licht werden verzameld. Later werd het contact 
intensiever en zij determineert nu alle Uropodina van kevers (andere taxi’s worden 
nauwelijks gebruikt) uit de kadavers van kreeften, duiven en karpers. Inmiddels zijn er zes 
soorten Uropodina gedetermineerd van 23 soorten gastheren uit 11 families (zie bijlage 2). 
Uit die tabel is goed af te lezen dat Uropoda orbicularis uitsluitend op gastheren is 
waargenomen die geassocieerd zijn met uitwerpselen (fig. 2). De mijt leeft dan ook 
uitsluitend in dat substraat. Ook is te zien dat Uroobovella nova (fig. 3) is te vinden op 
aaskevers en Trichouropoda livorniana op hout 
bewonende kevers (boktorren).  
Een wel heel bijzondere vondst deed Ad Mol. 
Op de stapels hout bij de hut trof hij een 
volledig onder de mijten bedekte boktor aan, 
die bij nadere bestudering Rhagium inquisitor 
bleek te zijn (fig. 5). Ad maakte mij ook attent 
op een artikel van de beroemde Zweedse 
natuurvorser De Geer (uit 1768!) waarin niet 
alleen het fenomeen foresie van mijten op 
steeltjes wordt beschreven, maar waarin tevens 
in een figuur een boktor wordt getekend die 
volledig met mijten is bedekt (zie fig. 6). 
Inmiddels zijn er uit dode kreeften en dode 
duiven nog 23 andere kever-gastheren (niet in 
bijlage 2 opgenomen) met Uropodina verzameld 
te weten: Nebria brevicollis (Carabidae) met 
pedicel; Sphaeridium bipustulatum, S. 
scarabaeoides, S. lunatum (Hydrophilidae); 
Saprinus semistriatus, Margarinotus ventralis, 
M. carbonarius, M. striola, M. brunneus en 
Hister unicolor (Histeridae); Thanatophilus 
rugosus (Silphidae); Aleochara sparsa, Anotylus 
tetracarinatus, Philontus laminatus, P. politus, P. 
succicola, Bisnius parcus, B. fimetarius, 
Ontholestes murinus en Creophilus maxillosus 
(Staphylinidae); Onthophagus similis en O. 
coenobita (Scarabaeidae). Tenslotte is een 
Sciaride (mug) verzameld met een pijpval in een 
maaiselhoop met één hele kleine Uropodina. 
Ze worden binnenkort naar Poznan verstuurd. 
Het uitzoeken van de insecten uit de dode duif is 
pas begonnen. Er is een hechte samenwerking 
tot stand gekomen en op niet al te lange termijn 
zullen we samen over de bevindingen 
publiceren. 

  

Fig. 3. De aaskever (Nicrophorus 
vespilloides) wordt relatief vaak belaagd 
door Uroobovella nova. De mijt zit heel 
vaak onder de kin van de gastheer (foto 
Bart Horvers). 

Fig. 4. Doodgravers dragen ook vaak 
parasitaire mijten, zoals hier Poecilochirus 
necrophori op de zwarte doodgraver 
(Nicrophorus humator) gefotografeerd op het 
verlichte laken bij de Hut van Homberg in de 
Kaaistoep (foto Paul van Wielink). 
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Fig. 5. Deze boktor is onherkenbaar door de massale aanwezigheid van 
deutonimfen van Trichouropoda ovalis (foto Bart Horvers). 

 

 
 

Figuur 6. In Tabel IV van het artikel van De Geer (uit 1768) staan een aantal 
figuren van Uropodina (‘Djur, som med en strång faste vid andra lesvante djur’). 

Fig. 5 in deze illustratie toont ook een boktor bezet met mijten op steeltjes. 

 
 
Dankwoord 
Velen hebben bijgedragen aan de determinatie van de mijten in bijlage 1; zij staan daar 
genoemd. Chris Buter heeft vele jaren met mij naar gallen gespeurd in de Kaaistoep. Daria 
Bajerlein ben ik dankbaar voor de determinatie van de Uropodina op de bijna honderd kevers 
en de prettige samenwerking. Ad Mol ving voor mij niet alleen een fraaie boktor maar maakte 
mij ook attent op het geweldige artikel van De Geer uit lang vervlogen tijden. Karen van Dorp  
(Naturalis Biodiversity Center, Leiden) was zo vriendelijk na te gaan of Pergamasus 
crassipes uit de Kaaistoep in de collectie te vinden was. Bovendien las zij het manuscript 
zorgvuldig door. Hans Henderickx maakte de foto van Uropoda orbicularis op Cercyon. Bart 
Horvers maakt vaak voor mij prachtige foto’s van heel kleine dingen, in dit artikel de foto’s 
van de doodgraver en de boktor met Uropodina. 
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Bijlage 1. Acari (mijten en teken) in de Kaaistoep t/m 2017. 
Toelichting: Namen volgens Fauna Europaea [geraadpleegd april 2017]; * niet te vinden in FE. 
a) op Rietgors, det.: Dr. HJWM (Herman) Cremers, Wageningen University. 
b) det. Dr. Daria Baijerlein, b+) collega’s uit Poznan, Adam Mickiewicz University. 
c) det. Peter Martin, Christian Alberts Universität, Kiel (nymphen op Corixidae en Nepidae). 
d) det. Paul van Wielink op basis van de gallen. 
e) det. Theo Peeters op basis van gastheer Allodynerus rossi. 
f) det. Dr. Joanna Makol (Parasitengona (behoren tot de Prostigmata) - Agricultural University of Wroclaw. 
g) det. Prof. Piotr Skubala (Oribatida) - University of Silesia, Katowice. 
h) det. Dr. Grazyna Madej (Mesostigmata) - University of Silesia, Katowice. 
i) det. H. Smit, Naturalis Biodiversity Center, Leiden. 
j) det. E. van Nieukerken, Biodiversity Center, Leiden. 
1) ‘Pleegt in grote aantallen in deze gallen voor te komen’. DvL. 
2) ‘Drie soorten galmijten worden in deze gallen aangetroffen waaronder de genoemde. Welke in Nederland in de 
gallen leven is onbekend’. [+ Tegonotus trouessarti Nalepa,1892 + Acaricalus trinotus (Nalepa, 1892)]. DvL 
3) Aangetroffen op Adalia 10-punctata op licht in de Kaaistoep 

DvL = Docters van Leeuwen Gallenboek, 4
e
 druk. 
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Ixodida   

Ixodidae (teken) - Ixodes canisuga* (Johnston, 1849) 

- Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) - Scaphixodes (Ixodes) frontalis (Panzer, 1798) a) 

Mesostigmata  

Laelapidae  

- Hypoaspis claviger (Berlese, 1883)* h) - Hypoaspis praesternalis Willmann, 1949* h) 

Macrochelidae - Macrocheles spec. b) 

Parasitidae  

- Holoparasitus calcaratus (CL Koch, 1839) h) - Parasitellus fucorum (De Geer, 1778) 

- Parasitellus talparum (Oudemans, 1913) - Parasitus coleoptratorum (Linnaeus, 1758) b+)  

- Parasitus fimetorum (Berlese, 1904) b+)  - cf. Pergamasus crassipes (Linnaeus, 1758) j) 

- Poecilochirus carabi G&R Canestrini, 1882 h) - Poecilochirus necrophori Vitzthum, 1930 b+)  

Veigaiidae - Gamasolaelaps excisus (L Koch, 1879) b+) 

Nenteriidae (Uropodina)   

- Nenteria breviunguiculata (Willmann, 1949) b) - Nenteria stylifera (Berlese, 1904) 

Trematuridae (Uropodina)  

- Trichouropoda livorniana Wisniewski & Hirschmann, 1988 b) - Trichouropoda ovalis (CL Koch, 1839) b) 

Urodinychidae (Uropodina)  

- Uroobovella nova (Oudemans, 1902) b) - Uroobovella varians Hirschman & Z.-N., 1962 b) 

Uropodidae (Uropodina) - Uropoda orbicularis (OF Müller, 1776) b) 

Prostigmata  

Eryophyidae (galmijten) d)  

- Acalitus brevitarsus (Fockeu, 1890) - Acalitus calycophthirus (Nalepa, 1891) 

- Aceria cephalonea (Nalepa, 1922) - Aceria dispar (Nalepa, 1891) 

- Aceria exigua (Liro, 1940) - Aceria iteina sl (Nalepa, 1925) 

- Aceria laticincta (Nalepa, 1892) - Aceria leioprocta (Nalepa, 1892) 

- Aceria lycopersici (Wolffenstein, 1879) - Aceria macrochela (Nalepa, 1891) 

- Aceria macrorhyncha (Nalepa, 1889) - Aceria nervisequa (Canestrini, 1891) 

- Aceria pseudoplatani (Corti, 1905) - Aceria trifolii (Nalepa, 1892) 

- Aceria tuberculata (Nalepa, 1891) - Aculus craspedobius (Nalepa, 1925) 

- Cecidophyes galii (Karpelles, 1884) - Cecidophyopsis psylaspis (Nalepa, 1893) 

- Epitrimerus trilobus (Nalepa, 1893) - Eriophyes euphorbiae (Nalepa, 1891) 

- Eriophyes inangulis (Nalepa, 1919) - Eriophyes leionotus (Nalepa, 1891) 

- Eriophyes sorbi (Canestrini, 1890) - Eryophyidae spec. 

- Phyllocoptes eupadi (Newkirk, 1984) - Phyllocoptes gonithorax (Nalepa, 1889) 

- Phyllocoptes populi (Nalepa, 1894) - cf. Phytoptus abnormis Garman, 1883  

- Phytoptus avellanae Nalepa, 1889 - cf. Stenacis triradiata (Nalepa, 1892) 1) 

- cf. Tegonotus heptacanthus (Nalepa, 1889)  2)  

Erythraeidae  

- Erythraeus opilionoides (CL Koch, 1837) f) - Leptus trimaculatus (Rossi, 1794) f) 

Hydrachnidae (watermijten)  

- Hydrachna globosa (De Geer, 1778) c) - Hydrachna skorikowi  Piersig, 1900 c) 

Trombidiidae (fluweelmijten) - Trombidium holosericeum (Linnaeus, 1758) f) 

Pionidae (watermijten) - Piona alpicola (Neuman, 1880) i) 

Podapolipidae - cf Coccipolipus hippodamiae McD. & M., 1969  

Pygmephoridae (Siteroptidae) - Ellatoma spec. b) 

Tarsonemidae (galvormende mijt) - Steneotarsonemus phragmitidis (Von Schlechtendal, 1898) 

Oribatida  

Ceratozetidae - Trichoribates novus novus (Sellnick, 1928) g) 

Damaeidae - Spatiodamaeus boreus (Bulanova-Z., 1957) g) 

Galumnidae - Pilogalumna t. tenuiclava (Berlese, 1908) g) 

Histiostomatidae - spec. b) 

Protoribatidae - Liebstadia similis (Michael, 1888) g) 

Scutoverticidae - Scutovertex sculptus Michael, 1879 g) 

Winterschmidtiidae (Astigmatina) - Ensiniella kostylevi Zakhvatkin, 1941 e) 
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Bijlage 2. Uropodina (Acari: Mesaostigmata: Uropodina) en hun gastheren in de 
Kaaistoep 
Toelichting: Uropodina det. Daria Bajerlein; gastheren det. Paul van Wielink. 
 
  

Uropodidae:  1. Uropoda orbicularis (Müller, 1776) 

Hydrophilidae (spinnende watertorren):  

- Cercyon bifenestratus Küster  - Cercyon laminatus Sharp 

- Cercyon marinus Thomson - Cercyon melanocephalus (Linnaeus) 

- Cercyon quisquilius (Linnaeus) - Cercyon unipunctatus (Linnaeus) 

Staphylinidae (korstschildkevers):  

- Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal)  

Geotrupidae (mesttorren):  

- Geotrupes spiniger (Marsham)   

Scarabaeidae (bladsprietkevers):  

- Aphodius rufipes (Linnaeus) - Aphodius rufus (Moll)  

Urodinychiidae:  2. Uroobovella nova (Oudemans, 1902) 

Silphidae (aaskevers):  

- Nicrophorus humator (Gleditsch) - Nicrophorus vespillo (Linnaeus) 

- Nicrophorus vespilloides  Herbst  

Urodinychiidae: 3. Uroobovella varians Hirschman & Zirniebl-Nicol, 1962 

Hydrophilidae (spinnende watertorren):  

- Cercyon analis  (Paykull)  - Cercyon unipunctatus (Linnaeus) 

Nenteriidae: 4. Nenteria breviunguiculata (Willmann, 1949) 

Staphylinidae (korstschildkevers):  

- Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal)  

Cryptophagidae (harige schimmelkevers):  

- Atomaria lewisii Reitter  

Trematuridae: 5. Trichouropoda livorniana Wisniewski & Hirschmann, 1988 

Nitidulidae (glanskevers):  

- Glischrochilus quadripunctatus (Linnaeus)  

Cerambycidae (boktorren):  

- Asemum striatum (Linnaeus)  - Rhagium inquisitor (Linnaeus) 

- Arhopalus rusticus (Linnaeus)  

Trematuridae: 6. Trichouropoda ovalis (C.L. Koch, 1839) 

Silphidae (aaskevers):  

- Phosphuga atrata (Linnaeus)  

Elateridae (kniptorren):  

- Athous subfuscus (Müller) - Dicronychus cinereus (Herbst) 

Chrysomelidae (haantjes):  

- Chrysolina polita Linnaeus  
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Haften in de Kaaistoep (Insecta: Ephemeroptera) 
 
Ad Mol, Daan Drukker & Paul van Wielink 
 
 
Inleiding 
Haften zijn tere, gewoonlijk moeizaam vliegende insecten met twee of drie staartdraden. Hun 
levenscyclus is uniek binnen de insecten door het voorkomen van een subimago: een 
gevleugeld stadium dat nog een keer vervelt tot een volwassen haft (imago). Ze komen 
zelden ver van het water waarin ze als larven leven. De imago’s nemen geen voedsel tot 
zich en leven kort om te paren. Ze zijn voornamelijk actief in de schemering. De larven van 
haften zijn gebonden aan water. Daarom zijn ze ook interessant om een indruk te krijgen van 
de kwaliteit van het water.  

In Nederland kwamen – voor 
zover men weet – ongeveer 60 
soorten haften of 
eendagsvliegen voor (Mol 
2010). Door vervuiling, 
verdroging, verzuring en 
kanaliseren van beken is dat 
aantal in het laatste deel van de 
20e eeuw sterk achteruit 
gegaan. Op het dieptepunt 
waren er nog ongeveer 35 
soorten (Mol 1986), maar 
inmiddels blijken verschillende 
verdwenen soorten weer terug 
in ons land te zijn. 

 

Figuur 1. Op 27 mei 2012 vlogen er veel haften. Ze worden door licht aangetrokken. De kleine soorten 
kunnen zich niet vasthouden aan het laken en zitten dan massaal op het grondlaken. Ze klonteren 
samen doordat de vrouwtjes eitjes afzetten (foto Paul van Wielink). 
 
Soms worden ze massaal door licht aangetrokken. In 2005 zijn in de Kaaistoep ruim 200 
exemplaren verzameld die op licht afkwamen. Zij zijn gedetermineerd door de eerste auteur, 
en gemeld in het verslag over het onderzoek in 2005, maar er zijn geen soorten genoemd 
(Higler & Mol 2006). In 2006 werden in de Kaaistoep ongeveer 5.000 haften geteld op 75 
avonden (Spijkers & van Wielink 2007a). Ze kwamen af op het verlichte laken bij de Hut van 
Homberg. In 2006 zijn enkele poelen, de Oude Leij en het Prikven bemonsterd en is onder 
andere naar larven van haften gekeken. Ook deze larven zijn door de eerste auteur op naam 
gebracht. In 2017 zijn opnieuw haften verzameld die op licht afkwamen op dezelfde plaats en 
met dezelfde methode. Dit keer ongeveer 50 exemplaren. Ze zijn door de tweede auteur op 
naam gebracht. In dit artikel worden de resultaten van dit onderzoek samengevat. 
 
Methoden 
Vanaf 1995 worden macro-nachtvlinders op naam gebracht die worden aangetrokken door 
licht bij de Hut van Homberg en vanaf 1997 ook de kevers. Met vier lampen van 500 Watt 
wordt een laken van ongeveer 2x3 meter verlicht (voor meer details zie: Van Wielink & 
Spijkers 2013). In 2005 en 2017 zijn ook haften verzameld van het verlichte laken. Haften 
zijn tere insecten en moeilijk onbeschadigd te verzamelen. Zo barsten de vrouwtjes van het 
geslacht Caenis open, waardoor de eitjes vrijkomen en alles aan elkaar plakt (figuur 1). Ze 
kunnen niet met een exhauster verzameld worden maar moeten stuk voor stuk van het laken 
worden gepakt met een insectenpincet, waarna ze meteen in de alcohol worden 
geconserveerd. In 2006 zijn haftenlarven verzameld. De poelen en het Prikven zijn met 
schepnetten bemonsterd. De maasdiameter van de netten bedroeg ±1,5 tot ±5 mm.  
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De vangsten zijn in witte plastic bakken bekeken (figuur 2) en een gedeelte van de 
haftenlarven werd in 70% alcohol geconserveerd en later gedetermineerd (Van Wielink & 
Spijkers 2007b). Ook de larven zijn kwetsbaar en raken beschadigd bij onzorgvuldige 
bemonstering. Dat laatste is altijd het geval geweest bij de ‘standaard’ bemonstering van de 
Oude Leij op zoek naar vissen en kreeften. 
Vanaf 2005 worden de aantallen insecten die op het verlichte laken afkomen per orde 
geschat. Dat is ook in 2006 en 2009 tot en met 2017 voor de haften gedaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2. Bert Higler, Mily Verpraet, Ad Mol en Frank van Oosterhout bekijken op 5 mei 2006 bij poel 
P2 de vangst in een witte bak (foto Paul van Wielink). 
 
Resultaten en discussie 
Bemonstering in 2005 en 2006 
In 2005 hebben Henk Spijkers en Paul van Wielink ruim 200 haften van het verlichte laken bij 
de Hut van Homberg verzameld. Op 30 dagen, van 2 mei tot en met 9 september, zaten er 
haften op het doek. Deze zijn gedetermineerd door de tweede auteur. Het zijn zeven soorten 
behorende tot drie families (zie tabel 1). De resultaten hiervan zijn gepubliceerd (Van Wielink 
& Spijkers 2013). Op 3 mei 2006 is de Oude Leij met man en macht geïnventariseerd -vooral 
op vissen en kreeften- en uit het slecht geconserveerde materiaal konden 15 larven van 
Cloeon dipterum geïdentificeerd worden (Van Wielink & Spijkers 2007c). Op 5 mei 2006 
werd met vele deskundigen (o.a. Bert Higler en Ad Mol) de poelen P1 t/m P3 en het Prikven 
in de westelijke Kaaistoep geïnventariseerd op o.a. kokerjuffer- en haftenlarven. Larven van 
Cloeon dipterum zijn toen gedetermineerd uit de poelen P1 t/m P3 en het Prikven; larven van 
Cloeon simile in het Prikven en larven van Caenis horaria in poel P1 en het Prikven (zie tabel 
1). Op 22 mei was de Koningspoel aan de beurt en op 7 juni de Bospoel; in die poelen is 
alleen Cloeon dipterum verzameld (zie: de laatste drie kolommen in tabel 1, die zijn ontleend 
aan van Wielink & Spijkers 2007b). 
 
Bemonstering in 2017 
In 2017 zijn, met dezelfde methode als in 2005, ongeveer 50 haften die op het licht 
afkwamen verzameld en gedetermineerd. Het zijn Cloeon dipterum, Caenis horaria, Caenis 
robusta en Ephemera glaucops (tabel 1). Ze werden in slechts vijf dagen verzameld, van 22 
juni tot en met 15 oktober. Dezelfde vier soorten zijn ook in 2005 op licht verzameld. 
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Familie 
- soort 

2005 
licht* 

2017 
licht 

2006 
poelen 

2006 
Prikven 

2006 
Oude Leij 

Baetidae      

- Cloeon dipterum (Linnaeus, 1761) 7m+67v 4m+7v 103L 13L 15L 

- Cloeon simile Eaton, 1870 3v 0 0 5L 0 

- Procloeon bifidum (Bengtsson, 1912) 1v 0 0 0 0 

Caenidae      

- Caenis horaria (Linnaeus, 1758) 9m+nv 6 8L 3L 0 

- Caenis luctuosa (Burmeister, 1839) nv 0 0 0 0 

- Caenis robusta Eaton, 1884 nv 1m+1v+±30 0 0 0 

Ephemeridae      

- Ephemera glaucops Pictet, 1843 1v 1v 0 0 0 

Totaal 224 ± 50 111 21 15 

Tabel 1. In de Kaaistoep waargenomen haften (m = man, v = vrouw, L = larven). 
*n: vrouwtjes van Caenis zijn lastig te onderscheiden. De 137 exemplaren zijn niet allemaal op naam 
gebracht. Waarschijnlijk zijn het vooral vrouwtjes van C. horaria. 

 
In de Oude Leij is alleen C. dipterum verzameld, maar de methode van verzamelen liet zeer 
te wensen over. De soort is overal in de Kaaistoep gevonden, inclusief in het Prikven. Cloeon 
simile is op het licht bij de Hut van Homberg verzameld en ook zijn larven in het Prikven 
gevonden (tabel 1). Cloeon simile prefereert in het algemeen iets grotere wateren dan 
Cloeon dipterum. Alle soorten verzameld in de Kaaistoep zijn algemeen, maar de vondst van 
Procloeon bifidum op 30 augustus 2005 op licht is bijzonder. Het is een soort van stromend 
water en misschien is het beestje (het is een lichtgewicht, waarvan de vrouwtjes langer dan 1 
dag leven) met de wind van ver af getransporteerd. Daar spreekt tegen dat op 30 en 29 
augustus er weinig wind stond (bron KNMI/vliegbasis Gilze-Rijen). Overigens is de 
Poppelsche Leij, op ongeveer vier kilometer hemelsbreed van het licht, een goede kandidaat 
om deze soort te herbergen; de waterkwaliteit is beter dan van de Oude Leij en de beek 
stroomt aanzienlijk sneller op sommige plaatsen. Uit het onderzoek dat Henk Moller Pillot 
heeft uitgevoerd naar de macrofauna in Brabantse laaglandbeken bleek dat Procloeon 
bifidum (toen nog Procloeon pseudorufulum) tussen 1962 en 1968 in grote aantallen in de 
Rovertsche Ley aanwezig was (Moller Pillot 1971, p. 128). Ook de Rovertsche Ley ligt niet 
zo ver van de Kaaistoep vandaan. Op basis van zijn bevindingen plaatste Moller Pillot deze 
soort in de op één na hoogste waterkwaliteitsklasse van het door hem ontwikkelde 
waterkwaliteitsbeoordelingssysteem. Overigens vond Moller Pillot ook Cloeon dipterum en C. 
simile (deze laatste slechts in kleine aantallen) in de door hem onderzochte beken, maar hij 
geeft niet aan in welke beken ze werden gevonden. 
 
Haften aangetrokken door licht in de Kaaistoep in 2006 en 2009 t/m 2017. 
In 2006 en 2009 t/m 2017 zijn op 132 (van de 226) nachten naar schatting een kleine 9.000 
haften op het laken bij de Hut van Homberg waargenomen. Die aantallen laten toe om het 
verloop van de aantallen in de loop der jaren na te gaan, een vliegtijddiagram te construeren 
en de relatie van het vliegen van de haften met de lokale weergesteldheid te bestuderen. In 
figuur 3 zijn de relatieve aantallen haften per jaar uitgezet. Er waren in totaal 132 nachten 
met haften. Het aantal nachten dat er haften werden waargenomen varieerde per jaar van 8 
tot 31. Daarom is voor elk jaar het aantal haften gedeeld door het aantal nachten dat ze 
werden waargenomen. 
Het lijkt erop dat haften massaal vliegen in mei en begin juni, waarna de aantallen 
terugvallen en in de eerste helft van augustus een tweede piek wordt bereikt (figuur 4). 
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Figuur 3. Het relatieve aantal haften per jaar 2006, 2009 t/m 2017. Voor elk jaar is het aantal haften 
gedeeld door het aantal nachten dat ze werden waargenomen. 
 
Er is een grote jaarlijkse fluctuatie in het aantal en het relatieve aantal haften. Dat is ook al 
vastgesteld bij de kevers en onder andere bij de lieveheersbeestjes (Van Wielink 2017). Er is 
geen toe- of afname van het aantal haften in die periode van tien jaar waar te nemen. 
De aantallen laten ook toe een vliegtijddiagram te maken. In figuur 4 is het relatieve aantal 
haften per halve maand uitgezet. Ook hier is het relatieve aantal gebruikt, omdat het aantal 
nachten waarop haften per halve maand zijn gezien varieert van 0 tot 21. 

 
Figuur 4. Het relatieve aantal haften per halve maand 2006, 2009 t/m 2017. 
De x-as vermeldt de periodes per halve maand, uitgedrukt in ‘1’ en ‘2’.  
De y-as geeft de relatieve aantallen weer. 
 
In figuur 5 wordt een grafiek getoond waarin elke stip één nacht is in de maanden mei, juni, 
juli en augustus van de jaren 2006 en 2009 t/m 2017. Het betreft hier nu 8.740 haften, 
waargenomen op 116 van de 142 nachten bij het licht in De Kaaistoep. De 26 nachten dat er 
geen enkele haft is gezien zijn ook opgenomen in de grafiek. 
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Figuur 5. De relatie tussen de temperatuur (1 uur na zonsondergang) en het aantal haften dat vliegt in 
de maanden mei, juni, juli en augustus van de jaren 2006 en 2009 t/m 2017. 
(x-as = temperatuur in °C; y-as = cumulatief aantal haften). 

 
Bij kevers neemt het aantal toe als de temperatuur toeneemt. Bij haften is een dergelijk 
verband niet aantoonbaar, maar wel blijkt uit figuur 5 dat de minimumtemperatuur waarop 
haften vliegen en door licht worden aangetrokken bij 9° Celsius ligt. Kevers vliegen niet meer 
bij temperaturen lager dan 14 graden (Van Wielink 2017). 
Er zijn mogelijk andere weersfactoren die het vliegen van haften beïnvloeden. We hebben al 
die jaren naast de temperatuur ook de luchtvochtigheid, windkracht en -richting en de 
bewolking genoteerd en bijgehouden wanneer het drukkend weer was. In tabel 2 staan deze 
gegevens van de zeven avonden, waarop meer dan 250 haften zijn waargenomen. Uit de 
gegevens in tabel 2 blijkt dat er veel haften op het licht afkomen als het weinig waait, en 
meestal is het dan helder met een hoge luchtvochtigheid. Het was op die zeven avonden en 
nachten nooit drukkend weer. De meeste haften kwamen op licht af bij windstil weer. Dat kan 
komen omdat de meeste haften simpelweg te zwak zijn om gericht naar de lichtbron te 
vliegen met te veel wind, wat zeker goed voor te stellen is bij de zwakste soorten, zoals van 
het genus Caenis. Ephemera glaucops (figuur 6) is overigens een grote soort die wel gericht 
kan vliegen, waarschijnlijk ook bij wat wind. Het zou ook kunnen dat haften louter vliegen als 
de wind zwak is en dat ze als subimago in de vegetatie blijven of zelfs dat de larven niet 
uitsluipen bij sterkere wind. Hier is echter aanvullend onderzoek voor nodig. 
 

Datum Aantal haften temp°C* windk. windr. bewolking vochtig 
6.viii.2006 1.200 16 0 0 helder 1 
3.vi.2006 1.000 13 1 NW wisselend 1 
23.v.2010 750 15 0 0 helder ? 
27.v.2012 750 18 1-2 NO helder 1 
6.viii.2015 450 18,5 1 ZW helder 1 
11.v.2006 350 14 0 0 helder 0 
4.viii.2017 350 14 2 ZW helder 1 

 

Tabel 2. Weersgesteldheid bij geschatte hoge aantallen haften op het laken.  
Toelichting: * = op locatie gemeten; temperatuur = 1 uur na zonsondergang. 

 
We willen in 2018 opnieuw een heel jaar haften verzamelen die op licht af komen bij de Hut 
van Homberg. Dan kunnen we nagaan of er ten opzichte van 2005 een verandering in de 
samenstelling van de haftenfauna heeft plaatsgevonden 
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Dankwoord 
Henk Spijkers was alle avonden bij het verlichte laken en hielp bij het verzamelen of het 
schatten van de aantallen. Ook hielp hij bij het bemonsteren van de Koningspoel en de 
Bospoel. Op 5 mei 2006 bij de bemonstering van poel 1, 2 en 3 en het Prikven waren naast 
Henk Spijkers ook Bert Higler, Tineke Cramer, Jaap van Kemenade, Ad Mol, Frank van 
Oosterhout, Geert van Ostade, Mily Verpraet en Paul van Wielink aanwezig. De 
Uyttenbogaart-Eliasen verleende subsidie voor het bemonsteren met licht in de Kaaistoep. 
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Figuur 6. Ephemera glaucops 
is een mooie grote haft die 
regelmatig op het doek is te 
zien, maar nooit in grote 
aantallen (foto Tineke Cramer) 
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Een merkwaardige cicade in de Kaaistoep 
 
Ad Mol 
 
 
Inleiding 
Op 18 juli 2017 is de insectenwerkgroep van de KNNV-Tilburg naar de Kaaistoep geweest 
om op licht te vangen. De condities waren niet erg goed, er stond een straffe oostenwind. Op 
die avond heb ik enkele cicaden gevangen, waaronder een klein grasgroen beestje. Ik heb 
het dier zonder verder goed te kijken met mijn exhauster opgezogen en pas de volgende dag 
zag ik wat het was. Het bleek om Penestragania apicalis (Osborn & Ball) te gaan. Dat is een 
exoot die pas twee weken daarvoor voor het eerst voor ons land was opgegeven (Den 
Bieman & Belgers 2017) op basis van een exemplaar dat in 2016 in een woonwijk in 
Wageningen was aangetroffen. Het merkwaardige was niet alleen dat ik deze soort zo kort 
na de eerste vermelding voor ons land had gevonden, maar ook dat P. apicalis strikt 
gebonden is aan valse christusdoorn (Gleditsia triacanthos) als voedselplant. Deze boom 
wordt regelmatig aangeplant als laan- of plantsoenboom, maar komt niet voor in de 
Kaaistoep. 
 
Herkenning 
Penestragania apicalis behoort tot de kleine subfamilie Iassinae (ledercicaden) van de grote 
familie Cicadellidae (dwergcicaden). Van deze subfamilie waren tot nu toe drie inheemse 
soorten uit ons land bekend, waarvan de algemeenste, Iassus lanio (L.) in de Kaaistoep 
soms massaal op licht afkomt. Deze soort leeft op eik. De beide andere inlandse soorten, 
Iassus scutellaris (Fieb.) en Batracomorphus allionii (Turt.), leven respectievelijk op iep en 
brem, maar zijn minder algemeen dan op basis van hun voedselplanten mag worden 
verondersteld. Penestragania apicalis (fig. 1, boven) lijkt sterk op de drie inheemse soorten 
Iassinae, maar is kleiner. Het dier uit de Kaaistoep is een vrouwtje van 5,2 mm lang. 
Vrouwtjes van bijvoorbeeld I. lanio zijn 7,2-8,3 mm groot (fig. 1, onder). Net als de andere 
soorten Iassinae is P. apicalis groen, hoewel I. lanio soms ook bruin kan zijn of groen met 
een bruine kop en borststuk. Uiterlijk is P. apicalis, afgezien van de grootte, niet eenvoudig 
van de andere Iassinae te onderscheiden. Het meest opvallende kenmerk zijn enkele 
donkere puntjes in de top van de voorvleugel die bij de andere drie soorten ontbreken. 
Bovendien heeft P. apicalis kort behaarde voorvleugels, terwijl de andere soorten vrijwel 
gladde lederachtige voorvleugels hebben. Uiteraard zijn de vier soorten Iassinae ook op 
basis van de genitaliën te onderscheiden, maar dat vraagt prepareerwerk. 
 
Voorkomen en levenswijze 
Penestragania apicalis komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika waar ze, net als de 
voedselplant valse christusdoorn, vooral voorkomt in het oostelijke en centrale deel van de 
Verenigde Staten. 
De levenscyclus van Penestragania apicalis is in Amerika redelijk goed onderzocht. Nickel et 
al. (2013) geven aan dat de eieren overwinteren in twijgen van het afgelopen jaar. Larven 
zijn aanwezig van begin mei tot begin juli en adulten van eind juni tot oktober met een piek in 
juni en juli. Vermoedelijk is er één generatie per jaar. De Nederlandse vondsten van adulte 
dieren zijn gedaan tussen 4 juli en 13 september en passen in dat beeld. 
Penestragania apicalis is pas sinds kort uit Europa bekend. In de periode 2010-2012 werd P. 
apicalis voor het eerst gevonden op enkele plaatsen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en 
Frankrijk (Nickel et al. 2013). Volgens Den Bieman (2017) is P. apicalis de zesde 
cicadensoort die in de afgelopen jaren als exoot ons land is binnengekomen en de vierde uit 
Noord-Amerika. 
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Figuur 1. Boven: Penestragania apicalis, vrouwtje (Kaaistoep, 18 juli 2017); onder: Iassus lanio, 
vrouwtje (Kaaistoep, 23 september 2006). Beide op dezelfde schaal (foto’s Ad Mol). 

 
Discussie 
Het lijkt er op dat de vondst van Penestragania apicalis in Tilburg geen op zichzelf staande 
waarneming is, maar dat de soort zich echt in ons land heeft gevestigd. Op de site van 
Waarneming.nl staan inmiddels acht records van vijf verschillende vindplaatsen uit 2017 in 
Gelderland (Wageningen, Wijchen), Limburg (Roermond, Brunssum) en Noord-Brabant (’s-
Hertogenbosch). De hier beschreven vondst in Tilburg is de zesde vindplaats en tevens op 
dit moment de meest westelijke. Het is onduidelijk hoe lang P. apicalis al in ons land 
voorkomt. Ik keek al enige tijd tevergeefs uit naar deze soort omdat de voedselplant, valse 
christusdoorn, ook bij mij in Rosmalen in de straat staat. Ook Nickel et al. (2013) en Den 
Bieman & Belgers (2017) geven aan dat al eerder in ons land zonder resultaat op valse 
christusdoorn is gezocht. Mogelijk zijn de populatiedichtheden heel laag of houden de dieren 
zich hoog in de boomkronen op, waardoor ze niet worden gevonden. Het is in elk geval 
tekenend dat alle Nederlandse vondsten op licht zijn gedaan. 
 
Rest nog de vraag wat dit beest in de Kaaistoep te zoeken had, want er staat geen valse 
christusdoorn in dit gebied. Maar toen realiseerde ik me dat er op 18 juli 2017 een harde 
oostenwind stond, en dat de Tilburgse stadswijk de Blaak op 1,5 km ten oosten van de 
Kaaistoep ligt. Wellicht is het dier hier vandaan aan komen waaien. 
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Wantsen op licht (Hemiptera: Heteroptera) 
 
Berend Aukema 
 
 
Inleiding 
Voor het veertiende achtereenvolgende jaar zijn er in 2017 in de Kaaistoep wantsen op licht 
verzameld door Henk Spijkers en Paul van Wielink. In totaal werden er met behulp van deze 
vangmethode al 188 soorten wantsen in de Kaaistoep waargenomen. In deze bijdrage aan 
het verslag van de activiteiten in de Kaaistoep in 2017 worden de resultaten vermeld en 
nieuwe vondsten kort besproken. De gebruikte naamgeving en volgorde van de soorten zijn 
ontleend aan de actuele naamlijst van de Nederlandse wantsen, zoals die wordt gegeven op 
de website van de Werkgroep Heteroptera van EIS Kenniscentrum Insecten en andere 
ongewervelden, Leiden (http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/wantsen). Gegevens over 
de verspreiding zijn afkomstig uit het gegevensbestand van deze Werkgroep (coördinator: 
Berend Aukema) 
 
Resultaten 
In 2017 werden in de periode van 11 mei tot en met 26 oktober tijdens 18 vangnachten 1.329 
wantsen op het lichtlaken aangetroffen van 81 soorten, 40 genera en 8 families (bijlage 1). 
 
 De maand juni was met 818 exemplaren (62,0 %) tijdens zes vangnachten het 

productiefst. In het voorjaar waren er in mei vier nachten met goede 
vliegomstandigheden voor voorjaarsmiriden, maar met slechts 60 exemplaren van 8 
soorten viel dat zwaar tegen. Mogelijk was dit te wijten aan de plotselinge late 
nachtvorst in de nacht van 19 op 20 april, die mogelijk funest is geweest voor de 
inmiddels al uit het ei gekomen larven. 

 De vangsten werden traditioneel gedomineerd door twee families: Corixidae met 326 
exemplaren (24,5 %) van 14 soorten en Miridae met 846 exemplaren (63,7 %) van 50 
soorten. Bij de corixiden was Sigara falleni (181 ex.) het talrijkst in de vangsten, 
gevolgd door Sigara striata (35 ex.) en Sigara distincta (35 ex.). Bij de miriden waren 
dat de nieuwe generaties van de graswantsen Trigonotylus caelestialium (131 ex.) en 
Stenodema calcarata (103 ex.). Opmerkelijk genoeg was de voorjaarsmiride 
Harpocera thoracica, de doorgaans veruit meest gevangen soort, nu met slechts één 
exemplaar vertegenwoordigd. 

 Van de 81 soorten werden er vijf niet eerder in de Kaaistoep op licht gevangen: 
Tupiocoris rhododendri, Lygocoris rugicollis en Amblytylus albidus (Miridae), 
Leptoglossus occidentalis (Coreidae) en Rhaphigaster nebulosa (Pentatomidae). 

 Van de overige soorten zijn de vangsten van de corixiden Cymatia rogenhoferi, 
Glaenocorisa propinqua en de anthocoride Amphiareus constrictus 
vermeldenswaardig. De beide corixiden werden al vaker op licht in de Kaaistoep 
verzameld. Een overzicht van deze vondsten is te vinden in het verslag over 2016 
(Aukema 2017). Van de zeer zeldzame Amphiareus constrictus werd op 13 augustus 
2015 al eens een vrouwtje op het laken aangetroffen (Aukema 2016). 

 
In totaal zijn er nu 292 (45,1 %) van de 647 Nederlandse soorten wantsen uit de Kaaistoep 
bekend, waarvan er inmiddels 193 op licht gevangen zijn. 
 
Nieuwe soorten op licht in de Kaaistoep 
 
Tupiocoris rhododendri 
Tupiocoris rhododendri (Dolling, 1972) is een van origine Noord-Amerikaanse soort, die 
zoöfaag leeft op rododendron en in 2002 voor het eerst in ons land werd waargenomen 
(Aukema & Hermes 2014).   

http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/wantsen
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Op 30 mei 2007 werd ze door de auteur al in aantal in de Kaaistoep geklopt van pontische 
rododendron (Rhododendron ponticum). In Noord-Brabant is ze inmiddels uit zeven 
uurhokken bekend. In de Kaaistoep werd op 20 juni een mannetje verzameld van het laken. 
 
Lygocoris rugicollis 
Lygocoris rugicollis (Fallén, 1807) is een algemene soort, die zoöfytofaag in struwelen en 
houtwallen op wilg (Salix sp.) leeft (Aukema & Hermes 2014). In Noord-Brabant is ze bekend 
uit zestien uurhokken. In de Kaaistoep werd op 27 mei, 29 mei en 2 juni steeds één vrouwtje 
van het laken verzameld. 
 
Amblytylus albidus 
Amblytylus albidus (Hahn, 1834) leeft fytofaag in het binnenland in droge, zandige biotopen 
op grassen, met name buntgras (Corynephorus canescens) (Aukema & Hermes 2014). In 
Noord-Brabant werd ze waargenomen in 13 uurhokken. In de Kaaistoep werd op 20 juni een 
mannetje op licht gevangen. 
 
Leptoglossus occidentalis 
Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (figuur 1a) is een invasieve exoot uit Noord-
Amerika, die in 2007 voor het eerst in Nederland werd waargenomen. Inmiddels is ze 
ingeburgerd en overal zeer algemeen (Aukema & Hermes 2018). Ze leeft van zaden van 
allerlei coniferen en overwintert vaak in huizen, die ze vliegend binnenkomt. In Noord-
Brabant is ze inmiddels waargenomen in 110 uurhokken. In de Kaaistoep werd op 16 
oktober het eerste exemplaar, een mannetje, van het laken geplukt. 
 

 
Figuur 1a. Leptoglossus occidentalis, 1b. Rhaphigaster nebulosa 

(foto’s Theodoor Heijerman). 
 
Rhaphigaster nebulosa 
Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (figuur 1b) is een van origine meer zuidelijke soort, die 
pas in 1997 voor het eerst in Nederland werd waargenomen. Inmiddels heeft ze zich over 
een groot deel van het zuiden en oosten van het land verspreid (Limburg, Noord-Brabant,  
oostelijk Gelderland en Overijssel), met enkele meer westelijke en noordelijke vondsten 
(Aukema & Hermes 2018). In Noord-Brabant is ze zeer algemeen en inmiddels bekend uit 
119 uurhokken. In de Kaaistoep kwam op 16 oktober een mannetje op het laken. 
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Bijlage 1. Vangsten van wantsen op licht in de Kaaistoep in 2017 
Toelichting: * = nieuw voor de Kaaistoep. 
 

Famile/soort                                                                           Maand V VI VII VIII IX X Totaal 

Familie Corixidae               

Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1864) 4           4 

Glaenocorisa propinqua (Fieber, 1860)   3   1     4 

Callicorixa praeusta (Fieber, 1848) 3 6   1     10 

Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848)   1 1 1     3 

Paracorixa concinna (Fieber, 1848)   4 2 1     7 

Sigara limitata (Fieber, 1848)   1 3       4 

Sigara semistriata (Fieber, 1848)   1 2       3 

Sigara striata (Linnaeus, 1758) 13 14 3 5     35 

Sigara distincta (Fieber, 1848) 6 22 3 3     34 

Sigara falleni (Fieber, 1848) 7 165 7 2     181 

Sigara fossarum (Leach, 1817) 2           2 

Sigara iactans Jansson, 1983 2 1 2       5 

Sigara scotti (Douglas & Scott, 1868)   4   14   3 21 

Sigara lateralis (Leach, 1817) 1 4 6 2     13 

Familie Miridae               

Campyloneura virgula (Herrich-Schaeffer, 1835)   1         1 

*Tupiocoris rhododendri (Dolling, 1972)   1         1 

Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862) 1 1         2 

Deraeocoris trifasciatus (Linnaeus, 1767)   1         1 

Deraeocoris lutescens (Schilling, 1837) 2 23 15 1     41 

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)   4         4 

Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius, 1794)       1     1 

Apolygus lucorum (Meyer-Dür, 1843)   4         4 

Lygocoris pabulinus (Linnaeus, 1761)   1         1 

*Lygocoris rugicollis (Fallén, 1807) 2 1         3 

Lygus gemellatus (Herrich-Schaeffer, 1835)     6       6 

Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)   5 9       14 
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Famile/soort                                                                           Maand V VI VII VIII IX X Totaal 

Lygus rugulipennis Poppius, 1911   54 12 1   1 68 

Neolygus contaminatus (Fallén, 1807) 1 6 2       9 

Orthops campestris (Linnaeus, 1758)   1         1 

Orthops kalmii (Linnaeus, 1758)   1         1 

Pantilius tunicatus (Fabricius, 1781)       1     1 

Phytocoris ulmi (Linnaeus, 1758)   2         2 

Phytocoris varipes Boheman, 1852     1       1 

Phytocoris dimidiatus Kirschbaum, 1856   1         1 

Pinalitus cervinus (Herrich-Schaeffer, 1841)   1         1 

Rhabdomiris striatellus (Fabricius, 1794)   65 5       70 

Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)   25         25 

Leptopterna ferrugata (Fallén, 1807) 1           1 

Stenodema calcarata (Fallén, 1807) 6 7 90       103 

Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902) 1 20 103 7     131 

Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (De Geer, 1773) 1           1 

Orthotylus flavosparsus (C.R.Sahlberg, 1841)   1       1 2 

Orthotylus marginalis Reuter, 1883 8 42         50 

Orthotylus tenellus (Fallén, 1807)   9 1       10 

Orthotylus virescens (Douglas & Scott, 1865)   1         1 

*Amblytylus albidus (Hahn, 1834)   1         1 

Harpocera thoracica (Fallén, 1807)   1         1 

Megalocoleus tanaceti (Fallén, 1807)     1       1 

Phoenicocoris obscurellus (Fallén, 1829)   2         2 

Phylus melanocephalus (Linnaeus, 1767) 3 37         40 

Plagiognathus arbustorum (Fabricius, 1794)   1         1 

Plagiognathus fulvipennis (Kirschbaum, 1856)   3         3 

Plagiognathus vitellinus (Scholtz, 1847)   1         1 

Plesiodema pinetella (Zetterstedt, 1828) 2 1         3 

Psallus betuleti (Fallén, 1826) 1           1 

Psallus montanus Josifov, 1973 1 2         3 

Psallus perrisi (Mulsant & Rey, 1852) 26 80         106 

Psallus wagneri Ossiannilsson, 1953   3         3 

Psallus albicinctus (Kirschbaum, 1856) 1           1 

Psallus confusus Rieger, 1981 7 24         31 

Psallus falleni Reuter, 1883     1       1 

Psallus mollis (Mulsant & Rey, 1852)   2         2 

Psallus varians (Herrich-Schaeffer, 1841) 20 63         83 

Sthenarus rotermundi (Scholtz, 1847)   4         4 

Familie Nabidae               

Himacerus mirmicoides (O. Costa, 1834)   1         1 

Nabis ferus (Linnaeus, 1758)   12 3 1   1 17 

Familie Anthocoridae               

Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794) 2           2 

Orius majusculus (Reuter, 1879)           1 1 

Orius minutus (Linnaeus, 1758)   7         7 

Amphiareus constrictus (Stål, 1860)       1     1 

  



 

 83 

Famile/soort                                                                           Maand V VI VII VIII IX X Totaal 

Familie Lygaeidae               

Nysius senecionis (Schilling, 1829)     1       1 

Kleidocerys resedae (Panzer, 1797) 17 36 1       54 

Drymus ryeii Douglas & Scott, 1865   1         1 

Cymus claviculus  (Fallén, 1807)     1       1 

Sphragisticus nebulosus (Fallén, 1807)     1       1 

Familie Coreidae               

*Leptoglossus occidentalis (Linnaeus, 1758)           1 1 

Familie Acanthosomatidae               

Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)   1         1 

Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758) 15 11 1 1   2 30 

Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758)     2       2 

Familie Pentatomidae               

Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758)   20 8 6   1 35 

*Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761)           1 1 

Aantal nachten 4 6 3 2 0 3 18 

Aantal soorten 30 59 28 18 0 9 81 

Aantal exemplaren 156 818 293 50 0 12 1329 
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Pijpvallen (vervolg) 
 

Ron Felix, Berend Aukema, Peter Boer, Emiel Bouvy, Andrea Dekkers & Jan Willem 
van Zuijlen 
 

week bodem maaisel hout 

1 
   2 
   3 
  

 

4 
   5 
   6 
   7 
   8 
   9 
   10 
   11 
   12 
   13 
   14 
   15 
   16 
   17 
   18 
   19 
   20 
   21 
   22 
   23 
   24 
   25 
   26 
   27 
   28 
   29 
   30 
   31 
   32 
   33 
   34 
   35 
   36 
   37 
   38 
   39 
   40 
   41 
   42 
   43 
   44 
   45 
   46 
   47 
   48 
   49 
   50 
   51 
   52 
   

Inleiding 
In het verslag van 2016 is melding gemaakt van de 
resultaten van het pijpvallenonderzoek. In 2017 is dit 
onderzoek voortgezet op dezelfde locaties als het jaar 
ervoor. 
In nevenstaande tabel is weergegeven in welke 
kalenderweken de vallen geleegd werden en wanneer ze 
buiten bedrijf waren: groen = elke donderdag geleegd; 
oranje = niet geleegd, vakantie; blauw: buiten bedrijf. 
Omdat de dag van legen (= donderdag) niet synchroon valt 
met het begin of eind van een week, wordt steeds 
gerekend met de eerste volle week ná de laatste leging tot 
en met de week van de eerst volgende leging. Concreet: 
donderdag 11 mei 2017 valt in week 19 en is de laatste 
leging vóór het oranje blok. De eerstvolgende leging is dan 
op 29 juni in week 26. 
Verder zijn de volgende gegevens nog van belang: 
Op 4 mei is de bodemval 10 m verder in een nauwere, 
beter sluitende pijp opnieuw opgesteld. Dit omdat er steeds 
problemen waren met de val: verstoring, haperende 
werking door zand en takjes. Ook op de nieuwe locatie 
bleven zowel de werking als de resultaten tegenvallen, 
zodat in week 45, op 2 november, de val uit bedrijf is 
genomen. 
Op 13 mei is in alle vallen wat formaline toegevoegd in 
verband met vakantie. In de daaropvolgende zes weken 
zijn de vallen niet geleegd. Op 29 juni eerste leging na 
vakantie. In week 27 is de val in de hooiberg buiten bedrijf 
geweest, wegens een defect aan de potvalletjes. De week 
daarop, op 6 juli, is hij weer operationeel geworden. 
In 2017 zijn de volgende typen pijpvallen gebruikt: 
fig. 1 Type 1, gebruikt als bodemval op de eerste locatie 
(tot 4 mei), en in de houtstapel. 
fig. 2 Type 2, gebruikt als bodemval op de tweede locatie,  
fig. 3 Type 3. Een langere uitvoering wordt gebruikt in de 
maaiselhoop. Maaiselhoop boven: de potval hangt plm. 50 
cm diep; maaiselhoop onder: de potval hangt op plm. 100 
cm diep. 
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    Figuur 3. Pijpval type 3. 

  

Figuur 1. 
Pijpval type 1 

Figuur 2. 
Pijpval type 2. 
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Resultaten 
In de onderstaande overzichten zijn niet alleen de gedetermineerde geleedpotigen en andere 
groepen van 2017 weergegeven. Soms betreft het ook gegevens van 2016 omdat die niet 
tijdig beschikbaar waren voor het verslag van 2016. Zo zijn eveneens nog niet alle gegevens 
van 2017 beschikbaar; die zullen, voor zover mogelijk en beschikbaar, in het verslag van 
2018 worden vermeld. 
Van de volgende groepen worden gegevens vermeld: loopkevers (Carabidae) en 
knotskevertjes (Pselaphinae) door Ron Felix, overige kevers (Coleoptera) door Emiel Bouvy, 
wantsen (Heteroptera) door Berend Aukema, mieren (Formicidae) door Peter Boer, vliegen 
en muggen (Diptera) door Jan Willem van Zuijlen en spinnen (Araneae) door Andrea 
Dekkers. 
In 2018 loopt het onderzoek in de maaiselhoop en de houtstapel gewoon door. 
 
LOOPKEVERS EN KNOTSKEVERTJES 
Ron Felix 
 
De aantallen loopkevers die in de pijpvallen zijn aangetroffen, zijn dermate gering dat 
hierover weinig concrete uitspraken gedaan kunnen worden (tabel 1). Aan de andere kant is 
het niet verwonderlijk dat Carabus, Laemostenus en Leistus (vrijwel) uitsluitend in de 
houtstapel zijn aangetroffen. Carabus problematicus en Leistus spinibarbis zijn soorten die 
overwegend in tamelijk open (dennen)bos voorkomen. De houtstapel staat aan de rand van 
een strook met voornamelijk dennenbomen, die overigens in de winter 2017-2018 
grotendeels gekapt zijn. Laemostenus terricola, bekend van konijnenholen, werd eerder in de 
Kaaistoep jagend in bomen en houtwallen aangetroffen. 
Euplectus sanguineus is ook in 2016 in de maaiselhoop aangetroffen en bekend van rottend 
plantenmateriaal. 
 

Tabel 1. Loopkevers en knotrskevertjes. 
 

Familie bodem maaiselhoop houtstapel 

Soort  boven onder  

Carabidae man vrouw man vrouw ex man vrouw man vrouw 

Badister bullatus        1  

Calathus micropterus  1        

Carabus problematicus        1  

Laemostenus terricola       1 3 3 

Leistus spinibarbis        2 2 

Pterostichus strenuus  1        

Pterostichus vernalis   1       

Trechus obtusus    1      

Staphylinidae - Pselaphinae        

Euplectus sanguineus     15     

 
OVERIGE COLEOPTERA-FAMILIES 
Emiel Bouvy 
 
Wegens omstandigheden zijn slechts de kevervangsten van de eerste 7 maanden van het 
jaar verwerkt (zie tabel 2). 
 
Pijpval in bodem 
Voor verreweg de meeste soorten is hier geen sprake van echte bodembewoners in het 
volwassen stadium. Vorig jaar is al aangegeven dat bij deze val sprake was van open ruimte 
tussen de wand van de pijpcylinder en de bodem. De val heeft in feite grotendeels gewerkt 
als een potval. Wat betreft de Leiodidae (truffelkevers) is bekend dat soorten van het 
geslacht Catops en Nargus behalve aan het oppervlak ook ondergronds in gangen en holen 
van dieren kunnen voorkomen. Ondanks het lagere aantal verwerkte maanden werden toch 
een 19 soorten gevonden vergeleken met een 20 soorten in heel 2016. 
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Pijpval in maaiselhoop 
In de zeven maanden werden 37 soorten gevangen en vorig jaar 58. Slechts drie soorten 
bevonden zich zowel in de boven- als in de onderval, terwijl dat aantal in 2016 13 bedroeg. 
Dit illustreert de belangrijke bijdrage van de nu ontbrekende 5 laatste maanden. Dit jaar 
waren er 26 soorten aanwezig in de bovenval en 8 soorten in de onderval. De aantallen van 
de twee soorten - Monotoma longicollis  en Ptenidium pusillum - in beide vallen, wijzen op 
een voorkeur voor de bovenste 50 cm van de hoop. Ook in 2016 zaten er duidelijk meer 
soorten in de bovenval nl. 48 en 19 soorten onder. Wel werden zowel boven als onder 
relatief meer soorten in beide vallen aangetroffen nl. 13. Wat betreft de Monotomidae valt op 
dat dit jaar de soort Monotoma bicolor ontbreekt en als nieuwe soorten M. brevicollis en M. 
longicollis verschijnen. Mogelijk wordt deze successie van soorten veroorzaakt door de 
verdergaande omzetting van het materiaal. Van de familie Staphylinidae - rovers die in 
plantaardig min of meer rottend materiaal leven - waren slechts acht soorten aanwezig en in 
2016 liefst 28. Ook dit verschil kan te maken hebben met voortgaande afbraak van het 
materiaal. De soort Monotoma brevicollis is niet alleen nieuw voor de Kaaistoep en de 
collectie, maar ook een eerste nieuwe melding voor de provincie Noord Brabant en na 1967 
alleen bekend van Limburg. 
 
Pijpval in houtstapel 
Het aantal van 35 soorten in zeven maanden valt mee vergeleken met de 55 soorten over 12 
maanden in 2016. In het larvestadium houtbewonende families, die we hier tegenkomen zijn 
de Cerambycidae en de onderfamilie Scolytinae (schorskevers) van de Curculionidae. Wat 
opvalt is de aanwezigheid van vier Rhizophagus-soorten van de familie Monotomidae. Dit 
zijn als larven rovers, die het gemunt hebben op de larven van schorskevers. In 2016 werd 
alleen Rhizophagus bipustulatus aangetroffen. Naast de soorten van de boktorren en 
schorskevers waren ook soorten van de families Corylophidae, Cryptophagidae, 
Laemophloeidae, Languriidae en Latridiidae uitsluitend aanwezig in deze pijpval. De 
Corylophidae zouden carnivoor zijn en voor een deel voorkomen onder schimmelend hout en 
schors. De Cryptophagidae leven vooral op rottend en beschimmeld plantaardig materiaal en 
soms ook van zwammen. De aangetroffen soort van de Laemophloeidae leeft onder 
loszittende schors van loofbomen. Ook schimmeleters op plantaardig materiaal vormen de 
soorten van de Latridiidae. Opvallend is het voorkomen dit jaar van drie soorten van de 
familie Silvanidae, levend onder de schors van loof- en naaldhout. Verder valt het op dat 
soorten van de Ptiliidae en Staphylinidae in deze pijpval minder gevangen zijn als in de 
maaiselpijp. 
Een nieuwe aanwinst voor de Kaaistoep is de kortschild Phloeonomus punctipennis. 
 
Conclusie overige kevers 

Vanwege het feit dat het hier de gegevens van uitsluitend de eerste zeven maanden van 
2017 betreft, is het onmogelijk om conclusies te trekken. 
 
Literatuur 
Freude, H., K.W. Harde & G.A. Lohse, Die Käfer Mitteleuropas, Band 3 (1971), Band 4 

(1964), Band 5 (1974), Band 6 (1979), Band 7 (1967), Band 8 (1969), Band 9 (1966), 
Band 10 (1981), Band 12 (1989), Band 13 (1992), Band 14 (1994) & Band 15 (1998) – 
Goecke & Evers, Krefeld; Band 4 (2.Auflage, 2012) – Spektrum Akademischer Verlag, 
Heidelberg. 

Lompe, A., 2017. Orthoperus Bestimmungstabelle  – http://www.coleo-
net.de/coleo/texte/orthoperus.htm: 1-8. 

Vorst, O., 2010. Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera). – Monografieën van de 
Nederlandse Entomologische Vereniging 11, 317 pp. 
  

http://www.coleo-net.de/coleo/texte/orthoperus.htm
http://www.coleo-net.de/coleo/texte/orthoperus.htm
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Tabel 2. Soorten en aantallen van de overige keverfamilies in de pijpvallen 2017 gedurende 
de eerste zeven maanden. 
Toelichting: 
* = nieuw voor de Kaaistoep. 
** = idem en nieuw voor collectie Natuurmuseum Brabant. 
*** = idem en nieuwe melding voor de provincie sinds 1967. 
**** = idem en eerste melding voor Noord-Brabant. 

 
 

Familie bodem maaiselhoop houtstapel 

Soort  boven onder  

Anobiidae - klopkevers     

Ptinus fur    1 

Cerambycidae - boktorren     

Clytus arietis    1 

Phymatodes testaceus    2 

Poecilium alni    22 

Pyrrhidium sanguineum    1 

Cerylonidae - dwerghoutkevers     

Cerylon histeroides  4   

Chrysomelidae - haantjes     

Longitarsus jacobaeae   1  

Longitarsus spec.   1  

Coccinellidae - lieveheersbeestjes     

Harmonia axyridis    1 

Corylophidae - molmkogeltjes     

Orthoperus corticalis    3 

Orthoperus nigrescens 1   5 

Cryptophagidae - harige schimmelkevers     

Atomaria lewisi  1  1 

Cryptophagus dentatus    3 

Cryptophagus punctipennis 1    

Cryptophagus cf. reflexus    18 

Curculionidae - snuitkevers     

Barypeithes pellucidus 4    

Scolytus rugulosus    2 

Taphrorychus bicolor    2 

Taphrorychus villifrons  1  12 

Trachyphloeus scabriculus  5  4 

Elateridae – kniptorren     

Agriotes aterrimus   1  

Agriotes pallidulus 6 1  3 

Dalopius marginatus 2    

Dicronychus cinereus  1   

Melanotus villosus 1    

Histeridae – spiegelkevers     

Acritus nigricornis  3   

Onthophilus punctatus  1   

Hydrophilidae – spinnende waterkevers     

Cercyon analis  1   

Cercyon tristis   1  

Megasternum concinnum  4   

Laemophloeidae – dwergschorskevers     

Cryptolestes duplicatus    1 

Latridiidae – schimmelkevers     

Cartodere nodifer  1  18 

Latridius cf. minutus    1 

Latridius porcatus   1  
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Leiodidae- truffelkevers     

Agathidium marginatum 1    

Catops fuscus  2   

Catops nigricans  4  2 

Catops picipes 1 3  3 

Choleva jeanneli    1 

Nargus anisotomides   2  

Nargus velox 2  1  

Melandryidae – zwamspartelkevers     

Melandrya caraboides    1 

Monotomidae – kerkhofkevers     

Monotoma brevicolis ****  5   

Monotoma longicollis  15 2  

Monotoma picipes  2   

Rhizophagus bipustulatus    3 

Rhizophagus ferrugineus    2 

Rhizophagus dispar    3 

Rhizophagus spec.    1 

Ptiliidae – veervleugelkevers     

Acrotrichis spec.  1   

Ptenidium pusillum 2 71 9 1 

Silvanidae – spitshalskevers     

Silvanus bidentatus    1 

Silvanus unidentatus    1 

Uleiota planata    1 

Staphylinidae – kortschildkevers     

Acidota cruentata 3    

Anthobium atrocephalum 1    

Anthobium unicolor 3 1   

Atheta coriaria  1   

Atheta britanniae  1   

Atheta crassicornis 3    

Atheta sodalis    1 

Drusilla canaliculata 1    

Micropeplus fulvus  13 1  

Mycetoporus lepidus 1    

Olophrum piceum  1   

Othius angustus    1 

Othius subuliformis 1    

Oxypoda brachyptera  1   

Oxypoda elongatula  1   

Phloeonomus punctipennis *    1 

Quedius longicornis   1  

Stenus impressus 1    

Tachinus corticinus    1 

Tachinus laticollis  1   

Tachinus subterraneus 1 5   

Xantholinus linearis   1  

Soort  boven onder  

Familie bodem maaiselhoop houtstapel 
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WANTSEN 
Berend Aukema 

 
Acalypta parvula leeft in en van mossen. De stammen van de houtstapel zijn inmiddels sterk 
bemost. Empicoris culiciformis is een roofwants, die leeft van onder andere Psocoptera in 
takkenbossen en holle boomstammen. Het is daarom niet verwonderlijk dat hij in de 
houtstapel gevangen wordt. Lygaeiden zijn bodemwantsen die hoofdzakelijk leven van 
zaden en schimmels. Aan schimmels ontbreekt het in de maaiselhoop niet. 
 

Tabel 3. Wantsen in pijpvallen. 
Toelichting: m = man, v = vrouw, l = larf, ex = exemplaar. 
 

Familie bodem maaiselhoop houtstapel 

Soort  boven onder  

Tingidae ex m v l ex m v l ex m v l ex 

Acalypta parvula          1 1   

Anthocoridae        1      

Reduviidae              

Empicoris culiciformis          1 1 1  

Lygaeidae              

Drymus sylvaticus   1           

Eremocoris plebejus           1   

Scolopostethus spec. 1    5         

Scolopostethus affinis   4   1        

Scolopostethus decoratus  2 2    1       

Scolopostethus grandis  1            

Scolopostethus thomsoni  1 1           

Taphropeltus contractus              

Rhyparochromus vulgaris          1    
 

 
MIEREN 
Peter Boer 
 
In tabel 4 vallen een paar zaken op. Allereerst de aantallen bloedrode roofmieren Formica 
sanguinea in de houtstapel. Er ligt een nest op enkele tientallen meters afstand van zowel de 
houtstapel als de maaiselhoop. Het nest ligt al een aantal jaren onder een klein golfplaatje. 
Daar zijn regelmatig eveneens een aantal zwarte renmieren F. fusca als slaaf van de 
bloedrode roofmier te zien, maar die zijn tot op heden nog niet in de houtval terecht 
gekomen. De drentelmier Stenamma debile werd alleen aangetroffen in de bodemval. Deze 
val stond in een bosje met struiken nabij bomen en dat strookt met de leefomgeving waarin 
deze mier vaak wordt aangetroffen. Voor het overige zijn de aantallen te gering om daar 
uitspraken over te doen. 
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Tabel 4. Mieren in de pijpvallen. 
Toelichting: wk = werkster, ow = ongevleugeld wijfje. 
 

Familie bodem maaiselhoop houtstapel 

Soort  boven onder  

Formicidae wk ow wk ow wk ow wk ow 

Formica sanguinea   1    18  

Lasius flavus       4  

Lasius fuliginosus        1 

Lasius niger   4    18  

Lasius platythorax       1  

Lasius umbratus 46    2   1 

Myrmica rubra 113 1 13  3   1 

Myrmica scabrinodis       7  

Stenamma debile 23        

Temnothorax nylanderi 1        

 
 
DIPTERA - MUGGEN & VLIEGEN 
Jan Willem van Zuijlen 
 
In totaal werden 623 Diptera (289 vliegen – 11 families en 334 muggen – 6 families) 
verzameld (tabel 5), waar er tot nu toe 168 van gedetermineerd zijn (tabel 6). Hierbij moet 
nog wel worden toegevoegd dat nog niet alle door Ron aangeleverde monsters uitgezocht 
zijn. Wat net als vorig jaar opvalt is dat bij de vliegen de familie Sphaeroceridae duidelijk in 
de meerderheid is (63 %) en bij de muggen de familie Sciaridae (96 %). Ook is het duidelijk 
dat in de pijpval in de maaiselhoop het grootste aantal Diptera aangetroffen werd (94 %) 
(tabel 5). Aan conclusies wil ik me nog niet wagen. 
 
Tabel 5. Diptera-families in de pijpvallen. 
 

Familie bodem maaiselhoop houtstapel 

  boven 
boven 

onder  

Ceratopogonidae  1 
1 

  

Mycetophilidae  2 
2 

  

Psychodidae  4 
4 

  

Scatopsidae  2 
2 

1  

Sciaridae 5 207 
207 

100 
 

10 

Trichoceridae    2 

Anthomyiidae    4 

Chloropidae  1   

Drosophilidae   1  

Empididae 1  1  

Ephydridae    1 

Heleomyzidae    3 

Hybotidae  19 
19 

8 
 

 

Muscidae   1  

Phoridae  37 
37 

23 5 

Sphaeroceridae  95 
95 

83 4 

Stratiomyidae  2 
2 

  
 
  



 

 93 

Onder de familie Sphaeroceridae bevonden zich 2 soorten die nog niet officieel uit Nederland 
zijn vermeld (tabel 6). Die zullen elders gepubliceerd worden. 
 
Tabel 6. Soorten van de diptera-families die tot op heden zijn gedetermineerd. 
Toelichting: 1v = 1 vrouw, 2m = 2 mannen. 

 

Familie bodem maaiselhoop houtstapel 

Soort  boven 
boven 

onder  

Mycetophilidae – paddestoelmuggen 
 Rymosia spec. 
 

 1v 
2 

  

Scatopsidae 

Coboldia fuscipes 
 

 1v 1v  

Trichoceridae – wintermuggen 
 Trichocera saltator 
 

   1m 

Chloropidae – halmvliegen 
 Cryptonevra diadema  1m   

Empididae – dansvliegen 
 Empis chioptera 
 

1m    

Hilara lurida 
 

  1v  

Heleomyzidae - afvalvliegen 
 Suillia humilis    1v 

Tephrochlamys spec. 
flavipes 

   1v 

Hybotidae 
 Crossopalpus spec. 
nigritellus 
 

  1v  

Drapetis exilis 
 

 1m   

Phoridae – bochelvliegen 
 
 
Triphleba hyalinata  1v 1v 3v 

Sphaeroceridae – mestvliegen 
 
 
 

Herniosina bequarti  1m   

Ischiolepta pusilla  1m + 1v   

Pullimosina spec. 
heteroneura 

 33m + 27v 45m + 24v 4v 
 Pullimosina moesta   1m  

Spelobia clunipes   1f  

Spelobia spec. 
pseudonivalis 

  5v  

Spelobia talparum  1m + 2v 
 

  

Fauna spec. nov. 1  1v 
 

  

Fauna spec. nov. 2  2v 
 

  

Stratiomyidae – wapenvliegen 
 
 
 

Sargus bipunctatus  2m 
 

  
  



 

 94 

SPINNEN 
Andrea Dekkers 
 
In tabel 7 staan de soorten die in 2016 en een klein deel van 2017 in de vallen zijn 
aangetroffen. De rest van 2017 verschijnt in het verslag van volgend jaar. 
Twee soorten zijn nieuw voor Noord Brabant: Helophora insignis en Nerienne emphana. 
Verder komen in de maaiselhoop veel soorten uit de families Linyphiidae en Lycosidae voor 
zoals soorten van de genera Trochosa, Phrurolithus, Helophora, Bathyphantes en 
Lepthyphantes. Maar ook Zelotes van de Gnaphosidae. In de onderste val zitten vooral veel 
juveniele exemplaren, mogelijk vanwege de bescherming en de warmte. Maar ook veel 
nachtelijke jagers. Van het genus Lepthyphantes treffen we in de maaiselhoop vooral L. 
pallidus, die volgens van Katwijk (1976) op vochtige donkere plaatsen voorkomt. De 
maaiselhoop voldoet hier aan. In de houtval zitten vooral de grotere soorten zoals de veel 
voorkomende Agroeca brunnea en Pirata hygrophilus, maar ook Lepthyphantes tenuis. Deze 
laatste soort kan volgens van Katwijk (1976) droogte goed verdragen. In de houtstapel zal 
het zeker droger zijn dan in de maaiselhoop. 
 

Tabel 7. Spinnen in de pijpvallen. 
Toelichting: 1) = nieuw voor Noord Brabant. 
De getallen achter de familienaam verwijzen naar niet nader gedetermineerde exemplaren van die 
familie, zoals juvenielen, subadulten of beschadigde exemplaren. De aantallen die wel tot op soort zijn 
gedetermineerd, maar waarvan het geslacht niet vastgesteld is, staan in de kolom o = onbekend. 
 

Familie bodem maaiselhoop houtstapel 

Soort  boven onder  

 m v o m v o m v o m v o 

Linyphiidae    3 3 2  1 3 3  3 

Bathyphantes nigrinus    2      1   

Microlinyphia pusilla     1 1     2  

Helophora insignis
1) 

    2        

Neriene emphana
1) 

         1   

Diplostyla concolor    6 6  1      

Lepthyphantes pallidus    2 2 2 1      

Lepthyphantes tenuis    2      5 2  

Lycosidae             

Trochosa spec.  1  2  1    3 1  

Trochosa terricola           2  

Trochosa ruricola           1  

Alopecosa pulverulenta     1        

Pirata hygrophilus          1   

Liocranidae             

Agroeca brunnea           1  

Phrurolithus festivus    1 1      1  

Gnaphosidae        1     

Zelotes praeficus           1  

Zelotes pedestris     7        

Zelotes spec.    1         

Agelenidae           1  

Tegenaria spec.        1     

Tegenaria picta     1        

Cicurina cicur       1      

Theridiidae        1    1 

Araneidae            1 

Clubionidae             

Clubiona comta          1   
 

Literatuur 
Katwijk, W. van, 1976. Spinnen van Nederland. - A.A. Balkema, Rotterdam. 
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Toegift 
Op twee data in 2017 werd strooisel en elzenmolm gezeefd. Daarin werden de volgende 
soorten aangetroffen: 
 
23.iii.2017; 51.32.35 N, 5.06.45 O: 
Mieren (Formicidae): Lasius niger 1 wk. 
Wantsen (Heteroptera): Drymus brunneus 1v; Scolopostethus sp., 1 larf; Scolopostethus 
thomsoni, 1v. 
Loopkevers (Carabidae): Notiophilus palustris 1m. 
 
27.iv.2017; 51.32.28.9 N, 5.01.46.8 O: 
Mieren (Formicidae): Myrmica rubra, broed en 10 wk. 
Loopkevers (Carabidae): Pterostichus strenuus 1m,1v; Syntomus truncatellus 1m. 



 

 96 
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Top zeven avonden: mieren op licht in de Kaaistoep 
 
Peter Boer, Henk Spijkers & Paul van Wielink 
 
 
Inleiding 
Als we denken aan vliegende mieren, denken de meeste mensen aan enorme zwermen die 
tot tientallen meters hoog de lucht in gaan. Dit verschijnsel zien we gewoonlijk aan het eind 
van de middag, als het wat zwoel, soms drukkend weer is met weinig wind; vaak in de 
tweede helft van juli. In feite hebben we het dan over maar één mierensoort: de wegmier. 
Maar het is helemaal niet zo dat alle mieren massaal de lucht in gaan en ook niet dat dit altijd 
op zwoele namiddagen plaats vindt. De ene soort vliegt alleen in het voorjaar, de ander in 
het najaar, de één ’s morgens, de ander ’s middags en weer anderen als het donker is. 
De laatste groep vangen we ’s nachts in de Kaaistoep met behulp van 4 lampen van elk 
500W die een laken beschijnen van 2 bij 3 meter. De mieren worden met een zuigbuis 
(exhauster) van het doek gehaald (van Wielink & Spijkers 2013). Soms, als er heel veel op 
het laken zitten gebruiken we meer drastische middelen. Zo gebruikte Henk op de avond van 
19 juli 2002 handveger en blik om een ‘haffelke’ mieren te verzamelen van de meer dan 
10.0000 mieren die op het doek zaten (Boer et al. 2004). 
 
Bijzondere avonden 
De aantallen die we vangen variëren gewoonlijk van een enkele tot een paar honderd 
exemplaren. Maar er zijn avonden, hoewel zeldzaam, dat we er duizenden vangen. De top 
zeven vangstavonden lichten we er uit. Dat zijn avonden geweest met meer dan duizend 
mieren op het doek en waarvan er, met twee uitzonderingen, ook meer dan duizend op 
naam zijn gebracht (zie tabel 1). 
 
Tabel 1. De zeven avonden met het grootste aantal mieren op licht  
(gesorteerd van half juli naar half augustus). 
 

                                    Datum 
Soort 

16-7- 
2017 

19-7- 
2002 

22-7- 
2006 

26-7- 
2009 

4-8- 
2012 

11-8- 
2005 

18-8- 
2005 

Lasius umbratus 1.282 3.011 845 929 906 4.637 391 

Lasius fuliginosus 36 1 - 456 120 411 16 

Lasius meridionalis - - 11 2 - 13 1 

Lasius flavus - - - 2 1 - 36 

Lasius platythorax - - - - - - 4 

Myrmica ruginodis 1.155 - 23 180 2 2 245 

Myrmica rubra - - - - - 3 - 

Myrmica rugulosa - - - - - - 2 

Myrmica sabuleti - - - - - - 7 

Myrmica scabrinodis - - - - - - 75 

Myrmica schencki - - - - - - 2 

Strongylognathus testaceus 4 - - 1 - - - 

Totaal gedetermineerd 2.477 3.012 879 1.570 1.029 5.066 779 

Totaal waargenomen 
(schatting) 

>>3.200 >10.00
0 

7.500 >1.000 1.350 6.300 1.420 

Totaal aantal soorten 4 2 3 6 4 5 10 

Wind geen geen geen geen geen geen geen 

Bewolking bewolkt half bewolkt half half bewolkt sluier 

Neerslag miezer 
regen 

? geen 
zwoel 

geen 
nat 

na 
regen 
(klam) 

na 
regen 
(klam) 

geen 
heiig 

Temperatuur °C (begineind) 2119 14 2323 2015 1814 1816 2017 

 
Weer 
Wat kunnen we uit deze top zeven opmaken? Laten we eerst eens naar het weer kijken. In 
alle gevallen gaat het om avonden met geen wind en bij temperaturen van meer dan veertien 
graden Celsius.  
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Bovendien was de luchtvochtigheid op alle avonden hoog en was het op geen van de 
avonden onbewolkt. Bij een heldere nacht daalt de temperatuur zeer snel, wat waarschijnlijk 
de vliegactiviteit remt. 
 
Soorten 
Op alle avonden was er één soort die bepalend is geweest voor het hoge aantal mieren: de 
schaduwmier Lasius umbratus. Dat lijkt opmerkelijk, want de meeste natuurliefhebbers 
hebben deze soort nog nooit gezien. Op waarneming.nl bijvoorbeeld staan maar 47 
waarnemingen van deze soort, gedaan in de afgelopen 18 jaar (1-1-2000 t/m 31-12-2017), 
tegen 1.605 waarnemingen van de wegmier Lasius niger in diezelfde periode. Dit is een 
gevolg van het ondergrondse leven van schaduwmieren. Zeldzaam zijn ze niet, in tegendeel. 
De werksters blijven ondergronds. Alleen als de mannen en ‘prinsessen’ het nest verlaten, 
worden ze waargenomen. Ook als we alle ooit in de Kaaistoep op licht gevangen mieren 
bekijken, is de schaduwmier nummer één. Nummer twee op de lijst is de glanzende houtmier 
Lasius fuliginosus. Ook op de top zeven lijst is dit nummer twee. Ook de nummer drie is op 
beide lijsten dezelfde: de bossteekmier Myrmica ruginodis. 
 
Discussie 
Bij alle drie deze soorten gaat het om mieren die algemeen in de directe omgeving 
voorkomen. Mieren vliegen in het algemeen niet ver weg, dus ligt het voor de hand dat we de 
meest in de omgeving voorkomende mieren vangen, althans als deze mieren ’s avonds 
vliegen. De drie hiervoor genoemde soorten beginnen voor de schemering uit te zwermen. 
Of het hoogtepunt van hun zwermvluchten nu voor of na zonsondergang ligt is onbekend. 
Dieren die veel nakomelingen maken, maken in het algemeen weinig kans om te overleven. 
Dat is bij mieren ook zo. Het overgrote deel wordt opgegeten voor, tijdens of vlak na de 
paring. De kans dat één gevleugelde prinses die een mierennest verlaat ooit koningin wordt, 
is minder dan 1%. Bij de twee toppers van dit onderzoekje, de schaduwmier en de 
glanzende houtmier, speelt nog iets anders mee. Beide zijn tijdelijke sociaal-parasieten. Dat 
wil zeggen dat een bevruchte prinses die een kolonie wil stichten daartoe een nest moet zien 
te vinden van een andere, specifieke mierensoort. En dat niet alleen, dat als zij dit nest vindt, 
zij ook nog als nieuwe koningin moet worden geaccepteerd. Parasieten produceren in het 
algemeen veel meer nakomelingen dan niet-parasieten. Dus is het evident dat onze twee 
toppers veel nakomelingen maken en dus meer kans maken om gevangen te worden. 
Het feit dat er ook erg veel bossteekmieren worden gevangen is stellig het gevolg van de 
grote dichtheid waarin deze mieren in de Kaaistoep voorkomen. Maar wat wel heel bijzonder 
is, is de verhouding tussen gevangen mannen en vrouwen, als we die vergelijken met 
andere steekmieren die hier ook worden gevangen. Bij bossteekmieren, gewone 
steekmieren M. rubra en kleine steekmieren M. rugulosa is de verhouding man : prinses = 3 : 
1, terwijl het aandeel prinsessen bij zandsteekmieren M. sabuleti en moerassteekmieren M. 
scabrinodis kleiner is dan 2%. Kennelijk is dit het gevolg van verschil in het gedrag tijdens de 
zwermvlucht. 
 
Tenslotte is er nog een verklaring voor de hoge aantallen mieren op deze topavonden. De 
top zeven trad op in een beperkt tijdsbestek: net een maand. Dat is precies de periode dat 
bossteekmieren hun zwermvluchten hebben. Schaduwmieren en glanzende houtmieren 
vliegen eveneens vooral in deze periode, maar worden in het hele zomer- en 
nazomerseizoen aangetroffen. 
 
Literatuur 
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Dinocampus coccinellae (Schrank, 1802): de 
lieveheersbeestjesschildwesp (Hymenoptera: Braconidae) 
 

Paul van Wielink 
 
 
Inleiding 
Harmonia axyridis, het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje, is in de Kaaistoep voor het 
eerst in 2003 verschenen (Cuppen et al 2004) en er zijn er tot en met 2017 bijna 9.000 van 
waargenomen op het verlichte laken bij de Hut van Homberg. Het lijkt er inmiddels op dat H. 
axyridis in Nederland behoorlijk aan het inburgeren is. Lieveheersbeestjes worden door 
allerlei organismen bedreigd zoals schimmels (Laboulbeniales), aaltjes (nematoden), mijten, 
vliegen en ook door sluipwespen van de familie der schildwespen (Braconidae). 
In de loop van 2010 kwam een samenwerking tot stand met Lidwien Raak-van den Berg, een 
promovenda van de Universiteit van Wageningen. Doel hiervan was de infectiedruk op H. 
axyridis in Nederland te bepalen. Dat leidde tot een publicatie en een hoofdstuk in haar 
proefschrift (Raak-van den Berg et al. 2014, Raak-van den Berg 2014). 
Alle gegevens tot en met 2015 zijn gepubliceerd (Van Wielink 2017). Ook zijn de 
Nederlandse gegevens uit de Kaaistoep nog opgenomen in twee internationale publicaties 
met vele auteurs (Haelewaters et al. 2017, Roy et al. 2016). 
 

Resultaten 
Vanaf 2004 wordt van de vrouwtjes het abdomen geopend om te kijken of ze eitjes dragen. 
Vanaf 2011 is ook het achterlijf van alle mannetjes geopend. Op 5 augustus 2009 werd in 
een vrouwtje een larve van een sluipwesp aangetroffen. Het kon niets anders zijn dan 
Dinocampus coccinellae (Braconidae: Euphorinae) (figuur 1), omdat in Europa geen enkele 
andere sluipwesp imago’s van lieveheersbeestjes parasiteert (meded. Kees van Achterberg). 
Een mannetje verzameld op licht in de Kaaistoep op 2 augustus 2011 bleek ook besmet. 
Deze schildwesplarve is door R. Commont en H. Disney (GB) nader bestudeerd met DNA-
technieken, waaruit onomstotelijk bleek dat het inderdaad D. coccinellae was (Raak van den 
Berg et al. 2014). 
Inmiddels heb ik steeds het abdomen van mannetjes en vrouwtjes geopend op zoek naar 
infecties. En jawel, in 2017 was het weer raak. In twee mannetjes van 15 augustus bleken 
larven van D. coccinellae aanwezig evenals in één man en één vrouw van 23 augustus. 
Er zijn dus zes exemplaren van H. axyridis gevonden met een infectie van D. coccinellae. De 
infectiepercentages zijn: in 2009 1:245 gedissecteerde vrouwtjes (0,4%), in 2011 1:352 
gedissecteerde exemplaren (0,3%) en in 2017 4:636 (0,6%). Er zijn geen infecties met D. 
coccinellae gezien in 2010 en 2012 t/m 2016. De infectiepercentages liggen bij mannen en 
vrouwen gelijk, respectievelijk 0,5 en 0,4%. 
 
Samenvattend: 
- zes exemplaren van H. axyridis aangetroffen geparasiteerd door D. coccinellae; 
- alle geïnfecteerde exemplaren zijn in augustus verzameld; 
- de infectiedruk is nog steeds laag; 
- mannen en vrouwen hebben gelijke kansen geïnfecteerd te raken. 
 

Discussie 
Overigens zijn de larven in het lichaam van het lieveheersbeestje zo klein (1 à 2 mm) en 
contrasteren zo weinig met de inwendige organen, dat ze gemakkelijk over het hoofd kunnen 
worden gezien. Het lijkt er bovendien op dat als de infectie is gevorderd en de larve groter is 
geworden, het lieveheersbeestje niet meer vliegt. 
Harmonia axyridis verzameld op licht uit de Kaaistoep bleken nooit geïnfecteerd met mijten, 
aaltjes of vliegen. In winteraggregaties uit de watertoren van Tilburg bleken wel infecties met 
mijten en aaltjes aanwezig (Raak-van den Berg et al. 2014).  
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Sluipvliegen parasiteren alleen op de poppen en imago’s van H. axyridis en zijn nooit 
geïnfecteerd met vliegenmaden. Er zijn wel hoge infectiepercentages gevonden met 
Hesperomyces virescens (Fungi: Ascomycota: Laboulbeniales) (Haelewaters 2016, van 
Wielink 2017). 
 

  
 

Figuur 1. Dinocampus coccinellae, de schildwesp die imago’s van lieveheersbeestjes parasiteert (foto 
Bert Peijs). 
Figuur 2. Immobiele zevenstippelig lieveheersbeestjes met cocons van Dinocampus coccinellae, in de 
duinen op Zeeraket in het noorden van Denemarken (foto Paul van Wielink). 
 
Op internet zijn fraaie foto’s en filmpjes te vinden van D. coccinellae. Zo is te zien hoe D. 
coccinellae zijn slachtoffer belaagt (“Freshly emerged Dinocampus coccinellae attacking its 
host” – Youtube). Als de braconide-larve in het lichaam groter wordt gaat het 
lieveheersbeestje zich gedragen als een zombie. Sluipwesplarven kunnen het gedrag van 
hun gastheer manipuleren ten eigen bate. Een zojuist uitgetreden larve van D. coccinellae 
spint een cocon tussen de poten van het lieveheersbeestje (“Ladybug zombie and parasitic 
wasp larvae spinning cocoon”-Youtube). Het lieveheersbeestje blijft inmobiel met een cocon 
onder zijn lijf (figuur 2). Na de verpopping kruipt hieruit een aldulte schildwesp. 
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Kevers in de Kaaistoep 1995-2017 
Overzicht van onderzoeken, methoden en gepubliceerde literatuur. Deel 1. 
 
Paul van Wielink 
 
 
Inleiding 
In 1995 begon het onderzoek naar kevers (Coleoptera) in de terreinen van de N.V. 
Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij. Eerst werden kevers gezocht en met de hand 
verzameld maar al in hetzelfde jaar begon een tien jaar lopend onderzoek naar de 
kolonisatie van een aantal poelen in het terrein. Al snel volgden meer onderzoeken en meer 
onderzoekmethoden. Kevers verzamelen die door licht worden aangetrokken (vanaf 1997), 
potvallen, malaisevallen, vallen met lokstoffen zoals bier en wijn, een groot onderzoek naar 
een nieuwe loopkever met raamvallen, boomverbanden en boomringen, het hield niet op. En 
het houdt maar niet op want intussen kregen kadavers en poep speciale aandacht. 
Uiteindelijk zijn in 2015, 2016 en 2017 dode kreeften, dode duiven, rottend fruit en dode 
karpers gebruikt om kevers te lokken. 
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de verschillende methoden en de resultaten 
van het onderzoek in de Kaaistoep. Veel van dit onderzoek is gepubliceerd in de 
jaarverslagen over het onderzoek in de Kaaistoep, maar ook zijn er een aantal artikelen 
verschenen in Entomologische Berichten. Vorst (2010a) meldt het totaal aantal van ongeveer 
1.400 kevers in de Kaaistoep. Het zullen er inmiddels aanzienlijk meer zijn. 
Een groot aantal kevers is gedetermineerd of gecontroleerd door Emiel Bouvy; het betreft 
vooral kleine soorten zoals de Aleocharinen (Staphylinidae), Ptilliidae, Atomaria- en 
Cryptophagus-soorten (Cryptophagidae) en Latridiidae. Als de determinaties onzeker bleven 
is de hulp van Oscar Vorst ingeroepen. Ron Felix determineerde met mij de loopkevers 
(Carabidae) of controleerde determinaties van mij. Ook andere leden van de Sectie Everts 
van de NEV hebben materiaal gecontroleerd of gedetermineerd, zoals Frank van Nunen, 
Bas Drost, Barend van Maanen en anderen. 
De namen en de volgorde van soorten en families van kevers is volgens de Catalogus van 
de Nederlandse kevers (Vorst 2010b) Het verzamelde materiaal is opgenomen in de collectie 
van Natuurmuseum Brabant te Tilburg. 
 
1. Handvangsten en zichtwaarnemingen 
Er zijn heel veel methoden gebruikt voor de ‘handvangsten’. Daartoe behoren het kloppen 
van bomen (den, berk, eik) en struiken met een scherm, het slepen van de vegetatie met een 
sleepnet, het spoelen van de oevers van de poelen en de Oude Leij, het bemonsteren met 
een groot net of met een fijnmazige keukenzeef. Ook is er achter schors gezocht, zijn stenen 
omgedraaid en is in maaiselhopen gewroet. Uitwerpselen van de Limousines op de Sijsten 
en de Schotse Hooglanders zijn doorzocht. Sommige kevers veroorzaken bladmijnen of 
gallen en elke vervorming van blad, bloem of twijg trok onze aandacht. 
Alle waarnemingen en vangsten zijn gedocumenteerd op plaats (RDM) en datum. Ze zijn 
beschikbaar voor belangstellenden. Pelenomius olssoni is een snuittor die uitsluitend op 
Waterpostelein voorkomt, ook in de Kaaistoep. De kever is nieuw gemeld voor de 
Nederlandse fauna (Edzes & Heijerman 2008). 
 
Bezoekers op zoek naar kevers 
Een aantal leden van de Sectie Everts (kever-sectie) van de NEV (Nederlandse 
Entomologische Vereniging) hebben een bezoek gebracht aan de Kaaistoep. Ook andere 
leden van de NEV zijn op bezoek geweest en hebben keverwaarnemingen gemeld. De 
waarneming zijn gedetailleerd gemeld, vaak op basis van ‘Orde’ of ‘Klasse’, de database 
voor entomologische waarnemingen. 
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De volgende dagexcursies hebben plaatsgevonden, vrijwel altijd in de aanwezigheid van de 
auteur: 
- 17 mei 2006: Frank van Nunen en Dré Teunissen. 
- 30 mei 2007: Berend Aukema, Emiel Bouvy, Theodoor Heijerman, Frank van Nunen, Dré  
                        Teunissen en Cor Vendrig. 
- 20 augustus 2007: Frank van Nunen, Cor Vendrig en Oscar Vorst. 
- 20 maart 2009: Frank van Nunen en Oscar Vorst (’s nachts). 
- 21 mei 2011: Frank van Nunen. 
- 5 september 2011: Frank van Nunen en Oscar Vorst (o.a. rundermest bemonsterd). 
- 27 oktober 2011: Jan Cuppen (fig. 1) en Danny Haelewaters. 
- 25 april 2012: Jan Cuppen. 
 

  
Figuur 1. Jan Cuppen rechts en daarnaast Paul van Wielink bekijken rustig de vangst uit de ‘pispoel’. 
Deze poel in de spiebodem wordt door de Schotse hooglanders als latrine gebruikt. Toch blijken er 
allerlei soorten kevers in te leven (foto Paul van Wielink). 
Figuur 2. Op 12 augustus 2005 bracht Willem Ellis (onder de gele paraplu) een eerste bezoek aan de 
Kaaistoep. Hij liet ons kennis maken met de bladmineerders (foto Jan Willem van Zuijlen). 

 
Het is een belevenis met gasten en kever-kenners in het terrein te zijn. Als Frank van Nunen 
en Oscar Vorst een poel bemonsteren duurt dat een kwartier en staat na afloop het schuim 
op het water. Jan Cuppen heeft alleen een appelmoeszeef en loop rustig langs de waterkant 
te scheppen en steeds heel zorgvuldig te kijken. Dat duurt dan bij dezelfde poel vijf keer zo 
lang. De bemonstering van rundermest in de Blaak-West was voor mij een openbaring: een 
emmer vullen met water, hoop stront erin, goed roeren en de kevers komen bovendrijven en 
worden met een theezeefje van het oppervlak geschept ... 
Op de vraag: “zijn er hier ergens veel mierennesten?” volgde een bezoek aan het bosgebied 
van de Sijsten en langs het pad door het dennenbos naar het open terrein werden een aantal 
jonge dennen geklopt. Resultaat: Coccinella magnifica, het bosmierlieveheersbeestje. 
Omdat op licht in de Kaaistoep de compostmier (Hypoponera punctatissima) was 
aangetroffen (een grote zeldzaamheid) kwam Peter Boer op 6 augustus 2007 naar de 
Kaaistoep en zocht in allerlei maaiselhopen. Geen compostmier maar wel een larve van de 
neushoornkever in de maaiselhoop op 100 meter van de Hut van Homberg. Deze grote 
kever wordt ook heel af en toe op licht gezien. 
Willem Ellis kwam op 12 augustus 2005 voor het eerst in de Kaaistoep naar bladmijnen en 
gallen kijken (fig. 2). Dat was heel aangenaam en productief en op 12 augustus 2006 en 10 
oktober 2006 volgden nog twee excursies. Dat leverde maar liefst 114 gallen en mijnen op. 
Vier bladmijnen waren veroorzaakt door kevers: Orchestes jota in het blad van berk, O. 
testaceus in els, Rhamphus pulicarius in wilg en Sphaeroderma rubidum in Akkerdistel. Hij 
heeft mij besmet en sindsdien kan ik het niet nalaten naar bladmijnen te kijken. Inmiddels zijn 
elf bladmijnen van kevers gevonden in de Kaaistoep en ook twee gallen die door kevers zijn 
veroorzaakt. De laatste rapportage hierover staat in het verslag over 2014. 
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Het zoeken naar mijnen leverde ook een verrassing. In de bosrand bij poel 7 (Kaaistoep-
Oost) werd een mijn van Tischeria decidua een micro-vlinder (Hoefijzervlekvlinder: 
Lepidoptera: Tischeriidae) gevonden op Beuk, een unicum (van Wielink & Ellis 2011). 
Soms worden door ‘derden’ bijzondere waarnemingen gemeld. Het klein vliegend hert 
(Dorcus parallelipipedus) is op 4 juni 2016 gezien door Wil Heesters op een eikenstobbe bij 
de Heidebaan. Deze fraaie kever wordt – althans in de provincie Noord-Brabant – zeer 
weinig waargenomen. 
Op 22 maart 2017 zagen Remco Ploeg en David Brouwer, twee studenten van de HAS uit ’s-
Hertogenbosch, op de Heidebaan een oliekever, die door Dré Teunissen is gedetermineerd 
op basis van de foto: een mannetje Meloë proscarabaeus. Hoe het beest daar is 
terechtgekomen is een raadsel… 
 
2. Tien jaar onderzoek naar kolonisatie van poelen en hun oevers 
Begin 1995 zijn 13 poelen in de Kaaistoep gegraven en is ook op een aantal plaatsen deels 
de bovengrond verwijderd. In overleg met Dick Edelman (TWM) zijn in 1995 vier van de 
poelen uitgekozen om de kolonisatie van deze poelen door water- en oeverkevers tien jaar te 
volgen. Het zijn: poel P2 in de westelijke Kaaistoep (RDM 129.2-394.9) en de poelen P6, P7 
en P8 in de oostelijke Kaaistoep (respectievelijk RDM 129.7-395.2, 129.8-395.2 en 129.8-
395.0). Poel 2 heeft gemiddeld een oppervlakte van ongeveer 250m², de andere drie zijn 
ongeveer even groot, ongeveer 50m². Tenminste eenmaal per kwartaal zouden de poelen 
bestudeerd worden door met laarzen aan en op zicht waterkevers te verzamelen met een 
appelmoeszeef. Oeverkevers zouden tot op één meter van de watergrens worden gezocht 
door de oever te bekijken en te bestampen. Door de oever rijkelijk te besprenkelen met water 
komen veel kevers uit de grond. De kevers die tevoorschijn kwamen werden met een 
exhauster verzameld. 
Op 10 oktober 1995 begon dit project. En inderdaad, ik heb het tien jaar volgehouden; op 4 
augustus 2004 zijn drie poelen voor het laatst geïnventariseerd. De inventarisatie van poel 
P8 was in 2002 gestaakt na een ingrijpende beheersmaatregel in het najaar: de helft van de 
oever was geschoond. In juli 2004 viel ook poel P6 ten prooi aan het beheer: in juli werd 
driekwart van de lisdodde verwijderd uit de poel. Het is blijkbaar erg moeilijk om iets tien jaar 
onbeheerd te laten. 
In het water zijn 78 keversoorten gevonden uit 7 families (zie bijlage tabel 1a). De 
waterroofkevers en spinnende watertorren scoorden het hoogst met beide 34 soorten. Op de 
oevers zijn 168 soorten kevers aangetroffen behorende tot 17 families. De loopkevers 
scoorden het hoogst met 72 soorten, gevolgd door de kortschildkevers met 50 soorten (zie 
bijlage tabel 1b). Zowel bij de waterkevers als bij de oeverkevers scoort poel P6 het hoogst. 
In elk jaarverslag van 1995 tot en met 2004 is over dit onderzoek gepubliceerd. Achteraf is 
het veel te ingewikkeld geweest. De poelen ontwikkelden zich na 1998 in verschillende 
richtingen o.a. veroorzaakt door de samenstelling van de bodem. Poel P6 heeft veel leem in 
de ondergrond en deze poel groeide bijna dicht met Grote lisdodde. In de nabijgelegen poel 
P7 nam het Geoord veenmos het heft in handen zodat er moeilijk was te bemonsteren. In de 
beginjaren stonden de poelen bijna droog, want het is tot 1998 erg droog geweest. De 
oppervlakte van de poelen en de oevers varieerden zeer in de verschillende jaren onder 
andere door de hoeveelheid regenval. 
Overigens zijn ook de Bospoel, de Koningspoel, poel P1, P3 en P12 af en toe 
geïnventariseerd. 
 
3. Inventarisatie van de Oude Leij 
In december 2005 is in de Kaaistoep een nieuwe meanderende arm van de beek aangelegd 
in het kader van beekherstel. Daarom is in 2005 een poging ondernomen de fauna in de 
Oude Leij grondig te inventariseren. We hopen dan te kunnen volgen of dit beekherstel 
invloed heeft op de flora en fauna van de beek. 
Vóór 2005 was de Oude Leij nog niet grondig bekeken. In 1997 was het stuk in de Kaaistoep 
bemonsterd op vissen en in 1999 was een poging ondernomen om de waterkevers van dat 
gedeelte van de beek in kaart te brengen.  
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We willen ook inzicht verkrijgen in de waterkwaliteit van de Oude Leij door zowel stroomop- 
als stroomafwaarts te bemonsteren en ook af en toe de Poppelsche Leij en de Nieuwe Leij  
te bekijken. 
Op 8 juli 2005 was het zover. Drie man in waadpakken en grote schepnetten in de beek. 
Start even stroomopwaarts van de betonnen brug (RDM 129.3-395.0) en bemonstering tot 
de duiker onder de rijksweg A58 (RDM 129.5- 394.9), ongeveer 700m gekanaliseerde 
laaglandbeek. Op 13 augustus werd stroomafwaarts, ten noorden van de Gilzerbaan 
ongeveer 250m bemonsterd; op 18 augustus stroomopwaarts tot de bebouwing van Riel 
ongeveer 400m. De Poppelsche Leij ten zuiden van Goirle is op 1 september grondig 
bekeken. Ongeveer 500m ten noorden van de Oude Poppelsche weg werd onder handen 
genomen. In tabel 1 staan de data en plaatsen van de bemonsteringen van 1997 tot en met 
2017. 
 

Tabel 1. Data van de bemonsteringen van de Oude Leij ter hoogte van de Kaaistoep (OL-K), 
stroomop- en afwaarts (OL-op en OL-af), de Nieuwe Leij (NL) en de Poppelsche Leij (PL). 
* speciaal gelet op haften- en kokerjufferlarven; ** niet in verslag gepubliceerd. 
 

Jaar OL-K OL-op OL-af NL PL 

1997 19.x     

2005 8.viii 13.viii 18.viii  1.ix 

2006 5.v* en 9.xi     

2007 15.viii     

2008 9.v en 17.ix     

2009 29.v en 27.x 10.viii  18.viii 18.viii 

2010 28.v en 24.ix     

2011 22.v en 14.ix     

2012 12.x 6.viii   10.viii 

2013 15.v     

2014** 14.v     

2015** 20.v     
 
In de beek werd gekeken naar vissen, amfibieën, kokerjufferlarven, libellenlarven, 
waterwantsen, waterkevers, weekdieren en alle overige macrofauna. De vangst werd in witte 
bakken uitgestort (fig. 3), gesorteerd en geconserveerd, en thuis verder bekeken en 
gedetermineerd. 
 

 
Figuur 3. Paul van Wielink bekijkt en sorteert op 20 mei 2015 de vangst uit de Oude Leij in witte 
bakken. Jeffrey Samuels (Waterschap De Brabantse Delta) kijkt toe (foto Pieter Müller).  
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In de Oude Leij zijn 46 soorten kevers waargenomen. Zes daarvan zijn ten zuiden van de 
A58, stroomopwaarts van de Kaaistoep, aangetroffen (zie bijlage tabel 2). In tabel 2 zijn ook 
de resultaten opgenomen van de inventarisaties door middel van handvangsten in de poelen 
van de Kaaistoep, het Prikven en het slootje van Nouwens. De kevers van het systematische 
onderzoek van de poelen P2, P6, P7 en P8 (zie 1e paragraaf en tabel 1a en 1b in de bijlage) 
zijn hier niet bij inbegrepen. Veel gegevens zijn door handvangsten van de bezoekers 
verkregen. Zo hebben Frank van Nunen, Oscar Vorst en ook Jan Cuppen elk tweemaal 
poelen geïnventariseerd. Ook de door cola-vallen in een groot aantal poelen van de 
Kaaistoep door Theo Peeters verzamelde waterkevers zijn opgenomen. Zo telt de lijst van 
tabel 2 92 soorten, o.a. 39 soorten Dytiscidae (waterroofkevers) en 31 soorten Hydrophilidae 
(spinnende watertorren). Een uitvoerige bespreking van de soorten past niet in het kader van 
dit artikel. 
 
4. Insecten aangetrokken door licht bij de Hut van Homberg 
Vanaf 1995 worden door Henk Spijkers ’s avonds en ’s nachts nachtvlinders op een verlicht 
laken waargenomen. Vier lampen van 500 Watt verlichten een laken van 2x3m vlak voor de 
Hut van Homberg (figuur 4). Vanaf 2015 is Guido Stooker mee gaan doen. Dat heeft 
inmiddels geleid tot 29.543 records van 106.471 exemplaren van macro-nachtvlinders. 
In 1997 ben ik Henk gezelschap gaan houden en dat doe ik nog steeds. Tot nu toe zijn in 
647 nachten 268.282 kevers waargenomen. Ze behoren tot ongeveer 725 soorten in 58 
families. 
Soms worden nieuwe soorten voor Nederland waargenomen. Al in 1997 ving Chris Buter 
een Cantharis obscura (zwart soldaatje), dat geen zwart soldaatje bleek te zijn maar 
Cantharis paradoxa. Het uiterlijk is nauwelijks verschillend, maar de penis van de mannetjes 
lijken niet op elkaar. Het beestje verscheen in dezelfde week in aantallen op het licht (van 
Wielink 1998b). Ook is de nieuwe soort voor Nederland Atomaria scutellaris op licht in de 
Kaaistoep verzameld (Vorst & Johnson 2008). In een aantal artikelen zijn nieuwe soorten uit 
Nederland gemeld, waaronder ook waarnemingen op licht uit de Kaaistoep (Vorst 2003, De 
Oude 2004, Vorst et al. 2008). Andere waarnemingen op licht uit de Kaaistoep zijn bijzonder 
of uitzonderlijk genoemd (Noordijk et al. 2007, Teunissen 2009). 
Op 14 juli 2003 verscheen er op het doek een volkomen onbekend lieveheersbeestje dat,  
met de toen bestaande Europese literatuur, niet op naam te brengen was. Het bleek 
Harmonia axyridis te zijn, het Aziatisch lieveheersbeestje. Een invasieve exoot, waar de hele 
wereld belangstelling voor heeft (Cuppen et al. 2004). Het wordt zelfs door sommigen 
beschouwd als een model om de invasie van een exotische soort en de gevolgen ervan te 
bestuderen. Er volgde een samenwerking met een promovenda uit Wageningen en ook 
enkele publicaties (Raak-van den Berg 2014, Raak-van den Berg et al. 2014, Haelewaters et 
al. 2016, Roy et al. 2016). Recent zijn twee artikelen van mijn hand verschenen in 
Entomologische Berichten (van Wielink 2017a, 2017b). 
De families van de Carabidae (loopkevers, 94 soorten uit 37 genera), Coccinellidae 
(lieveheersbeestjes, 23 soorten uit 17 genera) en Silphidae (aaskevers, 6 soorten uit 3 
genera) zijn volledig gedetermineerd tot en met 2017. De lieveheersbeestjes van 1997 tot en 
met 2015 zijn zelfs gepubliceerd (van Wielink 2017b). 
Een absolute verrassing was de waarneming op 20 augustus 2012 van Phoracantha recurva 
op het laken. Deze fraaie boktor is afkomstig uit Australië en heeft Eucalyptus als 
waardplant. Hij komt ook in Zuid-Europa voor, maar ongetwijfeld is dit een geïmporteerde 
soort in Nederland (mondelinge mededeling Dré Teunissen). 
Omdat we nu de gegevens hebben van ruim 20 jaar vangsten op één plaats met één 
methode zijn deze gegevens zeer waardevol om analyses mee te doen naar de eventuele 
achteruitgang van insecten in Nederland. 
Inmiddels is het onderzoek met licht in de Kaaistoep wat uit de hand gelopen, mede omdat ik 
er regelmatig over heb bericht bij de bijeenkomsten van Nederlandse entomologen. We 
verzamelen ’s nachts niet alleen kevers en kijken naar nachtvlinders, ook bladwespen, 
mieren, sluipwespen, micro-hymenoptera, haften, sprinkhanen en krekels, kakkerlakken, 
kokerjuffers, wantsen, schorpioenvliegen, gaasvliegen, stofluizen, bladvlooien en nog veel 
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meer groepen insecten worden verzameld en bestudeerd. Er is een overzicht van 
verschenen in 2013 (van Wielink & Spijkers 2013). In 1998 al stond er een artikeltje in de 
Veelpoot over wat er op een bijzondere avond allemaal te beleven valt bij het licht (van 
Wielink 1998). 
 

 
Figuur 4. Soms is het een heksenketel bij het verlichte laken voor de Hut van Homberg, maar niet altijd; 27 
oktober 2005 was een rustige avond voor Henk Spijkers en Paul van Wielink (foto Paul van Wielink). 
 

5. Malaisevallen 
In 1998 en in 2008 heeft een malaiseval telkens ruim één jaar in het terrein geopereerd. Het 
initiatief en de uitwerking waren in handen van de Insectenwerkgroep van de KNNV-afdeling 
Tilburg. In 1998 werd de val opgesteld op het pad ten noorden van poel P2, tegen de 
bosrand (RDM 129.3-394.9). Ook in 2008 werd de val hier opgesteld, maar nadat hij een 
aantal malen was vernield (pot met inhoud losgeschroefd en weggegooid), werd de 
malaiseval verplaatst naar een locatie achter de Hut van Homberg (RDM 128.8-394.6). 
Alle vangsten werden op orde geselecteerd en verder uitgewerkt. Emiel Bouvy en ik hebben 
dat voor de kevers gedaan. Alle kevers zijn gedetermineerd, soms met behulp van externe 
deskundigen. De resultaten zijn (nog niet) niet omgezet in een overzichtelijke tabel. 
 
6. Potvallen  
Potvallen worden gebruikt om de bodemfauna te bestuderen. Een pot wordt ingegraven in de 
bodem, met de rand op het niveau van de omringende grond. Allerlei kruipende fauna valt in 
de pot en wordt geconserveerd voor onderzoek. 
In de Kaaistoep zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd met potvallen. Een overzicht van de 
vangsten staat in de bijlage in tabel 3. De tabel is opgesplitst in 3a loopkevers, 3b 
kortschilkevers en 3c overige kevers om de lijsten overzichtelijk te houden. Immers nu 
komen pas de grote aantallen… 
Potvallen van Teunis van Helden 
In de zomer van 1999 heeft Teunis van Helden, een student Biologie van de Fontys 
Hogeschool in Tilburg, een project uitgevoerd met twee series van elk 6 potvallen. De ene 
serie stond ter hoogte van het Spijkerspad (RDM 129.0-394.8) op droge zandgrond met 
heide tussen Grove den, de andere op het grazige pad ten noorden van poel P2 (RDM 
129.2-394.9) dichtbij de plaats waar in het jaar 1998 de malaiseval stond. Van 19 mei tot en 
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met 14 juli werd met de potvallen verzameld. Dat leverde 1.028 kevers, die behoorden tot 
138 soorten uit 23 families (zie bijlage tabellen 3a, b en c). Loopkevers leverden 33% van de 
soorten en 60% van de exemplaren. Dit laat zien dat met potvallen redelijk selectief 
loopkevers worden verzameld. Het samenwerkingsproject tussen Fontys Hogeschool en het 
Natuurmuseum Brabant/KNNV-afdeling Tilburg verliep uitstekend. 
Scitulumvallen 
De scitulumvallen werden in 2003 en 2004 geplaatst in het moerasgedeelte ten zuidoosten 
van poel P2 (RDM 129.2-394.8). Het was een project van Ron Felix en Paul van Wielink. Ze 
zijn zo genoemd omdat we specifiek op zoek waren naar Agonum scitulum, een in 
Nederland (nog) niet voorkomende loopkeversoort van moerassen. De potvallen zijn dan ook 
een enkele maal onder water verdwenen of in het voorjaar door de oprijzende vegetatie 
opgeslokt. Deze potvallen leverden 2.447 exemplaren van kevers, behorende tot 171 
soorten en 13 families (zie bijlage tabel 3a, b en c). Agonum scitulum werd niet verzameld, 
wel een aantal andere vochtminnende Agonum-soorten. 
Potvallen in de berm van de A58 
Omdat op het verlichte laken bij de Hut van Homberg een aantal zoutminnende keversoorten 
zijn aangetroffen, is er in de berm van de A58 onderzoek gedaan met potvallen. Helaas is 
het volstrekt onmogelijk om dicht bij het asfalt te komen, daar waar het milieu het meeste 
zout bevat. Maar toch, twee series potvallen zijn geplaatst en van 2 mei tot en met 30 
oktober 2008 zijn er kevers gevangen. Van de ene serie was de berm grazig (serie A RDM 
129.5-394.5) en 200 meter verder naar het westen was de berm droog en zandig (RDM 
129.3-394.5)(fig. 5). In totaal werden in beide series 1.929 kevers verzameld, behorende tot 
183 soorten in 20 families (zie bijlage tabel 3a, b en c). Opvallend zoutminnende soorten 
werden niet waargenomen, misschien omdat de potvallen toch wat te ver van de snelweg 
stonden. 
 

  
Figuur 5. Potvallen in de berm van de A58. Bij de poot van het verkeersbord is een potval te zien; de 
berm is droog en zandig (foto Paul van Wielink). 
Figuur 6. Ron Felix leegt een Ronzeval-potval van de serie op 85 meter voor de hut van Homberg op 
8 april 2010. Duidelijk zijn de werkzaamheden van de konijnen zichtbaar (foto Paul van Wielink). 

 
Ronzeval 
Van 11 maart 2010 tot en met 24 maart 2011 zijn in het terrein vóór de Hut van Homberg 
drie series potvallen (elk 5 stuks) operatief geweest. Ron Felix en Paul van Wielink waren de 
initiatiefnemers, maar Ron heeft veruit het meeste werk verzet (fig. 6). De bedoeling was een 
gradiënt te maken om na te gaan tot hoever de invloed van het licht bij de hut van Homberg 
rijkt en effect heeft op de in het terrein voorkomende kevers. De eerste serie stond op 85 
meter voor de hut (RDM 128.9-394.6), de tweede op 135 meter voor de hut (RDM 129.0-
394.6) en de derde op 200m voor de hut en op 80 meter afstand van de rij met zomereiken 
(RDM 129.0-394.7). Alleen de loopkevers (Carabidae) zijn gedetermineerd. Het waren 1.833 
exemplaren behorende tot 44 soorten. Ze staan in tabel 3a in de bijlage. 
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De gegevens zijn nog niet vergeleken met de lichtvangsten bij de Hut van Homberg. 
In tabel 3a van de bijlage staan de loopkevers (Carabidae), in tabel 3b van de bijlage staan 
de kortschildkevers (Staphylinidae) en in tabel 3c de overige keverfamilies van de vier 
potvalonderzoeken die hierboven worden genoemd. 
Uit de tabellen zijn de voorkeuren af te lezen van de verschillende soorten kevers. Zo heeft 
Poecilus lepidus een (absolute) voorkeur voor heideterreinen, terwijl zijn naaste verwant P. 
versicolor in alle potvallen wordt aangetroffen (tabel 3a). Pterostichus nigrita, P. minor, 
Oxypselaphus obscurus, Anisodactylus binotatus, Stenolophus mixtus, Oodes helopioides 
en nog veel andere soorten loopkevers prefereren een vochtige omgeving. De drie pilkevers 
(Byrrhus, Byrrhidae) en de twee Syntomus-soorten (tabel 3a Carabidae) mijden een vochtige 
omgeving (tabel 3b). Zo is over de vergelijking van deze potvallen en de interpretatie van de 
verschillende voorkeuren een boek te schrijven. 
 
In een volgend artikel wordt nader ingegaan op het onderzoek van 26 zomereiken in de 
Kaaistoep, de raamvallen, het onderzoek van kadavers, de bestudering van allerlei soorten 
kevers op hout, de resultaten van het vangen met rastervallen, autoketscher, pijpvallen, 
drankvallen en nog veel meer. 
  
Gepubliceerde literatuur 
Cuppen, J., T. Heijerman, P. van Wielink & A. Loomans, 2004. Het lieveheersbeestje 

Harmonia axyridis in Nederland: een aanwinst voor onze fauna of een ongewenste 
indringer (Coleoptera: Coccinellidae)?. - Nederlandse Faunistische Mededelingen 20:1-
12. 

Edzes, H. & T. Heijerman, 2008. Vier nieuwe snuitkevers voor de Nederlandse fauna 
(Coleoptera: Curculionidae). - Nederlandse Faunistische Mededelingen 29: 49-60. 

Haelewaters, D. et al., 2016. Parasites of Harmonia axyridis: current research and 
perspectives. - BioControl, doi: 10.1007/s10526-016-9766-8. 

Noordijk, J., T. Heijerman & H. Turin, 2007.  Recente waarnemingen van de loopkever 
Harpalus griseus: is er een trend (Coleoptera: Carabidae). - Nederlandse Faunistische - 
Mededelingen 26: 43-50. 

Oude, J.E. de, 2004. Het voorkomen van Amphotis marginata  (Coleoptera: Nitidulidae) in 
Nederland. - Entomologische Berichten 64 (2): 59-61. 

Raak-van den Berg, C.L., P.S. van Wielink, P.W. de Jong, G. Gort, D. Haelewaters, J. Helder 
& J.C. van Lenteren, 2014. Invasive alien species under attack: natural ennemies of 
Harmonia axyridis in the Netherlands. – BioControl, doi: 10.1007/s1-014-9561-3. 

Raak-van den Berg, C.L., 2014. Harmonia axyridis: How to explain its invasion succes in 
Europe. – Thesis, Wageningen University. 

Roy, H.E. et al., 2016. The harlequin ladybird, Harmonia axyridis: global perspectives on 
invasion history and ecology. - Biological invasions 18: 997-1044. [41 auteurs waaronder 
D. Haelewaters en P. van Wielink] 

Teunissen, A.P.J.A., 2009. Verspreidingsatlas Nederlandse boktorren (Cerambycidae). - 
EIS-Nederland, 128 pp. 

Vorst, O., 2003. Nieuws over de Nederlandse kortschildkevers 2 - Omaliinae, Oxytelinae 
(Cleoptera: Staphylinidae). - Entomologische Berichten 63 (6): 147-156. 

Vorst, O. & C. Johnson, 2008. Notes on Dutch Cryptophagidae (Coleoptera). - Nederlandse 
Faunistische Mededelingen 28: 69-79. 

Vorst, O., T. Heijerman, F. van Nunen & P.S. van Wielink, 2008. Enige schorskevers nieuw 
voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). - Nederlandse 
Faunistische Mededelingen 29: 61-74. 

Vorst, O., 2010a. Coleoptera – Kevers: 225-231. In: J. Noordijk, R.M.J.C. Kleukers, E.J. van 
Nieukerken & A.J. van Loon (red.). De Nederlandse Biodiversiteit. - Nederlandse Fauna 
10. Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis & European Invertebrate Survey – 
Nederland, Leiden. 

Vorst, O. (red.), 2010b. Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera). - Monografieën 
van de Nederlandse Entomologische Vereniging No. 11. 



 

 109 

Wielink, P. van, 1998a. 20 juli 1998! - Veelpoot 9 (3): 17-19. 
Wielink, P.S. van, 1998b. Cantharis paradoxa nieuw voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: 

Cantharidae). - Entomologische Berichten 58 (10) 207-211. 
Wielink, P. van & W. Ellis, 2011. Beuk, een nieuwe waardplant van Tischeria decidua 

(Lepidoptera: Tischeriidae). - Entomologische Berichten 71: 13-13. 
Wielink, P. van & H. Spijkers, 2013. Insects nightly attracted to light at a single site in De 

Kaaistoep, The Netherlands. Orders, families and species identified in 1995-2011. - 
Entomologische Berichten 73: 200-214. 

Wielink, P. van, 2015. Kreeften in De Oude Leij: 3 per m². - Oude Ley 2015 (2): 22-24. 
Wielink, P.S. van, 2017a. Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae): 13 jaar gevolgd met 

lichtvangsten in De Kaaistoep, Noord-Brabant. - Entomologische Berichten 77: 97-105. 
Wielink, P.S. van, 2017b. Negentien jaar lichtvangsten van lieveheersbeestjes in De 

Kaaistoep (Coleoptera: Coccinellidae). - Entomologische Berichten 77: 127-139. 
  



 

 110 

Bijlage Kevers in de Kaaistoep 
In de tabellen zijn de naamgeving en de volgorde van families en soorten volgens Vorst 
(2010); cf. = determinatie (nog) onzeker, moet gecontroleerd worden; sl. = sensu lato = in 
brede zin; spec. = species = soort. 
 
Tabel 1a. Kevers waargenomen in de poelen P6, P7, P8 en P2 (1995 t/m 2004) en het 
Prikven (1999 t/m 2003). 
 

Familie - Soort P6 P7 P8 P2 Prikven 

Haliplidae-watertreders      

- Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805) 0 1 0 0 0 

- Haliplus lineatocollis (Marsham, 1802) 1 0 0 0 0 

- Haliplus fluviatilis Aubé, 1836  0 0 1 1 0 

- Haliplus cf. immaculatus Gerhardt, 1877 0 0 0 1 0 

Noteridae-diksprietwaterkevers      

- Noterus clavicornis (De Geer, 1774) >500 ± 30 ± 5 1 5 

Paelobiidae-pieptorren      

- Hygrobia hermanni (Fabricius, 1775) ± 100 ± 50 ± 25 ± 20 ± 50 

Dytiscidae-waterroofkevers      

- Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) ± 50 ± 100 ± 15 ± 50 ± 50 

- Bidessus unistriatus (Goeze, 1777) 2 ± 10 0 1 0 

- Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792) >250 ± 100 ± 100 ± 40 >100 

- Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783) ± 10 ± 20 3 ± 10 0 

- Hygrotus nigrolineatus (Steven, 1808) 0 0 0 2 0 

- Hygrotus confluens (Fabricius, 1787) 2 0 0 2 ± 5 

- Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1777) 2 ± 5 ± 25 ± 25 0 

- Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1760) 0 2 ± 25 0 0 

- Hydroporus tristis (Paykull, 1798) ± 5 1 0 0 0 

- Hydroporus gyllenhalii Schiødte, 1841 ± 20 ± 20 0 0 0 

- Hydroporus palustris (Linnaeus, 1760) 2 0 1 0 0 

- Hydroporus erythrocephalus (Linn., 1758) 3 ± 25 2 0 ± 10 

- Hydroporus planus (Fabricius, 1782) >250 >200 ± 10 ± 30 1 

- Hydroporus pubescens (Gyllenhal, 1808) ± 50 >250 ± 10 ± 5 2 

- Hydropororus nigrita (Fabricius, 1792)  >100 0 0 0 0 

- Hydroporus memnonius Nicolai, 1822) 1 2 0 0 0 

- Graptodytes pictus (Fabricius, 1787) 1 0 0 0 0 

- Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) ± 20 ± 100 3 ± 20 ± 10 

- Agabus sturmii (Gyllenhal, 1808) 1 1 0 0 0 

- Agabus nebulosus (Forster, 1771) 4 3 0 3 >100 

- Agabus unguicularis (Thomson, 1867) 0 1 0 1 0 

- Agabus congener (Thunberg, 1794) 1 0 0 1 0 

- Agabus didymus (Olivier, 1795)  1 0 0 0 0 

- Agabus labiatus (Brahm, 1790) ± 5 ± 5 2 ± 5 0 

- Ilybius chalconatus (Panzer, 1796) 0 1 0 0 0 

- llybius fuliginosus (Fabricius, 1792) 2 0 0 1 0 

- Ilybius subaeneus Erichson, 1837 0 0 1 0 0 

- Ilybius aenescens  Thomson, 1870 1 0 0 0 0 

- Rhantus suturalis (MacLeay, 1825) 2 ± 10 ± 10 0 0 

- Rhantus suturellus (Harris, 1828) 2 0 0 0 0 

- Rhantus exoletus (Forster, 1771) 0 0 0 1 1 

- Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758) 0 ± 10 0 2 0 

- Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758) 0 0 1 0 0 

- Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758 1 1 0 0 0 

Hydrophilidae-spinnende watertorren      

- Helophorus grandis Illiger, 1798 1 0 0 1 0 

- Helophorus aequalis Thomson, 1868 ± 250 ± 10 ± 15 ± 15 1 

- Helophorus brevipalpis Bedel, 1881 ± 250 ± 25 ± 10 ± 25 0 

- *Helophorus flavipes Fabricius, 1792 1 0 0 0 0 
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- Helophorus obscurus Mulsant, 1844 ± 150 ± 25 >100 ± 50 0 

- Helophorus granularis (Linnaeus, 1760) 0 0 0 1 0 

- Helophorus minutus Fabricius, 1775 ± 20 ± 5 0 1 1 

- Helophorus griseus Herbst, 1793 ± 25 1 2 >100 0 

- Hydrochus cf. brevis (Herbst, 1793) 1 0 0 0 0 

- Hydrochus angustatus Germar, 1824 1 1 0 0 0 

- Berosus signaticollis (Charpentier, 1825) ± 50 ± 50 ± 25 ± 50 2 

- Berosus luridus (Linnaeus, 1760) 1 0 1 0 0 

- Chaetarthria seminulum sl. (Herbst, 1797) 2 ± 5 ± 50 0 ± 25 

- Anacaena globulus (Paykull, 1798) 0 1 0 0 0 

- Anacaena limbata (Fabricius, 1792) 2 0 0 ± 25 0 

- Anacaena lutescens (Stephens, 1829) ± 10 ± 50 ± 10 1 2 

- Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) ± 250 ± 5 >500 >400 >500 

- Helochares lividus (Forster, 1771) ± 150 2 ± 10 ± 25 ± 50 

- Helochares punctatus Sharp, 1869  >250 >500 ± 25 ± 25 ± 25 

- Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) 2 0 1 1 0 

- Enochrus testaceus (Fabricius, 1801) 1 2 0 0 0 

- Enochrus affinis (Thunberg, 1794) ± 50 ± 5 ± 25 1 1 

- Enochrus coarctatus (Gredler, 1863) 2 0 0 0 0 

- Cymbiodyta marginellus (Fabricius, 1792)  2 0 0 0 0 

- Hydrobius fuscipes (Linnaeus 1758) ± 50 ± 25 2 2 0 

- Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 0 0 

- Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) 3 3 ± 15 ± 50 1 

- Cercyon ustulatus (Peyssler, 1790) ± 5 2 ± 15 3 0 

- Cercyon marinus Thomson, 1853 0 1 ± 25 ± 50 ± 5 

- Cercyon bifenestratus Küster, 1851 ± 5 0 ± 25 ± 50 ± 25 

- Cercyon tristis (Illiger, 1801) 0 0 0 1 0 

- Cercyon convexiusculus Stephens, 1829 1 0 0 0 0 

- Cercyon sternalis (Sharp, 1918) 0 0 0 1 0 

- Megasternum concinnum (Marsham, 1802) 0 0 0 0 2 

Hydraenidae-waterkruipers      

- Limnebius crinifer Rey, 1885 0 0 0 1 0 

- Ochtebius minumus (Fabricius, 1792) 2 0 0 0 0 

Dryopidae-ruighaarkevers      

- Dryops luridus (Erichson, 1847) ± 20 0 0 0 ± 5 

                                             Totaal (max. 78) 59 43 35 43 25 

 

Tabel 1b. Kevers waargenomen op de oevers van de poelen P6, P7, P8 en P2 (1995 t/m 
2004) en het Prikven (1999 t/m 2003). 
 

Familie - Soort P6 P7 P8 P2+M Prikven 

Carabidae-loopkevers      

- Omophron limbatum (Fabricius, 1777) 2 ±10 >150 >150 ±100 

- Nebria brevicollis (Fabricius, 1792) ±5 0 0 ±5 1 

- Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) 3 0 0 0 0 

- Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) 1 0 0 0 0 

- Notiophilus cf. germinyi Fauvel, 1863 1 0 0 0 0 

- Notiophilus substriatus Waterhouse, 1833 ±10 0 0 0 0 

- Cicindela hybrida Linnaeus, 1758  0 0 0 0 ±25 

- Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) 1 3 1 ±5 0 

- Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812 0 0 2 ±10 ±5 

- Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) ±100 ±75 >200 >250 >300 

- Clivina fossor (Linnaeus, 1758) 0 ±5 0 0 0 

- Dyschirius thoracicus (Rossi, 1790) >200 2 ±10 ±25 >400 

- Dyschirius obscurus (Gyllenhal, 1827) 0 0 1 1 0 

- Dyschirius cf. politus (Dejean, 1825) ±5 0 0 0 0 

- Dyschirius aeneus (Dejean, 1825) ±5 ±5 2 6 0 

- Dyschirius tristis (luedersi) Stephens, 1827 3 ±5 ±10 3 0 
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- Dyschirius globosus (Herbst, 1784) ±50 >100 ±20 ±5 0 

- Bembidion litorale (Olivier, 1790) ±5 0 0 0 0 

- Bembidion lampros (Herbst, 1784) 1 ±5 1 2 1 

- Bembidion properans (Stephens, 1828) ±5 1 1 ±5 1 

- Bembidion obliquum Sturm, 1825 ±75 >250 >250 >500 >150 

- Bembidion varium (Olivier, 1795) 0 0 0 2 0 

- Bembidion bruxellense Wesmael, 1835 0 ±10 0 ±5 0 

- Bembidion tetracolum Say, 1823 ±10 1 1 ±25 0 

- Bembidion femoratum Sturm, 1825 ±5 0 1 2 1 

- Bembidion illigeri (genei) Netolitzky, 1914 ±25 ±5 0 ±20 0 

- Bembidion assimile Gyllenhal, 1810 0 0 0 1 0 

- Bembidion doris (Panzer, 1796) 2 ±25 0 ±5 0 

- Bembidion articulatum (Panzer, 1796) ±75 ±10 ±25 ±200 0 

- Bembidion lunulatum (Geoffroy, 1785) 1 2 1 ±10 1 

- Poecilius lepidus (Leske, 1785) 2 0 0 0 0 

- Poecilius versicolor (Sturm, 1824) 4 ±10 0 ±5 1 

- Pterostichus diligens (Sturm, 1824) 0 ±10 1 0 0 

- Pterostichus vernalis (Panzer, 1796) 2 0 0 1 0 

- Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) 0 ±10 0 0 0 

- Pterostichus rhaeticus Heer, 1837 1 0 0 0 0 

- Pterostichus nigrita sl. ±5 4 ±5 1 0 

- Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827) 0 ±75 3 3 0 

- Pterostichus niger (Schaller, 1783) 0 1 0 0 0 

- Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) 0 0 0 ±5 0 

- Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) 1 0 0 0 0 

- Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) ±10 ±5 0 1 1 

- Agonum marginatum (Linnaeus, 1758) ±40 ±10 ±5 ±25 ±30 

- Agonum muelleri (Herbst, 1784) ±25 0 1 0 0 

- Agonum versutum Sturm, 1824 1 2 1 0 0 

- Agonum viduum (Panzer, 1796) ±5 ±10 0 3 1 

- Agonum cf. micans (Nicolai, 1822) 1 ±5 0 0 0 

- Agonum gracile Sturm, 1824 0 3 0 0 0 

- Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) 0 2 0 0 0 

- Amara communis (Panzer, 1797) 0 0 0 ±5 0 

- Amara lunicollis Schiødte, 1837 1 0 0 0 0 

- Amara spreta Dejean, 1831 0 0 0 1 0 

- Amara familiaris (Duftschmid, 1812) 1 0 0 0 0 

- Amara aulica (Panzer, 1796) 0 1 0 0 0 

- Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) 0 0 0 1 0 

- Harpalus affinis (Schrank, 1781) 0 0 0 1 0 

- Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812) 0 1 0 0 0 

- Harpalus tardus (Panzer, 1796) ±5 0 0 0 ±5 

- Stenolophus teutonus (Schrank, 1781) ±10 ±5 1 ±100 >100 

- Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) ±50 ±75 ±20 ±100 0 

- Acupalpus cf. elegans (Dejean, 1829) 1 0 1 1 0 

- Acupalpus flavicollis  (Sturm, 1825) 4 ±10 ±5 0 0 

- Acupalpus brunnipes (Sturm, 1825) >150 1 0 ±10 3 

- Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1760) 0 0 1 0 0 

- Acupalpus parvulus (Sturm, 1825) ±75 ±50 ±40 ±100 0 

- Acupalpus dubius Schilsky, 1888 1 ±5 0 0 0 

- Anthracus consputus (Duftschmid, 1812) 1 ±5 0 0 0 

- Bradycellus verbasci (Duftschmid, 1812) 0 2 1 0 0 

- Bradycellus harpalinus (Audinet-Serville, 1821) 1 0 0 1 0 

- Oodes helopioides (Fabricius, 1792) 0 ±5 0 0 0 

- Badister cf. peltatus (Panzer, 1796) 0 0 1 0 0 

- Syntomus foveatus (Geoffroy, 1785) 2 0 0 0 0 

- Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1760) 1 0 0 0 0 
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Histeridae-spiegelkevers      

- Margarinotus obscurus (Kügelann, 1792) 0 0 0 0 1 

Silphidae-aaskevers      

- Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 0 0 

Staphylinidae-kortschildkevers      

- Sepedophilus testaceus (Fabricius, 1793) ±10 0 0 0 0 

- Lamprinodes cf. saginatus (Gravenhorst, 1806) 2 0 0 0 0 

- Tachinus rufipes (signatus) (Linnaeus, 1758)  1 0 0 0 0 

- Tachinus corticinus Gravenhorst, 1802 ±5 0 1 1 0 

- Tachyusa (Ischnopoda) coarctata Erichson, 1837   0 0 0 3 0 

- Thinonoma atra (Gravenhorst, 1806) 0 0 0 1 0 

- Ishnopoda umbratica (Erichson, 1837) 0 1 1 1 1 

- Brachyusa concolor (Erichson, 1839) 0 0 0 1 0 

- Philhygra (Atheta) elongatula (Gravenhorst, 1802) 0 0 ±5 1 0 

- Philhygra (Atheta) volans (Scriba, 1859) 0 0 ±10 ±5 0 

- Acrotona (Atheta) orphana (Erichson, 1837) 1 0 0 0 0 

- Myllaena intermedia Erichson, 1837 ±5 0 0 0 ±10 

- Deinopsis erosa (Stephens, 1832) 0 1 0 0 0 

- Carpelimus rivularis (Motschulsky, 1860) 0 ±5 ±25 ±10 0 

- Carpelimus obesus (Kiesenwetter, 1844) 0 1 0 0 0 

- Carpelimus corticinus (Gravenhorst, 1806) 1 0 1 0 1 

- Bledius longulus Erichson, 1839 ±5 1 0 0 0 

- Bledius gallicus (Gravenhorst, 1806) 0 0 0 1 0 

- Bledius cf. femoralis (Gyllenhal, 1827) ±20 1 0 0 0 

- Anotylus rugosus (Fabricius, 1775) 1 1 0 0 0 

- Platysthetus arenarius (Geoffroy, 1785) 0 0 0 0 1 

- Platysthetus cornutus (Gravenhorst, 1802) 0 0 0 0 1 

- Platysthetus alutaceus Thomson, 1861 0 0 0 1 0 

- Stenus biguttatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 ±5 0 

- Stenus comma LeConte, 1863 1 1 ±5 ±50 ±25 

- Stenus juno (Paykull, 1789) 1 1 1 ±25 0 

- Stenus clavicornis (Scopoli, 1783) ±5 1 2 1 1 

- Stenus boops Ljungh, 1810 ±30 ±10 ±10 ±25 ±25 

- Stenus incrassatus Erichson, 1839 0 ±5 0 0 0 

- Stenus canaliculatus Gyllenhal, 1827 1 1 ±5 5 0 

- Stenus nitens Stephens, 1833 0 0 1 0 0 

- Stenus brunnipes Stephens, 1833 ±10 0 2 0 0 

- Stenus cicindeloides (Schaller, 1783) ±25 0 0 1 0 

- Paederidus ruficollis (Fabricius, 1777) ±5 0 0 0 >150 

- Paedrus fuscipes Curtis, 1826 ±10 1 0 ±5 0 

- Paederus riparius (Linnaeus, 1758) 0 ±5 1 >100 0 

- Rugilus (Stilicus) erichsonii (Fauvel, 1867) 0 0 0 1 0 

- Tetartopaeus (Lathrobium) terminatum (Grav.,1802) 1 ±25 3 4 0 

- Lathrobium elongatum (Linnaeus, 1767) 1 0 0 0 0 

- Erichsonius cinerascens (Gravenhorst, 1802) 0 2 1 ±5 0 

- Ochthephilum (Cryptob.) fracticorne (Payk., 1800) 0 1 0 0 0 

- Philontus laminatus (Creutzer, 1799) ±5 0 0 0 1 

- Philontus varians (Paykull, 1789) 0 1 0 0 0 

- Philontus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810) ±10 ±10 >150 >200 ±100 

- Gabrius trossulus (Nordmann, 1837) 0 ±10 0 0 0 

- Gabrius appendiculatus (subnigritulus) Sharp, 1910 1 0 0 1 0 

- Quedius cf. molochinus (Gravenhorst, 1806) 0 1 0 0 0 

- Gyrohypnus angustatus Stephens, 1833  1 0 0 0 0 

- Xantholinus linearis (Olivier, 1795) 1 0 0 0 0 

- Xantholinus longiventris Heer, 1839 0 0 0 0 1 

Scarabaeidae-bladsprietkevers      

- Aphodius coenosus (Panzer, 1798) ±5 0 0 1 0 
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Scirtidae-moerasweekschilden      

- Cyphon variabilis (Thunberg, 1787) 0 2 0 0 0 

- Cyphon pubescens (Fabricius, 1793) 0 1 0 0 0 

Byrrhidae-pilkevers      

- Simplocaria semistriata (Fabricius, 1794) 1 0 0 1 0 

- Morychus aeneus (Fabricius, 1775) 3 0 0 ±5 ±5 

- Cytilus sericeus (Forster, 1771) 0 0 0 0 1 

- Byrrhus fasciatus (Forster, 1770) 0 0 0 0 1 

Heteroceridae-oevergraafkevers      

- Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784) 2 0 3 ±50 0 

- Heterocerus cf. fusculus Kiesenwetter, 1843 ±10 0 0 0 0 

- Heterocerus hispidulus Kiesenwetter, 1843 0 0 ±25 >100 ±50 

- Heterocerus cf. intermedius Kiesenwetter, 1843  0 0 ±25 ±5 0 

Elateridae-kniptorren      

- Agriotes pallidulus (Illiger, 1807) 0 1 0 0 1 

- Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 0 0 

- Dicronychus cinereus (Herbst, 1784) 0 0 0 0 1 

Cantharidae-soldaatjes      

- Cantharis fusca Linnaeus, 1758 1 0 0 1 0 

Cryptophagidae-harige schimmelkevers      

- Ephistemus globulus (Paykull, 1798) 0 0 0 1 0 

Coccinellidae-lieveheersbeestjes      

- Coccidula sutellata (Herbst, 1783) 1 0 0 0 0 

- Coccidula rufa (Herbst, 1783) ±5 0 0 1 0 

- Rhizobius chrysomeloides (Herbst, 1792) 2 0 0 0 0 

- Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 0 1 0 0 1 

- Coccinella quinquepunctata Linnaeus, 1758 0 0 0 0 1 

- Coccinella undecimpunctata Linnaeus, 1758 0 0 0 0 1 

- Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 0 0 

- Tytthaspis sedecimguttata (Linnaeus, 1760) 0 1 1 0 0 

Tenebrionidae-zwartlijven      

- Melanimon tibialis (Fabricius, 1781) 0 0 1 1 0 

- Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1760) 0 0 0 ±5 0 

Anthicidae-snoerhalskevers      

- Anthicus spec. 1 0 0 1 0 

Chrysomelidae-haantjes      

- Donacia vulgaris Zschach, 1788 0 0 0 1 0 

- Chrysolina polita (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1 0 

- Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758) 0 1 0 0 0 

- Phaedon armoraciae (Linnaeus, 1758) 0 0 0 ±10 0 

- Altica oleracea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1 0 

- Altica spec. 0 0 0 0 2 

Apionidae-spitsmuisjes      

- Apion frumentarium (miniatum) (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1 0 

Curculionidae-snuitkevers      

- Othiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758) 2 1 0 1 0 

- Sitona griseus (Fabricius, 1775) 1 0 0 0 0 

- Sitona cf. puncticollis Stephens, 1831  1 0 0 0 0 

- Sitona humeralis Stephens, 1831 0 0 0 1 0 

- Pelenomus cf. 4-tuberculatus (Fabricius, 1787) 0 0 1 0 0 

- Pelenomius olssoni (Israelson, 1972) ±50 0 0 0 0 

- Rhinoncus inconspectus (Herbst, 1795) 0 0 1 0 0 

- Rhinoncus pericarpius (Linnaeus, 1758) 1 0 0 2 0 

- Rhinoncus cf. castor (Fabricius, 1793)  1 0 0 0 0 

- Notaris acridula (Linnaeus, 1758)  1 0 1 0 0 

- Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792) 0 0 0 1 0 

                                                 Totaal (max. 168) 96 69 54 83 39 
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Tabel 2. Kevers waargenomen in de Oude Leij (OL), de Koningspoel (KP), poel P3, de 
‘pispoel’ (PP), de bospoel bij het Reuselpad (BPR), het Prikven (PV) en de overige poelen 
(Ov = P1, P2, P6, P12, Bospoel en slootje van Nouwens) 1995-2017. 
* In de Oude Leij alleen stroomopwaarts van de Kaaistoep aangetroffen. 

 
Familie - Soort OL KP P3 PP BPR PV Ov 

Gyrinidae-schrijvertjes         

- Gyrinus substriatus Stephens, 1828  4       

Haliplidae-watertreders        

- Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805)   1    3 

- Haliplus lineatocollis (Marsham, 1802) 4*      1 

- Haliplus ruficollis (De Geer, 1774) 1+3*   1 1 1 9 

- Haliplus heydeni Wehncke, 1875 77 1     8 

- Haliplus fluviatilis Aubé, 1836  24  1     

- Haliplus sibericus Motschulsky, 1860 2       

- Haliplus laminatus (Schaller, 1783) 31       

- Halipus flavicollis Sturm, 1834     1   

Noteridae-diksprietwaterkevers        

- Noterus clavicornis (De Geer, 1774) 8 19 7   17 14 

- Noterus crassicornis (Müller, 1776)   6   4  

Paelobiidae-pieptorren        

- Hygrobia hermanni (Fabricius, 1775) 3 40 41 1  10 11 

Dytiscidae-waterroofkevers        

- Liopterus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787)   4    1 

- Laccophilus poecilus Klug, 1834      13 17 

- Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758)  3 2  16 35 1 

- Hydrovatus cuspidatus (Kunze, 1818)      3 9 

- Bidessus unistriatus (Goeze, 1777)       2 

- Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792)  3  3 2 >100 23 

- Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783) 1   1   1 

- Hygrotus confluens (Fabricius, 1787)    4  5  

- Hygrotus versicolor (Schaller, 1783) 1      18 

- Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1777) 1* 2 6 2  6 6 

- Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1760)  2 4  3 3 2 

- Hydroporus gyllenhalii Schiødte, 1841       1 

- Hydroporus palustris (Linnaeus, 1760) 1   1 1 1 15 

- Hydroporus erythrocephalus (Linnaeus, 1758)  3 2 4 5 3 10 

- Hydroporus obscurus Sturm, 1835    1   2 

- Hydroporus planus (Fabricius, 1782) 2 11  54  1 1 

- Hydroporus pubescens (Gyllenhal, 1808)    1 1 2 4 

- Graptodytes pictus (Fabricius, 1787) 1* 2     2 

- Nebrioporus elegans (Panzer, 1794) 1*       

- Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767)  7  3 1 3 6 42 

- Agabus sturmii (Gyllenhal, 1808) 4      2 

- Agabus nebulosus (Forster, 1771)    3 2 4  

- Agabus didymus (Olivier, 1795)  2       

- Agabus labiatus (Brahm, 1790)    9    

- Ilybius chalconatus (Panzer, 1796) 1       

- Ilybius ater (De Geer, 1774)   4     

- llybius fuliginosus (Fabricius, 1792) 18      1 

- Rhantus suturalis (MacLeay, 1825) 56 3 6 6 2 1 4 

- Rhantus frontalis (Marsham, 1802)       2 

- Rhantus suturellus (Harris, 1828)      1  

- Rhantus exoletus (Forster, 1771) 6 2    1  

- Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758) 5  2 1 6  161 

- Graphoderus zonatus (Hoppe,1795)       1 

- Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758) 2* 1 2     

- Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) 2 3 1    5 
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- Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822) 1    1  1 

- Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758 19 57 9    11 

- Dytiscus circumflexus Fabricius, 1801   2    1 

- Cybister lateralimarginatus (De Geer, 1774)   3    2 

Hydrophilidae-spinnende watertorren        

- Helophorus grandis Illiger, 1798    1   1 

- Helophorus aequalis Thomson, 1868 1   21  1 1 

- Helophorus brevipalpis Bedel, 1881    12    

- Helophorus obscurus Mulsant, 1844 2   15   9 

- Helophorus minutus Fabricius, 1775 4  1 16  1 2 

- Hydrochus angustatus Germar, 1824 1*  1    2 

- Berosus signaticollis (Charpentier, 1825)  9 7   1  

- Chaetarthria seminulum (Herbst, 1797) 3 1    ±20 8 

- Chaetarthria simillima (Vorst & Cuppen, 2003) 3      18 

- Chaetarthria similis Wollaston, 1864 19      1 

- Anacaena globulus (Paykull, 1798)       4 

- Anacaena limbata (Fabricius, 1792)    1   1 

- Anacaena lutescens (Stephens, 1829) 2  3 2 6 1 10 

- Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775)   1     

- Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) 105  1 1  >100 >100 

- Helochares lividus (Forster, 1771) 1   1 3 ±60 5 

- Helochares punctatus Sharp, 1869  1 10 1 5 13 ±30 16 

- Enochrus melanocephalus (Olivier, 1792)   1   1  

- Enochrus ochropterus (Marsham, 1802)       1 

- Enochrus testaceus (Fabricius, 1801)   3    12 

- Enochrus affinis (Thunberg, 1794) 1 1  2  2  

- Enochrus coarctatus (Gredler, 1863)      2 5 

- Cymbiodyta marginellus (Fabricius, 1792)  1       

- Hydrobius fuscipes (Linnaeus 1758)   1 2   2 

- Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758)      1  

- Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775)       6 

- Cercyon marinus Thomson, 1853      5 1 

- Cercyon bifenestratus Küster, 1851      ±50  

- Cercyon pygmaeus (Illiger, 1801)     1   

- Cercyon convexiusculus Stephens, 1829       9 

- Cercyon sternalis (Sharp, 1918)        

Hydraenidae-waterkruipers        

- Hydraena testacea Curtis, 1830       8 

Scirtidae-moerasweekschilden        

- Microcara testacea (Linnaeus, 1767)        

- Cyphon variabilis (Thunberg, 1787)  11      

- Cyphon laevipennis Tournier, 1868       2 

Elmidae-beekkevers        

- Oulimnius rivularis (Rosenhauer, 1856) 2       

Dryopidae-ruighaarkevers        

- Dryops luridus (Erichson, 1847)  3   1 12 5 6 

- Dryops auriculatus (Geoffroy, 1785)    2    

Heteroceridae-oevergraafkevers        

- Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784) 1       

- Heterocerus hispidulus Kiesenwetter, 1843 71      98 

Chrysomelidae-haantjes        

- Donacia semicuprea Panzer, 1796 6       

                                              Totaal (max. 92) 46 20 29 30 18 35 60 
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Tabel 3a. Loopkevers (Carabidae) uit potvallen in de Kaaistoep. 

 
  1999 1999 2003 2008 2008 2010 

Carabidae-loopkevers  TvH TvH sciv A58 A58 Ronval 

Soort hei grazig moeras grazig droog droog-gr. 

- Carabus problematicus Herbst, 1786 23 10 0 0 10 3 

- Carabus nemoralis Müller, 1764 4 6 34 0 29 27 

- Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) 0 1 1 0 0 0 

- Leistus spinibarbis (Fabricius, 1775) 0 0 0 0 0 0 

- Leistus terminatus (Panzer, 1793) 0 0 1 0 0 0 

- Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 0 0 0 

- Nebria brevicollis (Fabricius, 1792) 0 1 23 3 10 5 

- Nebria salina Fairmaire& L., 1854 6 1 0 0 0 11 

- Notiophilus aestuans Dejean, 1826 0 0 0 0 0 1 

- Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) 4 9 0 0 9 9 

- Notiophilus palustris (Duftschmid., 1812) 3 6 2 4 0 2 

- Notiophilus germinyi Fauvel, 1863 0 0 0 0 0 1 

- Notiophilus substriatus Waterhouse, 1833 0 0 0 0 0 17 

- Notiophilus rufipes Curtis, 1829 0 1 0 0 0 1 

- Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 0 0 0 0 0 2 

- Cicindela campestris Linnaeus, 1758 4 0 0 0 0 0 

- Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) 0 0 3 2 0 0 

- Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812 0 0 2 0 0 0 

- Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) 0 1 0 0 0 0 

- Clivina fossor (Linnaeus, 1758) 0 0 25 0 0 0 

- Clivina collaris (Herbst, 1784) 0 0 0 0 1 0 

- Dyschirius thoracicus (Rossi, 1790) 0 1 0 0 0 0 

- Dyschirius globosus (Herbst, 1784) 0 0 6 0 0 0 

- Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 0 0 0 

- Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) 1 0 0 0 0 1 

- Trechus obtusus Erichson, 1837 0 0 5 45 5 19 

- Bembidion lampros (Herbst, 1784) 6 2 5 0 0 0 

- Bembidion properans (Stephens, 1828) 1 2 3 0 0 3 

- Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1760) 0 0 0 0 0 2 

- Bembidion assimile Gyllenhal, 1810  0 0 1 0 0 0 

- Bembidion guttula (Fabricius, 1792) 0 0 30 0 0 0 

- Stomis pumicatus (Panzer, 1796) 0 0 0 0 0 1 

- Poecilus lepidus (Leske, 1785) 16 0 0 0 0 0 

- Poecilus versicolor (Sturm, 1824) 31 121 77 45 49 367 

- Pterostichus strenuus (Panzer, 1796) 0 5 32 3 0 1 

- Pterostichus diligens (Sturm, 1824) 0 0 1 0 0 5 

- Pterostichus vernalis (Panzer, 1796) 0 1 13 10 0 4 

- Pterostichus nigrita ss (Paykull, 1790) 0 0 433 0 0 0 

- Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827) 0 0 14 0 0 0 

- Pterostichus oblongopunctatus (Fabr., 1787) 0 0 1 0 0 0 

- Pterostichus niger (Schaller, 1783) 2 57 48 0 1 6 

- Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) 2 35 10 3 0 0 

- Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) 3 1 52 0 0 0 

- Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) 0 0 3 0 0 1 

- Agonum viduum (Panzer, 1796) 0 0 2 0 0 0 

- Agonum emarginatum (Gyllenhal, 1827) 0 0 1 0 0 0 

- Agonum micans (Nicolai, 1822) 0 0 3 0 0 0 

- Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) 0 0 8 0 0 0 

- Agonum thoreyi Dejean, 1828 0 0 5 0 0 0 

- Synuchus vivalis (Illiger, 1798) 0 0 0 1 0 8 

- Calathus fuscipes (Goeze, 1777) 9 17 0 0 16 453 

- Calathus erratus (Sahlberg, 1827) 8 0 0 0 0 0 

- Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) 0 2 0 0 1 355 
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- Calathus cinctus Motschulsky, 1850 0 1 0 0 0 4 

- Calathus rotundicollis Dejean, 1828 0 3 0 0 0 0 

- Amara plebeja (Gyllenhal, 1810) 0 0 1 0 1 0 

- Amara similata (Gyllenhal, 1810) 0 1 1 0 0 0 

- Amara ovata (Fabricius, 1792) 0 23 1 0 0 2 

- Amara communis (Panzer, 1797) 64 12 6 12 0 31 

- Amara lunicollis Schiødte, 1837 0 0 2 20 13 20 

- Amara aenea (De Geer, 1774) 1 6 2 0 23 4 

- Amara familiaris (Duftschmid, 1812) 0 2 0 1 0 5 

- Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) 0 0 0 0 1 0 

- Amara fulva (Müller, 1776) 0 0 0 0 0 2 

- Amara apricaria (Paykull, 1790) 0 0 0 0 0 2 

- Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) 2 6 104 4 0 0 

- Harpalus rufipes (De Geer, 1774) 0 2 0 0 1 4 

- Harpalus griseus (Panzer, 1796) 0 0 0 0 0 1 

- Harpalus affinis (Schrank, 1781) 2 3 0 0 4 3 

- Harpalus attenuatus Stephens, 1828 0 0 0 0 2 0 

- Harpalus latus (Linnaeus, 1758) 0 3 0 4 0 2 

- Harpalus luteicornis (Duftschmid, 1812) 0 0 0 0 0 1 

- Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812) 0 2 0 0 22 0 

- Harpalus rufipalpis Sturm, 1818 18 1 0 0 1 0 

- Harpalus tardus (Panzer, 1796) 8 7 1 21 62 310 

- Harpalus anxius (Duftschmid, 1812) 3 0 0 0 13 4 

- Stenolophus teutonus (Schrank, 1781) 0 0 2 0 0 0 

- Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) 0 0 85 0 0 0 

- Acupalpusflavicollis (Sturm, 1825) 0 0 1 0 0 0 

- Acupalpus brunnipes (Sturm, 1825) 0 0 1 0 0 0 

- Acupalpus dubius Schilsky, 1888 0 0 20 0 0 0 

- Acupalpus exiguus Dejean, 1829 0 0 1 0 0 0 

- Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828) 0 0 1 0 0 0 

- Bradycellus verbasci (Duftschmid, 1812) 0 0 1 0 0 0 

- Bradycellus harpalinus (Audinet-S., 1821) 0 0 39 2 1 1 

- Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787) 0 0 1 0 0 0 

- Oodes helopioides (Fabricius, 1792) 0 0 47 0 0 0 

- Badister bullatus (Schrank, 1798) 0 0 0 2 6 14 

- Badister lacertosus Sturm, 1815 0 1 1 3 0 0 

- Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758) 0 0 3 0 0 0 

- Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 1 0 0 

- Masoreus wetterhallii (Gyllenhal, 1813) 3 0 0 0 4 0 

- Syntomus foveatus (Geoffroy, 1785) 12 13 0 0 4 28 

- Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1760) 5 10 0 4 40 90 

                                              Aantal exemplaren 243 376 1165 190 329 1833 

                                              Aantal soorten 28 37 51 20 26 44 

 
Tabel 3b. Kortschildkevers (Staphylinidae) uit potvallen in de Kaaistoep. 

 
  1999 1999 2003 2008 2008 

Staphylinidae-kortschildkevers  TvH TvH sciv A58 A58 

Soort  hei grazig moeras grazig droog 

- Omalium caesum Gravenhorst, 1806 0 0 0 0 2 

- Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827) 0 0 1 0 0 

- Olophrum piceum (Gyllenhal, 1810) 1 0 0 0 0 

- Lesteva sicula Erichson, 1840 0 0 8 0 0 

- Lesteva longoelytrata (Goeze, 1777) 0 0 5 0 0 

- Metopsia clypeata (Müller, 1821) 0 0 0 0 1 

- Proteinus ovalis Stephens, 1834  0 0 0 1 0 

- Proteinus laevigatus Hochhuth, 1872 0 0 1 0 0 
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- Micropelus fulvus Erichson, 1840 0 0 0 0 1 

- Tychus niger (Paykull, 1800) 0 0 1 1 0 

- Brachygluta fossulata (Reichenbach, 1816) 0 0 4 0 0 

- Pselaphus heisei (Herbst, 1791) 5 1 0 0 0 

- Mycetoporus piceolus Rey, 1883 0 0 0 0 7 

- Mycetoporus lepidus (Gravenhorst, 1806) 2 2 0 1 0 

- Mycetoporus punctus (Gravenhorst, 1806) 0 0 0 0 1 

- Ischnosoma splendidum (Gravenhorst, 1806) 4 2 31 4 5 

- Lordithon thoracicus (Fabricius, 1777) 0 0 2 0 0 

- Bolitobius cingulatus Mannerheim, 1830 0 0 1 1 0 

- Bolitobius castaneus (Stephens, 1832) 1 0 0 1 0 

- Sepedophilus littoreus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1 0 

- Sepedophilus testaceus (Fabricius, 1793) 1 0 0 1 0 

- Sepedophilus marshami (Stephens, 1832) 18 1 2 1 0 

- Sepedophilus immaculatus (Stephens, 1832) 1 0 0 0 0 

- Sepedophilus nigripennis (Stephens, 1832) 8 0 0 4 0 

- Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802) 0 0 1 0 0 

- Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775) 0 0 1 0 0 

- Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1 0 

- Tachyporus dispar (Paykull, 1789) 0 0 0 4 1 

- Tachyporus pusillus Gravenhorst, 1806 0 0 0 0 1 

- Tachinus lignorum (Linnaeus, 1758) 0 0 0 0 1 

- Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 30 16 0 

- Tachinus laticollis Gravenhorst, 1802 0 0 1 1 0 

- Tachinus marginellus (Fabricius, 1781) 0 0 9 13 0 

- Tachinus corticinus Gravenhorst, 1802 1 0 18 1 0 

- Aleochara sparsa Heer, 1839 0 0 0 1 0 

- Aleochara binotata Kraatz, 1856 0 0 0 1 0 

- Oxypoda elongatula Aubé, 1850 0 0 4 0 0 

- Oxypoda procerula Mannerheim, 1830 1 0 0 0 0 

- Oxypoda lurida Wollaston, 1857 0 0 0 3 43 

- Oxypoda brachyptera (Stephens, 1832) 0 0 0 3 17 

- Dexiogyia corticina (Erichson, 1837) 0 1 0 0 0 

- Ilyobates nigricollis (Paykull, 1800) 0 0 0 4 0 

- Aloconota gregaria (Erichson, 1839) 0 0 0 1 0 

- Geostiba circellaris (Gravenhorst, 1806) 1 0 3 1 0 

- Philhygra volans (Scriba, 1859) 0 0 2 0 0 

- Dinaraea aequata (Erichson, 1837) 0 0 1 0 0 

- Atheta laticollis (Stephens, 1832) 0 0 3 0 0 

- Atheta gagatina (Baudi, 1848) 2 0 0 0 0 

- Atheta atramentaria (Gyllenhal, 1810) 0 0 0 1 0 

- Acrotona exigua (Erichson, 1837) 1 0 0 0 0 

- Acrotona sylvicola (Kraatz, 1837) 0 0 6 4 0 

- Acrotona pygmaea (Gravenhorst, 1802) 0 0 0 1 0 

- Acrotona obfuscata (Gravenhorst, 1802) 0 0 3 7 0 

- Acrotona orbata (Erichson, 1837) 1 0 1 0 0 

- Acrotona fungi (Gravenhorst, 1806) 3 6 71 82 2 

- Acrotona amplicollis (Mulsant & Rey, 1873) 0 0 4 3 0 

- Amischa analis (Gravenhorst, 1802) 1 2 9 4 8 

- Myrmecocephalus concinnus (Erichson, 1839) 0 0 0 1 0 

- Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787) 14 34 0 295 8 

- Zyras limbatus (Paykull, 1789) 1 5 0 0 0 

- Zyras humeralis (Gravenhorst, 1802) 0 0 0 0 6 

- Zyras cognatus (Märkel, 1842) 3 0 0 0 0 

- Lomechusoides strumosus (Fabricius, 1793) 1 0 0 0 0 

- Oligota pusillima (Gravenhorst, 1806) 0 0 0 7 0 

- Cypha longicorni (Paykull, 1800) 0 0 0 2 0 

- Carpelimus corticinus (Gravenhorst, 1806) 0 0 3 0 0 
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- Bledius gallicus (Gravenhorst, 1806) 0 0 1 0 0 

- Anotylus rugosus (Fabricius, 1775) 0 0 41 1 0 

- Platystethus arenarius (Geoffroy, 1785) 0 0 1 0 0 

- Gyrophaena nana (Paykull, 1800) 0 1 0 0 0 

- Gyrophaena minima Erichson, 1837 0 1 0 0 0 

- Encephalus complicans Stephens, 1832 0 8 2 0 0 

- Leptusa ruficollis (Erichson, 1839) 1 0 4 0 0 

- Stenus calcaratus Scriba, 1864 0 0 1 0 0 

- Stenus clavicornis (Scopoli, 1763) 6 4 0 10 18 

- Stenus bimaculatus Gyllenhal, 1810  0 0 3 0 0 

- Stenus boops Ljungh, 1810 0 0 3 0 0 

- Stenus canaliculatus Gyllenhal, 1827 0 0 1 0 0 

- Stenus brunnipes Stephens, 1833 0 0 1 0 0 

- Euaesthetus ruficapillus (Lacordaire, 1835) 0 0 1 0 0 

- Paederus riparius (Linnaeus, 1758) 0 0 38 0 0 

- Rugulis similis (Erichson, 1839) 0 0 1 0 0 

- Rugilus erichsonii (Fauvel, 1867) 0 5 1 12 0 

- Sunius bicolor (Olivier, 1795) 0 0 0 0 3 

- Lathrobium elongatum (Linnaeus, 1767) 0 0 1 0 0 

- Lathrobium geminum Kraatz, 1857 0 0 1 1 0 

- Lathrobium fulvipenne (Gravenhorst, 1806) 0 0 1 1 0 

- Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1793) 0 0 1 0 0 

- Lathrobium fovulum Stephens, 1833 0 0 2 0 0 

- Lathrobium impressum Heer, 1841 0 0 0 0 0 

- Ochthephilum fracticorne (Paykull, 1800) 1 0 3 0 0 

- Philontus fumarius (Gravenhorst, 1806) 0 0 0 1 0 

- Philonthus laminatus (Creutzer, 1799) 0 0 3 3 1 

- Philontus tenuicornis Mulsant & Rey, 1853 1 0 0 0 0 

- Philontus cognatus Stephens, 1832 1 0 6 0 0 

- Philontus decorus (Gravenhorst, 1802) 0 0 0 3 1 

- Philontus carbonarius (Gravenhorst, 1802) 0 0 0 1 1 

- Philontus varians (Paykull, 1789) 0 0 0 1 0 

- Philontus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810) 0 0 1 0 0 

- Bisnius sordidus (Gravenhorst, 1802) 0 0 0 3 0 

- Rabigus pullus (Nordmann, 1837) 0 1 0 0 6 

- Gabrius osseticus (Kolenati, 1846) 0 0 1 14 40 

- Gabrius trossulus (Nordmann, 1837) 0 0 6 0 0 

- Gabrius breviventer (Sperk, 1835) 0 0 6 0 0 

- Gabrius appendiculatus Sharp. 1910 0 0 0 1 0 

- Ocypus olens (Müller, 1764) 1 0 0 1 9 

- Ocypus brunnipes (Fabricius, 1781) 2 3 0 0 5 

- Ocypus aeneocephalus (De Geer, 1774) 0 7 0 0 1 

- Tasgius globulifer (Geoffroy, 1785) 0 0 0 1 3 

- Platydracus stercorarius (Olivier, 1795) 0 2 0 1 0 

- Quedius longicornis Kraatz, 1857 0 0 0 2 0 

- Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802) 0 3 19 1 0 

- Quedius levicollis (tristis) (Brullé, 1832) 1 0 0 1 3 

- Quedius molochinus (Gravenhorst, 1806) 0 0 3 3 0 

- Quedius maurorufus (Gravenhorst, 1806) 0 0 3 0 0 

- Quedius semiaeneus (Stephens, 1833) 0 0 1 0 0 

- Quedius semiobscurus (Marsham, 1802) 0 0 0 3 15 

- Quedius boopoides Munster, 1923 0 0 0 0 1 

- Heterothops dissimilis (Gravenhorst, 1802) 0 0 0 2 3 

- Othius angustus Stephens, 1833 0 1 0 2 3 

- Othius subuliformis Stephens, 1833 0 0 0 6 2 

- Gyrohypnus angustus Stephens, 1833 0 0 2 0 2 

- Megalinus glabratus (Gravenhorst, 1802) 0 0 0 1 0 

- Xantholinus elegans (Olivier, 1795) 0 0 0 15 19 
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- Xantholinus linearis (Olivier, 1795) 1 2 4 4 21 

- Xantholinus gallicus Coiffait, 1956 1 0 12 0 0 

- Xantholinus longiventris Heer, 1839 0 0 19 2 0 

                                               Aantal exemplaren 87 93 420 570 261 

                                               Aantal soorten 30 22 62 62 35 

 

Tabel 3c. Soorten kevers uit overige families verzameld in potvallen in de Kaaistoep. 
 

Familie - Soort 

1999 1999 2003 2008 2008 

TvH TvH sciv A58 A58 

hei+zand grazig moeras grazig droog 

Hydrophilidae-spinnende watertorren      

- Chaetarthria sl. Stephens, 1835  0 0 1 0 0 

- Anacaena lutescens (Stephens., 1829) 0 0 1 0 0 

- Cercyon melanocephalus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 0 0 

- Cercyon tristis (Illiger, 1801) 0 0 5 0 0 

- Megasternum concinnum (Marsham, 1802) 0 0 34 74 19 

Histeridae-spiegelkevers       

- Kissister minimus (Laporte, 1840) 0 0 0 17 49 

- Margarinotus purpurascens (Herbst, 1791) 0 0 1 0 3 

- Margarinotus neglectus (Germar, 1813) 0 0 1 0 0 

- Margarinotus ventralis (Marseul, 1854) 0 1 0 0 0 

- Margarinotus carbonarius (Hoffmann., 1803) 0 0 0 1 0 

Ptiliidae-haarvleugelkevers      

- Acrotrichus intermedia (Gillmeister, 1845) 0 1 0 0 0 

- Acrotrichus fascicularis (Herbst, 1793) 0 0 27 0 0 

- Acrotrichus spec. 0 1 0 0 0 

Leiodidae-truffelkevers      

- Leiodes rufipennis (Paykull, 1798) 0 0 0 0 1 

- Agathidium laevigatum Erichson, 1845 1 1 0 1 0 

- Colon angulare Erichson, 1837 0 0 0 0 1 

- Ptomaphagus sericatus (Chaudoir, 1845) 0 1 0 1 0 

- Nargus velox (Spence, 1813) 0 0 2 0 0 

- Choleva oblonga Latreille, 1807 0 0 0 0 4 

- Choleva fagniezi Jeannel, 1922 0 0 0 0 5 

- Choleva jeanneli Britten, 1922 0 1 0 4 7 

- Choleva elongata (Paykull, 1798) 0 0 2 3 1 

- Sciodrepoides watsoni (Spence, 1813) 0 0 52 12 5 

- Catops tristis (Panzer, 1793) 0 0 1 0 0 

- Catops morio (Fabricius, 1787) 0 0 26 1 0 

- Catops nigriclavis Gerhardt, 1900 0 0 0 1 0 

- Catops fuscus (Panzer, 1794) 0 0 0 1 0 

- Catops nigricans (Spence, 1813) 0 0 4 2 1 

- Catops picipes (Fabricius, 1787) 0 0 0 0 1 

Scydmaenidae-valse knotskevers      

- Neuraphes angulatus (Müller & Kunze, 1822) 0 2 0 0 0 

- Stenichnus scutellaris (Müller&Kunze, 1822) 4 0 0 0 0 

Silphidae-aaskevers      

- Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 0 1 

- Silpha tristis Illiger, 1798 1 3 13 0 0 

- Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) 0 2 3 3 0 

- Nicrophorus vespilloides Herbst, 1783 0 0 20 0 0 

- Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758) 0 0 191 1 1 

Scarabaeidae-bladsprietkevers      

- Oxyomus sylvestris (Scopoli, 1763) 0 0 0 1 0 

- Onthophagus similis (Scriba, 1790) 0 1 0 0 0 

- Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758) 0 1 0 0 0 

Clambidae-oprolkogeltjes      
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- Clambus armadillo (De Geer, 1774) 0 0 16 0 0 

Byrrhidae-pilkevers      

- Cytilus sericeus (Forster, 1771) 1 1 0 0 0 

- Byrrhus fasciatus (Forster, 1770) 2 0 0 0 0 

- Byrrhus pilula (Linnaeus, 1758) 1 3 0 1 16 

- Byrrhus pustulatus (Forster, 1770) 0 1 0 0 7 

- Simplocaria semistriata (Fabricius, 1794) 0 0 13 0 0 

- Porcinolus murinus (Fabricius, 1794) 1 0 0 0 0 

Throscidae-dwergkniptorren      

- Trixagus dermestoides (Linnaeus, 1767) 0 1 0 0 0 

Elateridae-kniptorren      

- Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 0 35 

- Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758) 2 0 0 0 0 

- Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767) 0 2 9 4 0 

- Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758) 7 48 170 2 5 

- Agriotes sputator (Linnaeus, 1758) 0 0 0 0 1 

- Cardiophorus asellus Erichson, 1840 0 0 0 0 1 

- Dicronychus cinereus (Herbst, 1784) 0 0 0 0 2 

- Hemicrepidius niger (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1 0 

- Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801) 3 0 0 1 0 

- Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758) 1 0 0 0 25 

- Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 0 0 

Cantharidae-soldaatjes      

- Cantharis fusca Linnaeus, 1758 0 0 0 3 0 

- Cantharis rustica Fallén, 1807 1 0 0 0 1 

Melyridae-bloemweekschilden      

- Anthocomus equestris (Fabricius, 1782) 0 0 0 1 0 

Nitidulidae-glanskevers      

- Epuraea biguttata (Thunberg, 1784) 1 1 0 0 0 

- Meligethes symphyti (Heer, 1841) 0 0 2 0 0 

- Pityophagus ferrugineus (Linnaeus, 1760) 0 0 0 0 0 

Phalacridae-glanzende bloemkevers      

- Olibrus aeneus (Fabricius, 1792) 0 0 0 0 1 

Cryptophagidae-harige schimmelkevers      

- Cryptophagus reflexus Rey, 1889 0 0 0 0 3 

- Cryptophagus lycoperdi (Scopoli, 1763) 0 0 0 2 0 

- Cryotophagus cf punctipennis Brisout, 1863 0 0 1 0 1 

- Atomaria lewisi Reitter, 1877 2 38 0 0 1 

- Atomaria basalis Erichson, 1846 0 0 64 0 0 

- Atomaria scutellaris Motschulsky, 1849 0 0 1 0 1 

- Ephistemus globulus (Paykull, 1798) 0 0 0 3 0 

Coccinellidae-lieveheersbeestjes      

- Coccidula scutellata (Herbst, 1783) 0 0 7 0 0 

- Rhyzobius litura (Fabricius, 1787) 0 0 1 0 0 

- Rhyzobius chrysomeloides (Herbst, 1792) 0 0 0 1 0 

- Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777) 0 0 0 0 3 

- Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1760) 5 0 1 0 2 

Corylophidae-molmkogeltjes      

- Sericoderus lateralis (Gyllenhal, 1827) 0 0 1 1 0 

- Corylophus cassidoides (Marsham, 1802) 0 0 1 0 0 

Latridiidae-schimmelkevers      

- Enicmus transversus (Olivier, 1790) 2 1 1 0 0 

- Stephostethus lardarius (De Geer, 1775) 0 0 1 0 0 

- Cartodere bifasciata (Reitter, 1877) 0 0 22 0 0 

- Cartodere nodifer (Westwood, 1838) 0 12 1 2 1 

- Corticaria impressa (Olivier, 1790) 0 0 3 0 0 

- Cortinicara gibbosa (Herbst, 1793) 0 0 0 1 0 

- Melanophthalma suturalis (Mannerheim, 1844) 0 0 5 0 0 
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Tenebrionidae-zwartlijven      

- Tenebrio molitor Linnaeus, 1758 0 0 0 0 1 

- Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1760) 5 0 0 0 0 

Chrysomelidae-haantjes      

- Chrysolina polita (Linnaeus, 1758) 0 0 19 0 0 

- Chrysolina haemoptera (Linnaeus, 1758) 0 0 0 0 4 

- Gastrophysa virudula (De Geer, 1775) 0 0 6 0 0 

- Phyllotreta exclamationes (Thunberg, 1784) 0 0 34 0 0 

- Longitarsus succineus (Foudras, 1860) 0 0 0 3 0 

- Longitarsus pratensis (Panzer, 1794) 0 0 0 1 0 

- Longitarsus atricillus (Linnaeus, 1760) 0 0 2 0 0 

- Longitarsus suturellus (Duftschmid, 1825) 0 0 7 0 0 

- Altica palustris Weise, 1888 0 0 1 0 0 

- Lythraria salicariae (Paykull, 1800) 0 0 1 0 0 

- Neocrepidodera transversa (Marsham, 1802) 0 0 2 0 0 

- Neocrepidodera ferruginea (Scopoli, 1763) 0 0 0 7 0 

- Crepidodera aurata (Marsham, 1802) 0 1 0 0 0 

- Mantura chrysanthemi (Koch, 1803) 0 0 0 1 3 

- Chaetocnema hortensis (Geoffroy, 1785) 0 2 1 0 0 

- Psylliodes napi (Fabricius, 1793) 0 0 3 0 0 

Brentidae-spitsmuisjes      

- Ceratapion onopordi (Kirby, 1808) 0 0 1 0 0 

- Apion haematodes Kirby, 1808 0 0 0 0 1 

- Apion frumentarium (Linnaeus, 1758) 0 0 4 0 1 

- Apion rubens Stephens, 1839 0 0 0 0 0 

- Perapion violaceum (Kirby, 1808) 0 0 2 1 1 

- Perapion curtirostre (Germar, 1817) 0 0 0 0 1 

Curculionidae-snuitkevers      

- Othiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758) 2 0 0 7 11 

- Trachyphloeus scabriusculus (Linnaeus, 1771) 0 0 0 1 104 

- Trachyphloeus bifoveolatus (Beck, 1817) 0 0 0 10 1 

- Trachyphloeus aristatus (Gyllenhal, 1827) 0 0 0 34 0 

- Phyllobius virideaeris (Laicharting, 1781) 0 0 0 3 2 

- Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834 0 1 1 0 0 

- Phyllobius glaucus (Scopoli, 1763) 0 1 0 0 0 

- Barypeithes pellucidus (Boheman, 1834) 0 1 0 0 2 

- Strophosoma melanogrammum (Forster, 1771) 11 3 0 0 0 

- Strophosoma capitatum (De Geer, 1775) 8 2 0 0 0 

- Strophosoma faber (Herbst, 1785) 13 0 0 0 0 

- Philopedon plagiatus (Schaller, 1783) 1 0 1 2 1 

- Graptus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 0 4 

- Chlorophanus viridis (Linnaeus, 1758) 0 0 1 0 0 

- Hylobius abietis (Linnaeus, 1758) 1 0 0 0 0 

- Acalles cf. ptinoides (Marsham, 1802) 1 0 0 0 0 

- Rhinoncus pericarpius (Linnaeus, 1758) 0 0 44 0 0 

- Rhinoncus castor (Fabricius, 1793) 0 0 0 0 1 

- Amalus scortillum (Herbst, 1795) 0 0 1 0 0 

- Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802) 0 0 3 0 0 

- Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787) 0 0 0 1 13 

- Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) 0 1 7 0 0 

- Mecinus pyraster (Herbst, 1795) 0 0 0 1 14 

- Notaris scirpi (Fabricius, 1793) 0 0 13 0 0 

- Notaris acridula (Linnaeus, 1758) 0 0 4 0 0 

- Hylastes ater (Paykull, 1800) 4 0 0 0 0 

- Hylastes opacus Erichson, 1836 3 0 0 0 0 

- Hylastes attenuatus Erichson, 1836 1 0 0 0 0 

                                              Aantal exemplaren 85 90 862 218 370 

                                              Aantal soorten 27 30 58 41 48 
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De nachtexcursie van de Insectenwerkgroep op 18 juli 2017 
 
Guido Stooker 
 
 
Zoals de laatste paar jaar traditie is geworden, is ook in 2017 door een aantal leden van de 
insectenwerkgroep van de KNNV-afd.Tilburg weer een nacht ‘op het laken’ bemonsterd. De 
locatie was wederom de lichtopstelling bij de Hut van Homberg (4x500W-ML-lampen). 
Het was een vrij warme avond na een dito warme en zonnige dag. Ongunstig (met 
betrekking tot de ‘insectenvangst’) was echter dat de wind uit het oosten kwam en de hemel 
nauwelijks een wolkendek kende. De luchtvochtigheid was daarom gedurende de hele avond 
aan de lage kant. Er werd van ongeveer 22.00 uur tot 01.30 uur geïnventariseerd. 
 
Resultaten 
Verdeeld over acht orden en 41 families werden in totaal 93 soorten insecten waargenomen 
(318 exx. geteld). De soortenrijkste groep was die van de nachtvlinders (41 soorten / 108 
exx.), gevolgd door de kevers (35 soorten / 161 exx.). Soorten van enkele Hymenoptera-
families zijn niet nader gedetermineerd (zie tabel 1). 
 

 
Deelnemers op 18 juli 2017 voor de Hut van Homberg (van links naar rechts): 

Paul van Wielink, Theo Peeters, Ad Mol, Ron Felix, Mike van Zon, 
Toine van der Sande (foto Tineke Cramer). 

 
Tabel 1. Overzicht van de waarnemingen bij de Hut van Homberg op 18 juli 2017 
Toelichting: AM = Ad Mol, GS = Guido Stooker, HS = Henk Spijkers, JZ = Jan Willem van Zuijlen, MC = Mischa 
Cillissen, PW = Paul van Wielink, RF = Ron Felix, TC = Tineke Cramer, TP = Theo Peeters. 
 

Orde / Familie Soort Nederlandse naam N leg det Opmerking 

EPHEMEROPTERA - HAFTEN   
   

   

Baetidae Cloeon dipterum gewone tweevleugel 5 AM AM   

Caenidae Caenis horaria gewone slijkhaft 1 AM AM   

Ephemeridae Ephemera glaucops vierlijneendagsvlieg 2 AM AM   

NEUROPTERA - GAASVLIEGEN 

Chrysopidae Chrysoperla carnea goudoogje 1 AM AM   
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Orde / Familie Soort Nederlandse naam N leg det Opmerking 

HYMENOPTERA – WESPEN, MIEREN EN BIJEN 

Crabronidae Pemphredon lugubris   1 TP TP 
 

Formicidae ?   1 TP MC ♂ 

Vespidae Vespula vulgaris gewone wesp 2 TP TP werksters 

Braconidae ?   5 TP ?   

Ichneumonidae ?   2 TP ?   

DIPTERA – VLIEGEN EN MUGGEN 

Anthomyiidae     1 ? JZ 1♂ 

Chloropidae     1 ? JZ 1♀ 

Chironomidae     2 ? JZ 2♀ 

AUCHENORRHYNCHA - CICADEN 

Delphacidae Euides basilinea   3 AM AM   

Aphrophoridae Aphrophora salicina   2 AM AM   

Cicadellidae Ledra aurita oorcicade ca.10 AM AM   

  Penestragania apicalis   1 AM AM   

HETEROPTERA - WANTSEN 

Corixidae Sigara distincta grote sigaar 2 AM AM   

  Sigara falleni groothandsigaar 5 AM AM   

  Sigara striata gewone sigaar 1 AM AM   

Pentatomidae Pentatoma rufipes roodpootschildwants 1 AM AM   

COLEOPTERA - KEVERS         (Volgorde en namen volgens Vorst 2010) 

Dytiscidae Ilybius quadriguttatus   1 PW PW   

Carabidae Bembidion quadrimaculatum viervlekpriemkever 4 RF RF ♂ 

  Bembidion guttula weidepriemkever 1 RF RF ♀ 

  Harpalus rufipes roodpoothalmkruiper 1 RF RF ♀ 

  Harpalus griseus kleine roodpoothalmkruiper 4 RF RF 1♂3♀ 

  Stenolophus mixtus zwarthalsglansloper 2 RF RF ♀ 

  Acupalpus brunnipes bruine bontloper 1 PW PW 
 

  Acupalpus parvulus rietbontloper 1 RF RF ♀ 

  Bradycellus verbasci ruigterondbuik 5 RF RF ♀ 

  Bradycellus harpalinus gewone rondbuik 1 RF RF ♂ + Laboulbeniales 

Hydrophilidae Helophorus obscurus   2 PW PW 
 

  Helophorus minutus   1 PW PW 
 

  Herlophorus griseus   2 PW PW 
 

  Enochrus quadripunctatus   2 PW PW 
 

  Enochrus testaceus   1 PW PW 
 

  Enochrus coarctatus   1 PW PW 
 

  Hydrobius fusipes   4 PW PW 
 

  Cercyon marinus   2 PW PW 
 

  Cercyon quisquilius   2 PW PW 
 

Silphidae Nicrophorus vespillo krompoot doodgraver 1 PW PW 
 

Staphylinidae Bledius gallicus   4 PW PW   

  Anotylus rugosus   9 PW PW   

  Philonthus quisquiliarius   6 PW PW   

Trogidae Trox scaber ruwe beenderknager 1 PW PW   

Geotrupidae Geotrupes spinniger  doornmestkever 1 PW PW   

Scarabaeidae Serica brunna   1 PW PW   

Scirtidae Cyphon variabilis   1 PW PW   

Cantharidae Rhagonycha fulva kleine rode weekschild 1 PW PW   

Nitidulidae Lagria hirta wolkever 1 PW PW   

Coccinellidae Harmonia axyridis Aziatisch lieveheersbeestje 82 PW PW   

  Halyzia sedecimguttata meeldauwlieveheersbeestje 1 PW PW   
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Orde / Familie Soort Nederlandse naam N leg det Opmerking 

Anthicidae Notoxus monoceros eenhoornige snoerhalskever 1 PW PW   

  Omonadus floralis   1 PW PW   

Chrysomelidae Neocrepidodera transversa   1 PW PW   

  Chaetocnema hortensis   11 PW PW   

LEPIDOPTERA – (NACHT-)VLINDERS     (Op 2 lakens geïnventariseerd: det./leg. HS, TC, GS) Rode Lijst 

Crambidae Acentria ephemerella duikermot 1 TC/GS   

  Catoptria pinella egale vlakjesmot 1 TC/GS   

  Chrysoteuchia culmella gewone grasmot 3 TC/GS   

  Crambus perlella  bleke grasmot 2 TC/GS   

Drepanidae Ochropacha duplaris tweestip-orvlinder 1 TC/GS kwetsbaar 

Erebidae Eilema complana streepkokerbeertje 12 TC/GS   

  Eilema depressa naaldboombeertje 3 TC/GS   

  Eilema griseola glad beertje 1 TC/GS   

  Lymantria dispar plakker 1 TC/GS   

  Phragmatobia fuliginosa kleine beer 8 TC/GS   

Geometridae Biston betularia peper&zoutvlinder 5 TC/GS   

  Macaria liturata gerimpelde spanner 1 TC/GS   

Lasiocampidae Euthrix potatoria rietvink 1 TC/GS   

Limacodidae Apoda limacodes slakrups 1 TC/GS   

Noctuidae Acronicta rumicis zuringuil 2 TC/GS   

  Amphipoea oculea roodbruine vlekuil 1 TC/GS bedreigd 

  Amphipyra pyramidea piramidevlinder 1 TC/GS   

  Arenostola phragmitidis egale rietboorder 1 TC/GS   

  Deltote pygarga donkere marmeruil 2 TC/GS   

  Hoplodrina octogenaria gewone stofuil 3 TC/GS   

  Lycophotia porphyrea granietuil 2 TC/GS   

  Mesapamea secalis/secalella halmrupsvlinder / weidehalmuiltje 2 TC/GS   

  Mesoligia furuncula zandhalmuiltje 1 TC/GS   

  Noctua comes volgeling 2 TC/GS   

  Noctua fimbriata breedbandhuismoeder 7 TC/GS   

  Noctua janthe open-breedbandhuismoeder 5 TC/GS   

  Noctua janthina kleine breedbandhuismoeder 2 TC/GS   

  Noctua pronuba huismoeder 6 TC/GS   

  Ochropleura plecta haarbos 3 TC/GS   

  Photedes fluxa gele duinrietboorder 1 TC/GS bedreigd 

Notodontidae Clostera curtula bruine wapendrager 1 TC/GS   

  Notodonta dromedarius dromedaris 1 TC/GS   

  Phalera bucephala wapendrager 1 TC/GS   

  Thaumetopoea processionea eikenprocessierups 1 TC/GS   

Pyralidae Acrobasis repandana oranje eikenlichtmot 1 TC/GS   

  Endotricha flammealis strooiselmot 5 TC/GS   

  Phycita roborella eikenlichtmot 2 TC/GS   

  Synaphe punctalis pinokkiomot 9 TC/GS   

Sphingidae Sphinx pinastri dennenpijlstaart 3 TC/GS   

Torticidae Cochylis atricapitana St. Jacobsbladroller 1 TC/GS   

  Cydia splendana gewone spiegelmot 1 TC/GS   

Totaal aantal families  41 
 

Totaal aantal exemplaren  318 
 

Totaal aantal waargenomen/verzamelde/gedetermineerde insectensoorten  93 
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Plakker Lymantria dispar    Roodbruine vlekuil Amphipoea oculea 
(foto’s Tineke Cramer). 
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Nachtvlinderen in de Kaaistoep in 2017 
 
Guido Stooker & Henk Spijkers 
 
 
Net als voorgaande jaren is ook dit jaar weer vrij intensief gekeken naar het voorkomen van 
nachtvlinders op de Kaaistoep. Dat gebeurt door het opstellen van een licht-opstelling bij de 
Hut van Homberg. De licht-opstelling bestaat uit een wit laken (bxh=4x2m) met 4 ML-lampen 
van elk 500 Watt. Incidenteel worden de nachtvlinders ook op smeer gemonitord. Tot en met 
2016 noteerde Henk de waarnemingen, waarbij Guido de afgelopen vier jaar door hem werd 
ingevoerd in de geheimen van het nachtelijke vlinderleven. Vanaf 2017 houdt hij de lijst van 
waarnemingen bij, maar het eindresultaat is nog steeds een co-productie tussen beide 
vlinderaars. Henk helpt bij het determineren van de moeilijke soorten (met name de micro’s) 
en valideert alle waarnemingen. De waarnemingen worden ingevoerd in de landelijke 
database Noctua (een samenwerking tussen de Vlinderstichting en Werkgroep 
Vlinderfaunistiek). 
De vlindernachten werden gecombineerd met de inventarisatie van andere insecten-groepen 
(Paul van Wielink). Een aantal malen werden we bij het verzamelen van de insecten op het 
laken geholpen door Mike van Zon en Martijn de Boer. Op 18 juli is er met een aantal leden 
van de Insectenwerkgroep van de KNNV-Tilburg naar het laken gekeken. Ook op 23 
augustus is nog een keer de licht-opstelling gebruikt, maar toen zijn de vlinderwaarnemingen 
(op één na) niet genoteerd. In de tabel hieronder is de meta-informatie weergegeven. De 
totale vangduur van de bemonsterde nachten bedraagt bijna 84 uur ofwel een gemiddelde 
van circa vier uur per nacht. Afwijkingen hiervan zijn veroorzaakt door plotselinge 
verslechtering van de weersomstandigheden (regen, mist/nevel, wind, lage temperaturen). 
 

Tabel 1. Data, tijdsduur en weersgesteldheid tijdens de vangnachten 
 

Datum Tijdstip Duur Aantal  Aantal  temperatuur  (C°) luchtvochtigheid (%) luchtdruk (hPa) windkracht (Bft) / -richt. bewolking (achtsten) 

  start einde (min.) srtn. exx. begin eind begin eind begin eind begin eind begin eind 

13-mei 21.30 uur 01.00 uur 210 22 56 13,0 10,2 99 97 1016 1017  1 (ZO) 1 (ZO) 1/8 0/8 

17-mei 21.30 uur 01.00 uur 210 66 201 23,5 20,1 43 56 1009 1010 2 (ZO) 2  (Z) 4/8 6/8 

26-mei 21.30 uur 01.30 uur 240 46 90 24,2 19,8 42 58 1018 1018 3 (O) 3 (O) 0/8 0/8 

27-mei 21.30 uur 01.30 uur 240 87 494 21,2 18,2 53 83 1016 1018  3 (O) 2 (O) 2/8 6/8 

2-jun 21.45 uur 02.00 uur 255 94 287 19,2 18,1 46 79 1015 1014 2 (O) 1 (O) 2/8 8/8 

11-jun 22.00 uur 02.00 uur 240 78 193 19,5 15,5 49 62 1013 1014 3 (W) 3 (ZW) 6/8 1/8 

20-jun 22.00 uur 01.45 uur 225 45 93 24,2 19,5 56 74 1018 1019 3 (NO) 3 (NO) 0/8 0/8 

22-jun 22.00 uur 03.00 uur 300 118 296 20,1 19,5 72 81 1012 1014 4 (W) 2 (W) 4/8 7/8 

27-jun 22.00 uur 02.00 uur 240 59 165 20,0 18,0 75 86 1003 1001 3 (NO) 2 (O) 7/8 8/8 

28-jun 22.00 uur 02.30 uur 270 90 255 17,8 15,5 85 92 995 994 1 (W) 1 (ZW) 6/8 8/8 

6-jul 21.30 uur 01.30 uur 240 55 123 22,8 18,9 81 94 1015 1014 2 (N) 3 (ZO) 7/8 8/8 

8-jul 22.00 uur 02.00 uur 240 63 167 18,2 14,5 64 86 1017 1018 2 (NW) 2 (N) 0/8 0/8 

16-jul 21.30 uur 02.00 uur 270 115 361 20,5 18,8 69 86 1022 1022 2 (NW) 1 (W) 7/8 8/8 

18-jul 22.00 uur 01.30 uur 210 41 108 23,3 20,9 53 62 1014 1013 3 (NO) 3 (O) 0/8 1/8 

30-jul 21.30 uur 01.30 uur 240 77 268 18,2 14,5 66 88 1010 1012 2 (ZW) 1 (ZW) 5/8 2/8 

5-aug 21.30 uur 01.30 uur 240 42 69 16,9 11,2 59 91 1011 1012 2 (ZW) 1  (ZW) 4/8 1/8 

15-aug 21.30 uur 01.00 uur 270 63 162 19,5 15,5 72 91 1016 1019 3 (W) 2 (W) 2/8 0/8 

29-sep 20.00 uur 22.45 uur 225 29 58 19,0 17,5 90 98 1016 1017 2 (ZW) 1  (W) 8/8 8/8 

15-okt 18.45 uur 21.45 uur 240 16 28 18,0 16,0 75 75 1019 1020 2 (Z) 3 (Z) 0/8 2/8 

16-okt 18.45 uur 22.15 uur 210 19 35 20,2 18,5 77 63 1018 1019 2 (ZO) 3 (Z) 4/8 4/8 

26-okt 18.15 uur 21.45 uur 210 14 38 14,9 12,2 74 89 1024 1024 2 (NW) 2 (ZW) 8/8 8/8 

 
83,75 uur gem. 4 uur 5025 

 
3.547                     

 

Resultaten 
De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd in bijlage 1 (macrovlinders), bijlage 2 (smeer) 
en bijlage 3 (microvlinders). Uit de tabellen blijkt dat er ‘op licht’ in totaal 3.547 vlinders tot op 
de soort zijn gedetermineerd, waarvan 2.893 macro’s en 651 micro’s. Als gevolg van het 
wisselvallige weer (en vakantieperioden) werd er maar op 21 dagen gevangen en bleef 2017 
qua soortenaantal steken op 229 soorten macro- en 84 soorten micro-nachtvlinders. Er zijn 
wel veel meer micro’s gezien, maar deze groep is niet volledig geteld. Ook zijn niet alle 
soorten/families van de micro’s gedetermineerd, omdat een aantal daarvan niet direct op 
laken kon worden benoemd, of er werd afgezien van de determinatie van moeilijke soorten 
omdat dat veel ‘huiswerk’ met zich mee zou brengen.  
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Op ‘smeer’ zijn eenmalig (26 oktober) nog eens 119 nachtvlinders extra aangetroffen. Het 
betrof vijf soorten macro’s, die overigens alle vijf ook al op licht waren waargenomen. Voorts 
zijn er nog twee dagvlinders op licht gevangen: de Eikenpage (Favonius quercus) en de 
Kleine vuurvlinder (Lycaena phleas). 
 

Tabel 2a. Aantal waargenomen soorten per vangnacht. 
 

Datum mei mei mei mei jun jun jun jun jun jun jul jul jul jul jul aug aug sep okt okt okt 21 nachten Tot.aantal  

  13 17 26 27 2 11 20 22 27 28 6 8 16 18 30 5 15 29 15 16 26 gemiddeld soorten 

N-macro-srt. 22 66 41 81 83 63 32 85 44 71 41 44 84 31 58 31 48 26 13 15 11 47 229 
N-micro-srt. 0 0 5 6 11 15 13 33 15 19 14 19 31 10 19 11 15 3 3 4 3 12   84 

Totaal 22 66 46 87 94 78 45 118 59 90 55 63 115 41 77 42 63 29 16 19 14 59 313 
 

Tabel 2b. Aantal waargenomen exemplaren per vangnacht. 
 

Datum mei mei mei mei jun jun jun jun jun jun jul jul jul jul jul aug aug sep okt okt okt 21 nachten Tot.aantal  

  13 17 26 27 2 11 20 22 27 28 6 8 16 18 30 5 15 29 15 16 26 gemiddeld exemplaren 

N-macro-exx. 56 201 79 466 232 161 67 231 98 182 84 131 300 82 215 53 127 47 23 24 34 138 2.893 
N-micro-exx. 0 0 11 28 55 32 26 65 67 73 39 36 61 26 53 16 35 11 5 11 4   31   654 

Totaal 56 201 90 494 287 193 93 296 165 255 123 167 361 108 268 69 162 58 28 35 38 169 3.547 

 
Zeldzaamheid 
Er zijn 67 Rode Lijst-soorten waargenomen, waaronder 37 soorten die tot de categorie 
‘kwetsbaar’ worden gerekend, 21 soorten als ‘gevoelig’ worden bestempeld en 9 soorten als 
‘bedreigd’ gelden. Van de macro’s staan 22 soorten te boek als landelijk zeldzaam, waarvan 
twee zelfs zeer zeldzaam: Wilgenhermelijnvlinder (Furcula bifida) en Gevlamde uil (Actinotia 
polyodon). Op regionale schaal gelden 29 soorten macro’s als zeldzaam, waarvan 7 zeer 
zeldzaam, waaronder naast beide eerder genoemde soorten, ook Viervlakvlinder (Lithosia 
quadra), Spaansgroene zomervlinder (Jodis putata), Bont schaapje (Acronicta aceris), 
Gewone silene-uil (Hadena bicruris) en de Gele duinrietboorder (Photedes fluxa). Van de 
micro’s is maar één zeldzame soort vastgesteld: de Goudbandmineermot (Stigmella aurella). 
Er zijn qua aantal enkele toppers (tabel 3). Nachtvlinders die meestal op enkele avonden 
massaal vlogen, zoals de St. Jacobsvlinder op 27 mei met ca. 200 exx. op het laken, 16 juli 
tenminste 68 Streepkokerbeertjes en op 30 juli 52 Eikenprocessierupsvlinders. Dat zijn 
tegenwoordig, anders dan vroeger toen er nog veel grotere aantallen per nacht werden 
geturfd, flinke hoeveelheden. Deze maximum-aantallen tekenen de afname en bedreiging 
van de nachtvlinders in het Nederlandse landschap. Van 43 soorten macro’s (bijna 20%) is 
op één avond maar één enkel individu waargenomen en van 40 soorten werden maar twee 
individuen gezien, vrijwel altijd ook op één avond. Zoals de laatste paar jaar al werd 
geconstateerd, valt nu ook weer op dat van de vroeger zo algemene trekvlinder Gamma-uil 
opnieuw minder exemplaren werden gezien. Leuke waarnemingen zijn Grote beer (3x), 
Karmozijnrood weeskind (1x), Vliervlinder (1x, zie fig. 1), Wilgenhoutrups (3x), Vierstipbeertje 
(2x), Gele duinrietboorder (3x), Wilgenhermelijnvlinder (1x) en de Psi-uil (tenminste 1x 
uitgeprepareerd). Van de micro’s zijn, zoals gemeld, de nacht-totalen niet consequent 
bijgehouden. De grasmotten hebben de overhand in aantal (293 exx., 27 soorten), maar qua 
soortenrijkdom scoren de bladrollers hoger (130 exx., 32 soorten). Aardig om te vermelden 
zijn de drie soorten vedermotten, waaronder de minder algemene Salievedermot en de twee 
waarnemingen van de Dwergvedermot. Ook op de Kaaistoep, toch behoorlijk ver afgelegen 
van de tuintjes in de bebouwde kom, neemt elk jaar het aantal Buxusmotten toe. 
 

  
Figuur 1a. Insecten tellen en determineren op het verlichte laken; 1b. Vliervlinder en stippelmotje 
(foto’s Guido Stooker). 
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Tabel 3. Top-10 van waargenomen macrovlinders en microvlinders. 
 

 
Soort (macro) N 

  
Soort (micro) N 

1 St. Jacobsvlinder 252 
 

1 Pinokkiomot 89 

2 Streepkokerbeertje 165 
 

2 Gewone grasmot  72 

3 Huismoeder 110 
 

3 Bleke grasmot 42 

4 Geel beertje 101 
 

4 Eikenlichtmot 38 

5 Donkere marmeruil 74 
 

5 Streepjesgrasmot 37 

6 Breedbandhuismoeder 71 
 

6 Groene eikenbladroller 33 

7 Eikenprocessierups 70 
 

7 Oranje eikenlichtmot 28 

8 Naaldboombeertje 53 
 

8 Strooiselmot 28 

9 Haarbos 50 
 

9 Buxusmot 27 

10 Dennenpijlstaart 49 
 

10 Zwartbruine vlakjesmot 21 

 
Weersgesteldheid 
Het is bij het nachtvlinderen gebruikelijk om niet te vangen bij windkracht >4 Bft. en/of 
temperaturen <8°C. Oostenwind blijkt meestal ook ongunstig, evenals helder weer en volle 
maan. Het weerjaar 2017 is daarom voor wat betreft de nachtvlinders wat moeilijk in te 
schatten. Ondanks een zachte winter en een vroeg, relatief vrij zacht voorjaar was het in de 
voorjaarsmaanden juist ’s avonds vaak simpelweg te koud en te guur. Desondanks lag de 
top van de vliegcurves van de voorjaarssoorten landelijk ongeveer 2 weken vroeger dan 
‘normaal’. We zijn vanwege het weer echter pas laat in het jaar met onze inventarisaties 
begonnen. De voorzomer (mei/juni) was daarentegen aantrekkelijk voor vlindernachten, 
maar werd gevolgd door een vrij wisselvallige nazomer en herfst. Ook toen was het te vaak 
regenachtig (of flinke regen voorspeld), dan wel juist een (te) heldere, koude nacht. Er is 
door dit ongunstige weerbeeld in de herfst ook vrij weinig geïnventariseerd. Hoe deze 
onregelmatigheid in de serie waarnemingen zich verhoudt tot de vliegcurves is daarom 
moeilijk te interpreteren. In de uitdraai van het Noctua-bestand wordt de afwijking van de 
waarneming t.o.v. de genormaliseerde datum (nD) aangegeven in dagen voor of na de 
referentiedatum, dat is de datum, waarop evenveel vlinders ervoor als erna zijn geteld. Voor 
2017 laat dit in de Kaaistoep voor vrijwel alle soorten macro’s een nogal opmerkelijk beeld 
zien (tabel 4). Bijna tweederde (64,4%) van de waarnemingen is gedaan 5-6 maanden vóór 
of na de genormaliseerde datum! Dat is extreem afwijkend. Grotendeels lijkt dit te liggen aan 
de soorten met meerdere generaties. De meeste waarnemingen van deze soorten vallen wel 
binnen de soort-specifieke vliegcurves. Een flink aantal waarnemingen zijn echter aan de 
vroege of aan de late kant. Het zachte voorjaar (voor de voorjaarssoorten) en de mooie 
voorzomer (tweede generatie) kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn geweest. 
 
Tabel 4. Afwijkingen in vliegtijden van aangetroffen macro’s. 
 

Afwijking ten opzichte van genormaliseerde datum (nD) Aantal % 

150-180 dagen voor nD 262 26,3 % 

120-150 dagen voor nD 79 7,9 % 

0-120 dagen voor nD 65 6,5 % 

0-120 dagen na nD 0 
 

120-150 dagen na nD 211 21,2 % 

150-180 dagen na nD 379 38,1 % 

Records 996 100 % 
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Figuur 2. Begin van de avond, Guido bij het nog (bijna) lege laken (foto Tineke Cramer). 
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Bijlage 1. Macrovlinders in 2017 
 

FAMILIE (11) Soort (229) Nederlandse naam N freq. nat. reg. RL 

COSSIDAE Cossus cossus wilgenhoutrups 3 3 z z   

COSSIDAE Zeuzera pyrina gestippelde houtvlinder 6 5 a a   

DEPRANIDAE Drepana curvatula bruine eenstaart 1 1 aa a   

DEPRANIDAE Drepana falcataria berkeneenstaart 22 7 aaa aaa   

DEPRANIDAE Falcaria lacertinaria bleke eenstaart 4 4 a a KW 

DEPRANIDAE Habrosyne pyritoides vuursteenvlinder 17 7 aaa aa   

DREPANIDAE Ochropacha duplaris tweestip-orvlinder 2 2 aa a KW 

DREPANIDAE Tethea ocularis peppel-orvlinder 8 5 aa a GE 

DREPANIDAE Thyatira batis braamvlinder 5 5 aaa aa   

DREPANIDAE Watsonalla binaria gele eenstaart 26 10 aaa aaa   

EREBIDAE Arctia caja grote beer 3 3 aa z GE 

EREBIDAE Atolmis rubricollis zwart beertje 28 6 aaa aaa   

EREBIDAE Calliteara pudibunda meriansborstel 23 5 aaa aa   

EREBIDAE Catocala sponsa karmozijnrood weeskind 1 1 z z   

EREBIDAE Cybosia mesomella vierstipbeertje 2 2 aa a KW 

EREBIDAE Eilema complana streepkokerbeertje 165 11 aaa aaa   

EREBIDAE Eilema depressa naaldboombeertje 53 10 aa aa   

EREBIDAE Eilema griseola glad beertje 11 9 aaa aaa   

EREBIDAE Eilema lurideola plat beertje 9 4 aa a GE 

EREBIDAE Eilema sororcula geel beertje 101 6 aaa aaa   

EREBIDAE Euproctis similis donsvlinder 7 4 aaa aa GE 

EREBIDAE Herminia grisealis boogsnuituil 3 2 aa aa   

EREBIDAE Hypena proboscidalis bruine snuituil 14 5 aaa aaa   

EREBIDAE Laspeyria flexula bruine sikkeluil 1 1 z z BE 

EREBIDAE Lithosia quadra viervlakvlinder 1 1 z zz   

EREBIDAE Lymantria dispar plakker 4 3 aa aa   

EREBIDAE Lymantria monacha nonvlinder 8 4 z a KW 

EREBIDAE Miltochrista miniata rozenblaadje 22 8 aa aaa KW 

EREBIDAE Paracolax tristalis gele snuituil 4 3 a a KW 

EREBIDAE Pelosia muscerda muisbeertje 18 4 aaa aaa   

EREBIDAE Phragmatobia fuliginosa kleine beer 43 9 aaa aaa   

EREBIDAE Rivula sericealis stro-uiltje 25 8 aaa aaa   

EREBIDAE Schrankia costaestrigalis gepijlde micro-uil 5 5 a a   

EREBIDAE Spilosoma lubricipeda witte tijger 50 11 aaa aaa   

EREBIDAE Thumata senex rondvleugelbeertje 4 4 a aa   

EREBIDAE Trisateles emortualis geelsnuituil 1 1 z z   

EREBIDAE Tyria jacobaeae St. Jacobsvlinder 252 7 aaa aaa   

GEOMETRIDAE Abraxas sylvata porseleinvlinder 6 3 aa aa   

GEOMETRIDAE Alcis repandata variabele spikkelspanner 2 2 aa a   

GEOMETRIDAE Aplocera efformata St.Janskruidblokspanner 3 3 a aa   

GEOMETRIDAE Biston betularia peper&zoutvlinder 31 10 aaa aaa GE 

GEOMETRIDAE Bupalus piniaria dennenspanner 29 6 aa aa   

GEOMETRIDAE Cabera exanthemata bruine grijsbandspanner 7 4 aaa aaa   

GEOMETRIDAE Cabera pusaria witte grijsbandspanner 11 5 aaa aaa   

GEOMETRIDAE Campaea margaritata appeltak 41 6 aaa aaa   

GEOMETRIDAE Chloroclysta siterata papegaaitje 5 2 aa aa   

GEOMETRIDAE Chloroclystis V-ata V-dwergspanner 4 2 aa aa   

GEOMETRIDAE Colotois pennaria gepluimde spanner 2 2 aaa aa   

GEOMETRIDAE Comibaena bajularia gevlekte zomervlinder 10 3 aa aa   

GEOMETRIDAE Crocallis elinguaria kortzuiger 1 1 aa a   

GEOMETRIDAE Cyclophora albipuncta berkenoogspanner 19 6 a aa KW 

GEOMETRIDAE Cyclophora linearia gele oogspanner 3 2 a a   

GEOMETRIDAE Cyclophora punctaria gestippelde oogspanner 18 9 aaa aaa   

GEOMETRIDAE Dysstroma truncata schimmelspanner 4 2 aaa aa   

GEOMETRIDAE Ecliptopera silaceata marmerspanner 1 1 aa aa   

GEOMETRIDAE Ectropis crepuscularia gewone spikkelspanner 3 3 aaa aaa   

GEOMETRIDAE Electrophaes corylata kleine wortelhoutspanner 1 1 a a KW 

GEOMETRIDAE Epirrhoe alternata gewone bandspanner 2 1 aaa aaa   

GEOMETRIDAE Epirrita dilutata herfstspanner 9 2 aaa aaa   

GEOMETRIDAE Erannis defoliaria grote wintervlinder 1 1 aaa aaa   

GEOMETRIDAE Euchoeca nebulata leverkleurige spanner 4 3 a a KW 

GEOMETRIDAE Eupithecia absinthiata f.gooss. egale dwergspanner 1 1 aa z   
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FAMILIE (11) Soort (229) Nederlandse naam N freq. nat. reg. RL 

GEOMETRIDAE Eupithecia centaureata zwartvlekdwergspanner 3 3 aa a   

GEOMETRIDAE Eupithecium icterata oranje dwergspanner 1 1 z z BE 

GEOMETRIDAE Eupithecia indigata dennendwergspanner 3 3 z z   

GEOMETRIDAE Eupithecia nanata smalvleugelwergspanner 4 2 aa a KW 

GEOMETRIDAE Eupithecia tantillaria fijnspardwergspanner 7 4 aa aa KW 

GEOMETRIDAE Eupithecia tripunctaria schermbloemdwergspanner 2 1 a a KW 

GEOMETRIDAE Gymnoscelis rufifasciata zwartkamdwergspanner 4 4 aaa aaa   

GEOMETRIDAE Hemithea aestivaria kleine zomervlinder 8 5 aaa aaa   

GEOMETRIDAE Hylaea fasciaria rode dennenspanner 9 3 aa aa   

GEOMETRIDAE Hypomecis punctinalis ringspikkelspanner 12 7 aaa aaa   

GEOMETRIDAE Hypomecis roboraria grote spikkelspanner 2 2 aa a   

GEOMETRIDAE Idaea aversata grijze stipspanner 12 8 aaa aaa   

GEOMETRIDAE Idaea straminata egale stipspanner 5 3 a a KW 

GEOMETRIDAE Jodis lactearia melkwitte zomervlinder 1 1 a aa   

GEOMETRIDAE Jodis putata spaansgroene zomervlinder 1 1 z zz KW 

GEOMETRIDAE Ligdia adustata aangebrande spanner 2 1 aa aa   

GEOMETRIDAE Lobophora halterata lichte blokspanner 1 1 a a BE 

GEOMETRIDAE Lomaspilis marginata gerande spanner 28 12 aaa aaa   

GEOMETRIDAE Lomographa temerata witte schaduwspanner 9 6 aa aa   

GEOMETRIDAE Lycia hirtaria dunvlerkspanner 1 1 a a BE 

GEOMETRIDAE Macaria alternata donker klaverblaadje 18 8 aaa aaa   

GEOMETRIDAE Macaria liturata gerimpelde spanner 28 16 aaa aaa   

GEOMETRIDAE Macaria notata klaverblaadje 10 7 aaa aaa   

GEOMETRIDAE Opisthograptis luteolata hagedoornvlinder 7 4 aaa aaa   

GEOMETRIDAE Ourapteryx sambucaria vliervlinder 1 1 aaa aa   

GEOMETRIDAE Pachycnemia hippocastanaria grijze heispanner 12 6 a a   

GEOMETRIDAE Parectropis similaria witvlekspikkelspanner 3 3 a a   

GEOMETRIDAE Pasiphila rectangulata groene dwergspanner 4 2 aaa aa   

GEOMETRIDAE Pennithera firmata hoekbanddennenspanner 2 2 a a KW 

GEOMETRIDAE Peribatodes rhomboidaria taxusspikkelspanner 3 3 aaa aaa   

GEOMETRIDAE Peribatodes secundaria geveerde spikkelspanner 1 1 a z KW 

GEOMETRIDAE Perizoma alchemillata hennepnetelspanner 1 1 aaa aa   

GEOMETRIDAE Thera obeliscata naaldboomspanner 25 9 aa aaa   

GEOMETRIDAE Timandra comae lieveling 10 7 aaa aaa   

GEOMETRIDAE Xanthorhoe ferrugata vierbandspanner 3 3 aaa aa   

GEOMETRIDAE Xanthorhoe spadicearia bruine vierbandspanner 3 2 aaa aa GE 

LASIOCAMPIDAE Dendrolimus pini dennenspinner 22 6 z aa   

LASIOCAMPIDAE Euthrix potatoria rietvink 4 3 aa aa   

LASIOCAMPiDAE Lasiocampa quercus hageheld 1 1 a a   

LASIOCAMPiDAE Macrothylacia rubi veelvraat 8 3 z z   

LASIOCAMPIDAE Poecilocampa populi zwarte herfstspinner 1 1 aa aa   

LIMACODIDAE Apoda limacodes slakrups 18 8 aa aa   

NOCTUIDAE Abrostola triplasia donker brandnetelkapje 6 4 aa aa   

NOCTUIDAE Acronicta aceris bont schaapje 1 1 a zz KW 

NOCTUIDAE Acronicta alni elzenuil 5 3 z z   

NOCTUIDAE Acronicta leporina schaapje 12 6 aa aa GE 

NOCTUIDAE Acronicta psi psi-uil / drietand 3 3 z zz KW 

NOCTUIDAE Acronicta rumicis zuringuil 20 13 aa aa   

NOCTUIDAE Actinotia polyodon gevlamde uil 11 7 zz z KW 

NOCTUIDAE Agrochola circellaris bruine herfstuil 9 2 aaa aaa   

NOCTUIDAE Agrochola lunosa maansikkeluil 1 1 aaa aa   

NOCTUIDAE Agrochola macilenta geelbruine herfstuil 6 2 aaa aaa   

NOCTUIDAE Agrotis clavis geoogde worteluil 8 4 aa aa   

NOCTUIDAE Agrotis exclamationes gewone worteluil 33 11 aaa aaa   

NOCTUIDAE Agrotis ipsilon grote worteluil 3 3 aa aa   

NOCTUIDAE Agrotis puta puta-uil 9 7 aaa aaa   

NOCTUIDAE Agrotis segetum gewone velduil 9 5 aaa aaa   

NOCTUIDAE Amphipoea oculea roodbruine vlekuil 2 2 a z BE 

NOCTUIDAE Amphipyra pyramidea piramidevlinder 7 5 aaa aaa   

NOCTUIDAE Anarta trifoli spurrie-uil 6 4 aa a GE 

NOCTUIDAE Apamea crenata variabele grasuil 5 2 aa a GE 

NOCTUIDAE Apamea lithoxylea bleke grasworteluil 1 1 aa a   

NOCTUIDAE Apamea monoglypha graswortelvlinder 24 9 aaa aaa   
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FAMILIE (11) Soort (229) Nederlandse naam N freq. nat. reg. RL 

NOCTUIDAE Apamea remissa grauwe grasuil 1 1 aa a GE 

NOCTUIDAE Apamea sordens kweekgrasuil 3 3 aa a GE 

NOCTUIDAE Apamea unanimis rietgrasuil 1 1 a z KW 

NOCTUIDAE Aporophyla nigra zwarte witvleugeluil 1 1 z a GE 

NOCTUIDAE Arenostola phragmitidis egale rietboorder 1 1 aa a   

NOCTUIDAE Asteroscopus sphinx kromzitter 1 1 aaa aa   

NOCTUIDAE Autographa gamma gamma-uil 30 14 aaa aaa   

NOCTUIDAE Axylia putris houtspaander 25 11 aaa aaa   

NOCTUIDAE Calamia tridens groene weide-uil 2 2 a a KW 

NOCTUIDAE Cerapteryx graminis bonte grasuil 9 3 aa aa GE 

NOCTUIDAE Charanyca ferruginea randvlekuil 5 5 aa aa KW 

NOCTUIDAE Colocasia coryli hazelaaruil 22 10 aa aa   

NOCTUIDAE Conistra erythrocephala roodkopwinteruil 11 4 aaa aaa   

NOCTUIDAE Conistra rubiginosa  zwartvlekwinteruil 1 1 aaa aaa   

NOCTUIDAE Conistra vaccinii bosbesuil 14 4 aaa aaa   

NOCTUIDAE Cosmia trapezina hyena 40 8 aaa aaa   

NOCTUIDAE Craniophora ligustri schedeldrager 15 8 aa a   

NOCTUIDAE Cryphia algae donkergroene  korstmosuil 3 2 aa aa   

NOCTUIDAE Deltote bankiana zilverstreep 16 9 aaa aaa   

NOCTUIDAE Deltote pygarga donkere marmeruil 74 11 aaa aaa   

NOCTUIDAE Diachrysia chrysitis koperuil 3 3 aaa aaa   

NOCTUIDAE Diarsia brunnea bruine breedvleugeluil 2 2 aa a KW 

NOCTUIDAE Dryobotodes eremita eikenuiltje 3 2 aa aaa   

NOCTUIDAE Dypterygia scabriuscula vogelwiekje 15 7 aa aa   

NOCTUIDAE Elaphria venustula gemarmerd heide-uiltje 3 3 a a   

NOCTUIDAE Eupsilia transversa wachtervlinder 5 4 aaa aaa   

NOCTUIDAE Hadena bicruris gewone silene-uil 2 2 z zz   

NOCTUIDAE Herminia tarsipennalis lijnsnuituil 10 3 aaa aa   

NOCTUIDAE Hoplodrina ambigua zuidelijke stofuil 9 2 aaa aa   

NOCTUIDAE Hoplodrina blanda egale stofuil 5 4 aaa a   

NOCTUIDAE Hoplodrina octogenaria gewone stofuil 35 9 aaa aaa   

NOCTUIDAE Ipimorpha subtusa tweekleurige heremietuil 1 1 aa a   

NOCTUIDAE Lacanobia oleracea groente-uil 12 8 aaa aaa   

NOCTUIDAE Lacanobia suasa variabele W-uil 2 2 aa z   

NOCTUIDAE Lacanobia W-latinum brede W-uil 13 6 z z KW 

NOCTUIDAE Laspeyria flexula bruine sikkeluil 7 3 z z BE 

NOCTUIDAE Lateroligia ophiogramma moeras-grasuil 1 1 aa aa   

NOCTUIDAE Leucania comma komma-uil 38 10 aa aa   

NOCTUIDAE Litoligia literosa duinhalmuiltje 17 11 a z KW 

NOCTUIDAE Lycophotia porphyrea granietuil 5 4 aa aa KW 

NOCTUIDAE Mamestra brassicae kooluil 2 2 aaa aa GE 

NOCTUIDAE Melanchra persicariae  perzikkruiduil 15 6 aa a   

NOCTUIDAE Mesapamea secalis/secalella halmrupsvlinder/weidehalmuiltje 11 6       

NOCTUIDAE Mesoligia furuncula zandhalmuiltje 1 1 aaa aaa   

NOCTUIDAE Moma alpium gevlekte groenuil 9 4 a a   

NOCTUIDAE Mythimna albipuncta witstipgrasuil 12 8 aaa aa   

NOCTUIDAE Mythimna ferrago gekraagde grasuil 10 4 aa a GE 

NOCTUIDAE Mythimna impura stompvleugelgrasuil 7 3 aaa aa   

NOCTUIDAE Mythimna pallens bleke grasuil 6 2 aaa aa   

NOCTUIDAE Mythimna turca tweestreepgrasuil 7 4 z aa   

NOCTUIDAE Noctua comes volgeling 10 6 aaa aaa   

NOCTUIDAE Noctua fimbriata breedbandhuismoeder 71 9 aaa aa   

NOCTUIDAE Noctua interjecta kleine huismoeder 3 2 aa aa   

NOCTUIDAE Noctua janthe open-breedbandhuismoeder 7 3 aaa aa   

NOCTUIDAE Noctua janthina kleine breedbandhuismoeder 7 3 aaa aa   

NOCTUIDAE Noctua pronuba huismoeder 110 15 aaa aaa   

NOCTUIDAE Nycteola revayana variabele eikenuil 13 9 a a   

NOCTUIDAE Ochropleura plecta haarbos 50 14 aaa aaa   

NOCTUIDAE Oligia fasciuncula oranjegeel halmuiltje 15 5 aaa aa   

NOCTUIDAE Oligia latruncula donker halmuiltje 18 5 aaa aa   

NOCTUIDAE Oligia strigilis gelobd halmuiltje 12 5 aaa aa   

NOCTUIDAE Pachetra sagittigera gevlekte pijluil 4 3 a a BE 

NOCTUIDAE Panolus flammea dennenuil 6 3 aa aaa KW 
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FAMILIE (11) Soort (229) Nederlandse naam N freq. nat. reg. RL 

NOCTUIDAE Parastichtis suspecta populierenuil 3 2 a a KW 

NOCTUIDAE Phlogophora meticulosa agaatvlinder 6 5 aaa aaa GE 

NOCTUIDAE Photedes fluxa gele duinrietboorder 3 3 z zz BE 

NOCTUIDAE Scoliopterix lobratix roesje 1 1 aa aa GE 

NOCTUIDAE Spodoptera exigua Florida-uil 1 1 z z   

NOCTUIDAE Subacronicta megacephala schilddrager 11 6 aa aa   

NOCTUIDAE Thalpophila matura geelvleugeluil 2 2 aa a KW 

NOCTUIDAE Tiliacea aurago saffraangouduil 1 1 aa a KW 

NOCTUIDAE Trachea atriplicis meldevlinder 2 2 aa a   

NOCTUIDAE Xanthia icteritia gewone gouduil 1 1 aa aa KW 

NOCTUIDAE Xanthia togata wilgengouduil 1 1 aa aa   

NOCTUIDAE Xestia C-nigrum zwarte C-uil 33 11 aaa aaa   

NOCTUIDAE Xestia triangulum driehoekuil 9 4 aaa aa   

NOCTUIDAE Xestia xanthographa vierkantvlekuil 1 1 aaa aaa   

NOLIDAE Earias clorana kleine groenuil 18 7 aaa aa   

NOLIDAE Meganola albula groot visstaartje 2 1 a z KW 

NOLIDAE Nola aerugula licht visstaartje 2 2 aa aa KW 

NOLIDAE Nola cucullatella klein visstaartje 1 1 a z BE 

NOLIDAE Pseudoips prasinana zilveren groenuil 9 5 aa a   

NOTODONTIDAE Clostera curtula bruine wapendrager 1 1 a a   

NOTODONTIDAE Drymonia querna witlijntandvlinder 14 7 aa aa   

NOTODONTIDAE Drymonia ruficornis maandtandvlinder 4 2 aa aa KW 

NOTODONTIDAE Furcula bifida wilgenhermelijnvlinder 1 1 zz zz BE 

NOTODONTIDAE Furcula furcula kleine hermelijnvlinder 1 1 a a   

NOTODONTIDAE Gluphisia crenata populierentandvlinder 5 4 a a KW 

NOTODONTIDAE Harpyia milhauseri draakje 20 7 a a KW 

NOTODONTIDAE Notodonta dromedarius dromedaris 15 8 aaa aaa GE 

NOTODONTIDAE Notodonta ziczac kameeltje 6 4 aa aa GE 

NOTODONTIDAE Peridea anceps eikentandvlinder 13 3 aaa aa   

NOTODONTIDAE Phalera bucephala wapendrager 14 10 aaa aaa   

NOTODONTIDAE Pheosia gnoma berkenbrandvlerkvlinder 6 3 aa aa   

NOTODONTIDAE Pheosia tremula brandvlerkvlinder 2 2 aaa aa   

NOTODONTIDAE Pterostoma palpina snuitvlinder 8 3 aa aa GE 

NOTODONTIDAE Stauropus fagi eekhoorn 4 4 a a KW 

NOTODONTIDAE Thaumetopoea processionea eikenprocessierups 70 4 aaa aaa   

SPHINGIDAE Deilephila elpenor groot avondrood 21 9 aaa aa   

SPHINGIDAE Laothoe populi populierenpijlstaart 2 2 aa aa   

SPHINGIDAE Mimas tiliae lindepijlstaart 8 4 a a   

SPHINGIDAE Smerinthus occelata pauwoogpijlstaart 6 6 aa a   

SPHINGIDAE Sphinx ligustri ligusterpijlstaart 1 1 aa z   

SPHINGIDAE Sphinx pinastri dennenpijlstaart 49 14 aa aaa   

ZYGAENIDAE Adscita statices metaalvlinder 2 1 aa aa   

Aantal families: 11 Aantal soorten: 229 Aantal exemplaren: 2.893 
 

    67 

 
 
 
Bijlage 2. Macrovlinders op smeer in 2017 
 

FAMILIE (1) Soort (5) NL-naam N 

NOCTUIDAE Agrochola circellaris bruine herfstuil 4 

NOCTUIDAE Conistra rubiginea gevlekte winteruil 1 

NOCTUIDAE Conistra erythrocephala roodkopwinteruil 11 

NOCTUIDAE Conistra vaccinii bosbesuil 86 

NOCTUIDAE Eupsilia transversa wachtervlinder 17 

 
Aantal soorten: 5 Aantal exemplaren: 119 
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Bijlage 3. Microvlinders in 2017 
 

FAMILIE (9) Soort (84) Nederlandse naam N freq. nat. reg. 

ADELIDAE Nemophora degeerella  geelbandlangsprietmot 3 3 aaa aaa 

CRAMBIDAE Acentria ephemerella duikermot 4 4 aaa aaa 

CRAMBIDAE Agriphila inquinatella moerasgrasmot 3 2 aaa aaa 

CRAMBIDAE Agriphila tristella variabele grasmot 3 3 aaa aaa 

CRAMBIDAE Anania hortulata bonte brandnetelmot 6 5 aaa aaa 

CRAMBIDAE Anania stachydalis bonte coronamot 1 1 aa a 

CRAMBIDAE Anania verbascalis salielichtmot 2 1 aa aa 

CRAMBIDAE Calamotropha paludella lisdoddesnuitmot 7 4 aaa aaa 

CRAMBIDAE Cataclysta lemnata kroosvlindertje 9 5 aaa aaa 

CRAMBIDAE Catoptria margaritella gelijnde vlakjesmot 2 2 aaa aaa 

CRAMBIDAE Catoptria osthelderi smalle vlakjesmot 3 3 a a 

CRAMBIDAE Catoptria permutatellus brede vlakjesmot 4 2 aa aa 

CRAMBIDAE Catoptria pinella egale vlakjesmot 5 5 aaa aaa 

CRAMBIDAE Catoptria verellus zwartbruine vlekjesmot 21 9 aaa aaa 

CRAMBIDAE Chrysoteuchia culmella gewone grasmot 72 11 aaa aaa 

CRAMBIDAE Crambus pascuella zilverstreepgrasmot 1 1 aaa aaa 

CRAMBIDAE Crambus perlella  bleke grasmot 42 8 aaa aaa 

CRAMBIDAE Crambus pratella streepjesgrasmot 37 9 aaa aaa 

CRAMBIDAE Cydalima perspectalis buxusmot 27 8 aaa aaa 

CRAMBIDAE Elophila nympheata waterleliemotje 1 1 aaa aaa 

CRAMBIDAE Nomophila noctuella luipaardlichtmot 1 1 aaa aaa 

CRAMBIDAE Nymphula nitidula egelskopmot 4 2 aaa aaa 

CRAMBIDAE Paraponyx stratiotata krabbenscheermot 9 4 aaa aaa 

CRAMBIDAE Pediasia contaminella oranjebruine grasmot 2 2 aaa aaa 

CRAMBIDAE Platytes alpinella baardsnuitmot 2 2 aaa aaa 

CRAMBIDAE Pleuroptya ruralis parelmoermot 14 6 aaa aaa 

CRAMBIDAE Pyrausta despicata weegbreemot 10 4 aaa aaa 

CRAMBIDAE Schoenobius gigantella rietsnuitmot 1 1 aaa aaa 

GELECHIIDAE Syncopacma larseniella bandpalpmot 1 1 aa aaa 

NEPTICULIDAE Stigmella aurella  goudbandmineermot 3 1 zz zzz 

OECOPHORIDAE Eratophyes amasiella oosterse schone 5 2 aaa aaa 

PELEOPODIDAE Carcina quercana vuurmot 5 2 aaa aaa 

PTEROPHORIDAE Adaina microdactyla dwergvedermot 2 2 aaa aaa 

PTEROPHORIDAE Capperia britanniodactylus salievedermot 1 1 a a 

PTEROPHORIDAE Emmelina monodactyla windevedermot 2 2 aaa aaa 

PYRALIDAE Acrobasis advenella mutsjeslichtmot 1 1 aaa aaa 

PYRALIDAE Acrobasis consociella eikentopspinselmot 1 1 aaa aaa 

PYRALIDAE Acrobasis repandana oranje eikenlichtmot 28 9 aaa aaa 

PYRAliDAE Acrobasis tumidana rode eikenlichtmot 1 1 aaa aaa 

PYRAliDAE Assara terebrella fijnsparkegelmot 1 1 aa a 

PYRALIDAE Dioryctria abietella sparappelboorder 7 3 aaa aa 

PYRALIDAE Dioryctria schuetzeella donkere sparappelboorder 1 1 aa z 

PYRALIDAE Dioryctria sylvestrella egale sparappelboorder 2 1 aa aa 

PYRALIDAE Endotricha flammealis strooiselmot 28 10 aaa aaa 

PYRALIDAE Hypsopygia costalis triangelmot 2 2 aaa aaa 

PYRALIDAE Hypsopygia glaucinalis tweelijnmot 3 3 aaa aaa 

PYRALIDAE Nephopterix angustella kraagvleugelmot 1 1 aa a 

PYRALIDAE Ortholepis betulae berkenlichtmot 1 1 aa aa 

PYRALIDAE Phycita roborella eikenlichtmot 38 10 aaa aaa 

PYRALIDAE Phycitodes binaevella weidemot 1 1 aaa aa 

PYRALIDAE Pyralis farinalis grote meelmot 1 1 aaa aa 

PYRALIDAE Synaphe punctalis pinokkiomot 89 10 aaa aaa 

TORTRICIDAE Adoxophyes orana vruchtbladroller 1 1 aa aaa 

TORTRICIDAE Ancylis uncella heidehaakbladroller 1 1 a aa 

TORTRICIDAE Aphelia paleana gele bladroller 1 1 aa a 

TORTRICIDAE Apotomis betuletana berkenmarmerbladroller 2 2 aaa aaa 

TORTRICIDAE Apotomis turbidana zwartwitte marmerbladroller 2 2 aa aa 

TORTRICIDAE Archips oporana fraaie dennenbladroller 2 2 aa aa 

TORTRICIDAE Archips podana grote appelbladroller 2 2 aaa aaa 

TORTRICIDAE Archips xylosteana gevlamde bladroller 15 5 aaa aaa 

TORTRICIDAE Celypha lacunana brandnetelbladroller 8 5 aaa aaa 
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FAMILIE (9) Soort (84) Nederlandse naam N freq. nat. reg. 

TORTRICIDAE Choristoneura hebenstreitella  reuzenbladroller 4 2 aaa aaa 

TORTRICIDAE Cnephasia incertana spikkelbladroller 1 1 aa aa 

TORTRICIDAE Cnephasia stephensiana zomerspikkelbladroller 1 1 aa aa 

TORTRICIDAE Cochylis dubitana blauwe distelbladroller 3 3 aaa aaa 

TORTRICIDAE Cydia amplana oranje eikenbladroller 1 1 aaa aaa 

TORTRICIDAE Cydia fagiglandana beukenspiegelmot 3 3 aaa aa 

TORTRICIDAE Cydia splendana gewone spiegelmot 5 5 aaa aaa 

TORTRICIDAE Ditula angustiorana zomerbladroller 3 3 aaa aaa 

TORTRICIDAE Epiblema foenella  hoefijzermot 2 2 aaa aaa 

TORTRICIDAE Epinotia ramella gemarmerde oogbladroller 2 2 aaa aaa 

TORTRICIDAE Epinotia solandriana zadelooogbladroller 1 1 aa aa 

TORTRICIDAE Epinotia trigonella tweevlekoogbladroller 1 1 aa aa 

TORTRICIDAE Eucosma campoliliana zwartwit knoopvlekje 3 2 aaa aaa 

TORTRICIDAE Eupoecilia angustana gewoon smalsnuitje 2 2 aaa aa 

TORTRICIDAE Hedya salicella pinguintje 3 3 aaa aaa 

TORTRICIDAE Lozotaeniodes formosana stipjesbladroller 2 2 aaa aaa 

TORTRICIDAE Notocelia uddmanniana bramenbladroller 1 1 aaa aaa 

TORTRICIDAE Pandemis cerasana kersenbladroller 18 2 aaa aaa 

TORTRICIDAE Pandemis corylana hazelaarbladroller 1 1 aaa aa 

TORTRICIDAE Paramesia gnomana scherpbandbladroller 1 1 aa a 

TORTRICIDAE Rhyacionia pinicolana rode dennenlotboorder 1 1 aaa aa 

TORTRICIDAE Tortrix viridana groene eikenbladroller 33 5 aaa aaa 

TORTRICIDAE Zeiraphera isertana grootkopbladroller 4 4 aaa aaa 

Aantal families: 9 Aantal soorten: 84 Aantal exemplaren: 651 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S.: Na afronding van dit artikel kwam Henk nog met twee Tortricidae, die hij nog in de vriezer vond: 
Epinotia trigonella (Tweevlekoogbladroller) en Ancylis uncella (Heidehaakbladroller); beide 30 juli. 
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Schietmotten in de Kaaistoep in 2012-2016 

 
David Tempelman 
 
 
Inleiding 
Trichoptera zijn een orde van insecten die bekend staan als kokerjuffers en schietmotten. De 
kokerjuffers leven in het water, de schietmotten zijn de motachtige, rondvliegende volwassen 
dieren. Die hebben haren op de vleugels, in tegenstelling tot de vlinders, die schubjes op de 
vleugels hebben. 
De larven, oftewel de kokerjuffers staan bekend om hun indicatieve waarde voor de 
ecologische kwaliteit van het water en worden daarom beroepsmatig veel bemonsterd. Naar 
de schietmotten wordt sinds ongeveer 2010 ook veel gekeken: veel mensen plaatsen hun 
waarnemingen tegenwoordig op waarneming.nl. Zo komen er jaarlijks ruim 1000 losse 
waarnemingen binnen, meestal met foto. Maar de Kaaistoep is de enige locatie in ons land, 
waar sinds 2006 systematisch onderzoek is gedaan naar schietmotten. Dank zij de 
inspanningen van de plaatselijke insectenwerkgroep werden tot en met 2011 al 63 soorten 
aangetroffen. Dat is een groot aantal voor een enkele locatie, en omvat ongeveer een derde 
van het totaal aantal soorten wat in Nederland bekend is (Sanabria & Tempelman 2014). De 
lijst is wel wat in beweging. Zo bleek de Limnephilus subcentralis uit 2005 bij herdeterminatie 
een L. marmoratus. Gelukkig werd deze soort later alsnog gevonden. 
In 2012-2016 werden weer enkele nieuwe soorten voor het gebied aangetroffen: 
Hydropsyche contubernalis (2012), Anabolia brevipennis (2015), Limnephilus decipiens 
(2012), L. extricatus (2014), L. sparsus (2015), L. subcentralis (2015) en Neureclipsis 
bimaculata (2010). Met deze soorten stijgt het aantal soorten van de Kaaistoep tot 69 (zie 
tabel 2). Deze notitie doet verslag van de determinaties van de jaren 2012-2016. 
 
Methode 
Schietmotten werden op licht verzameld op de Kaaistoep door de insectenwerkgroep. Hierbij 
werden vier zeer krachtige lampen gebruikt. Het materiaal werd op ethanol geconserveerd. 
In de hierna volgende periode werd het materiaal gedetermineerd door de auteur. Ook werd 
de Oude Leij bemonsterd. Daarbij werden van enkele soorten larven aangetroffen. 
 
Nieuwe soorten 
De nieuwe soorten worden kort besproken. 
Anabolia brevipennis (2015). Op 12 juni 2015 werd één vrouwtje op licht gevangen. De soort 
is zeldzaam in Nederland en komt voor in laagveenplassen en broekbossen. Uit Brabant zijn 
nog maar erg weinig vondsten. In 2017 werd de soort ook gevangen in de Brand (R. 
Wiggers, det. H. Boonstra). De Nederlandse en Vlaamse dieren zijn nogal groot, met een 
voorvleugellengte van 11-14 mm (Malicky 2004 vermeldt 8-10 mm). 
Hydropsyche contubernalis (2012). Deze soort is inmiddels vijf keer gevangen: één vrouwtje 
op 7 juli 2012; één vrouwtje 13 aug. 2012; één vrouwtje 5 sept. 2012, één vrouwtje 6 mei 
2014 en één mannetje op 6 aug. 2015. Het is in ons land een vrij zeldzame soort die vooral 
in middelgrote rivieren voorkomt, zoals de Roer. Larven worden in zuidoost Brabant nooit 
gevangen (meded. M. Sanabria). Volwassen Hydropsyche kunnen goed vliegen; wellicht zijn 
de dieren van de Kaaistoep afkomstig van ver. Er zijn twee ondersoorten; de dieren van de 
Kaaistoep behoren tot de nominaat. De andere ondersoort is H. contubernalis masovica, die 
vroeger langs de grote rivieren voorkwam. 
Limnephilus decipiens (2012) is in Nederland vrij algemeen, vooral in het kustgebied. 
Plaatselijk is hij ook wel in het binnenland te vinden. Zoals veel Limnephilus soorten kunnen 
de larven in poeltjes leven en maakt de waterkwaliteit, althans het zuurstofgehalte, niet 
zoveel uit; ze hebben immers goede kieuwen. 
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Limnephilus extricatus (2014) is één van de weinige Limnephilus-soorten die vooral in beken 
voorkomen. Het vleugelpatroon is niet erg bijzonder, bruinig met donkere vlekjes, en anders 
dan veel Limnephilus soorten is de soort daarom nog niet goed van veldfoto’s te herkennen. 
Op waarneming.nl zijn er dan ook nauwelijks vondsten. Naar mijn ervaring is de soort zeker 
niet algemeen in ons land. Voor de Kaaistoep nieuw, één mannetje op 17 mei 2014. 
Limnephilus sparsus (2015) is een echte bossoort. In bosgebieden met poelen is de soort 
niet zeldzaam. Eén vrouwtje werd ingezameld op 30 aug. 2015. 
Limnephilus subcentralis (2015) is een zeldzame soort in ons land. Een eerdere vermelding 
(uit 2005) bleek L. marmoratus te betreffen, maar op 15 sept. 2015 werd een vrouwtje 
verzameld wat echt L. subcentralis bleek. In de omgeving sleepte ik er in mei 2015 een uit 
gagelstruiken langs het Belversven. Hij lijkt op L. lunatus, met een maantje in de top van de 
voorvleugel maar het genitaal is compleet anders. 
Neureclipsis bimaculata (2010) is een algemene soort uit beken, die in zuidoost Brabant 
veelvuldig wordt aangetroffen. 
 

  
 

Figuur 1a. De twee algemeenste soorten schietmotten van de Kaaistoep: Mystacides longicornis met 
de karakteristieke zwarte dwarsbanden over de vleugels; 1b. Oecetis ochracea, die een egaal 
okerkleurig voorkomen heeft. 

 
Andere opmerkelijke soorten 
Oecetis testacea – Op 14 juli 2016 werd één vrouwtje gevangen. Dit is een zeldzame soort in 
Nederland, met in de Kaaistoep slechts enkele eerdere vondsten. 
Oxyethira falcata – Op 7 juni 2016 werd één vrouwtje gevangen. Deze soort was slechts één 
keer eerder in de Kaaistoep gevonden: op 7 juni 2011. Precies vijf jaar eerder dus. Nog altijd 
is het een zeer zeldzame soort in ons land. 
 
Ontwikkelingen 
Het aantal gevangen schietmotten is door de jaren heen afgenomen. Vooral in 2006 zijn 
enorme aantallen gevangen, waaronder ruim 5000 Agraylea sexmaculata. Dat soort 
aantallen wordt niet meer gehaald. Er moet wel bij gezegd worden dat niet is gecorrigeerd 
voor waarnemingsinspanning. Het aantal soorten ligt in de laatste jaren rond de 35 per jaar, 
terwijl het in de eerdere jaren rond de 40 soorten lag. 
Opmerkelijk is de toename van het aantal waarnemingen van Grammotaulius 
nigropunctatus. Deze werd op 13 mei 2007 voor het eerst gevangen (1 mn), met in 2013 
vier, in 2014 zeven en 2015 vier waarnemingen. 
Grote veranderingen in de soortensamenstelling lijken zich trouwens niet voor te doen (Tabel 
1). Ongeveer een derde tot de helft van de schietmotten in de Kaaistoep zijn Oecetis 
ochracea (fig. 1b) en Mystacides longicornis (fig. 1a). Dit zijn veruit de algemeenste soorten. 
Alleen in 2006 lag hun gezamenlijke aandeel lager: dat was het jaar met de duizenden 
Agraylea sexmaculata. 
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Tabel 1. Schietmotten in de Kaaistoep 2005-2016. 
 

Jaar 
Aantal 

mn 
Aantal 

vr. 
Totaal 

Aantal 
soorten 

% Oecetis 
ochracea 

% Mystacides 
longicornis 

% O. ochr.+ 
M. long. 

M:V 

2005 969 2413 3382 40 19% 13% 32% 1 : 2,5 

2006 5491 6981 12472 47 10% 8% 18% 1 : 1,3 

2007 720 1968 2688 34 25% 19% 44% 1 : 2,7 

2008 1393 1888 3281 41 21% 18% 40% 1 : 1,4 

2009 977 1923 3184 41 23% 13% 36% 1 : 2,0 

2010 174 498 672 34 37% 7% 44% 1 : 2,9 

2011 370 808 1178 34 42% 5% 48% 1 : 2,2 

2012 559 1008 1567 37 22% 14% 36% 1 : 1,8 

2013 435 1072 1507 37 30% 8% 38% 1 : 2,5 

2014 236 743 979 36 12% 34% 46% 1 : 3,1 

2015 217 509 726 35 18% 23% 41% 1 : 2,3 

2016 97 627 724 33 34% 25% 58% 1 : 6,5 
 

Nog meer soorten te verwachten? 
Hoewel de lijst langer en langer wordt, denk ik dat er nog steeds soorten bij kunnen komen. 
Daar zouden ook soorten bij kunnen zitten die niet op licht komen. De mooie Oligotricha 
striata (fig. 2a) vliegt in het vroege voorjaar (april, mei) en moet worden gesleept. Ook de 
fluweelzwarte Notidobia ciliaris is nog niet gevonden. Hij vliegt in mei en is ook dagactief. 
Beide zijn makkelijk te vangen en goed te herkennen. 
Verder is het spannend of de Leij soorten zal brengen die vroeger voorkwamen. Een 
interessante soort die vroeger is aangetroffen is Brachycentrus subnubilus (fig. 2b). Op 16 
november 1965 ving Henk Moller een larve in de Nieuwe Leij (EIS-database). Het is een 
soort om in de gaten te houden, want recent is deze weer aangetroffen in de Roer (Digitale 
Kokerjuffer) en in 2017 in de Niers (Waterschap Limburg, ongepubliceerde gegevens). Ook 
dat is trouwens een soort die niet op licht komt. 
De volledige resultaten van de vangsten van de schietmotten zijn aangeleverd aan de 
Werkgroep. Ze worden binnenkort in waarneming.nl geladen. 
 

  
 

Fig. 2a. De fraaie Oligotricha striata is dagactief en mogelijk op de Kaaistoep te verwachten; 2b. De larve van 
Brachycentrus subnubilus bouwt een vierkant kokertje. Komt deze soort ooit weer terug in de Oude Leij? 
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Tabel 2. Checklist van Trichoptera van de Kaaistoep. 

 
Nr. Soort Jaar Literatuur Stromend/stilstaand Opmerking 

Ecnomidae 

1 Ecnomus tenellus 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

Goeridae 

2 Goera pilosa 2006 Higler e.a. 2008 stromend  

Hydropsychidae 

3 Hydropsyche angustipennis 2005 Higler e.a. 2008 stromend  

4 Hydropsyche 
bulgaromanorum 

2006 Higler e.a. 2008 stromend  

5 Hydropsyche c. contubernalis 2012 Dit verslag stromend  

6 Hydropsyche exocellata 2009 EIS-database stromend  

7 Hydropsyche pellucidula 2006 Higler e.a. 2008 stromend  

Hydroptilidae 

8 Agraylea multipunctata 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

9 Agraylea sexmaculata 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

10 Hydroptila sparsa 2010 Sanabria & 
Tempelman 2014 

stromend In Higler e.a.2008 
‘Hydroptila sparsa 
group’ (2006) 

11 Orthotrichia costalis 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

12 Oxyethira falcata 2011 Sanabria & 
Tempelman 2014 

stromend  

13 Oxyethira flavicornis 2006 Higler e.a. 2008 stilstaand  

14 Tricholeiochiton fagesii 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

Lepidostomatidae 

15 Lepidostoma hirtum 2006 Higler e.a. 2008 stromend  

Leptoceridae 

16 Athripsodes aterrimus 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

17 Athripsodes cinereus 2005 Higler e.a. 2008 stromend  

18 Ceraclea albimacula 2005 Higler e.a. 2008 stromend  

19 Ceraclea dissimilis 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

20 Ceraclea fulva 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand Enkele later 
geherdetermineerd tot 
C.albimacula 

21 Ceraclea senilis 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand/stromend  

22 Leptocerus tineiformis 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

23 Mystacides azurea 2005 Higler e.a. 2008 stromend  

24 Mystacides longicornis 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand/stromend  

25 Mystacides nigra 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand/stromend  

26 Oecetis furva 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

27 Oecetis lacustris 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

28 Oecetis notata 2005 Higler e.a. 2008 stromend  

29 Oecetis ochracea 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

30 Oecetis testacea 2006 Higler e.a. 2008 stromend  

31 Triaenodes bicolor 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

Limnephilidae 

32 Anabolia brevipennis 2015 Dit verslag stilstaand  

33 Anabolia nervosa 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand/stromend Alleen als larve (Oude 
Leij) 

34 Enoicyla pusilla 2005 Higler e.a. 2008 terrestrisch Vooral als larve 
(potvallen); eenmaal 
malaiseval 

35 Glyphotaelius pellucidus 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand/stromend  

36 Grammotaulius 
nigropunctatus 

2007 Sanabria & 
Tempelman 2014 

stilstaand Meer in recentere 
jaren 

37 Limnephilus affinis 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

38 Limnephilus auricula 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

39 Limnephilus binotatus 2006 Higler e.a. 2008 stilstaand  

40 Limnephilus bipunctatus 2011 Sanabria & 
Tempelman 2014 

stilstaand  

41 Limnephilus decipiens 2012 Dit verslag stilstaand  

42 Limnephilus elegans 2009 EIS-database stilstaand  

43 Limnephilus extricatus 2014 Dit verslag stromend  
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44 Limnephilus flavicornis 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

45 Limnephilus griseus 2006 Higler e.a. 2008 stilstaand  

46 Limnephilus lunatus 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand/stromend  

47 Limnephilus marmoratus 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

48 Limnephilus rhombicus 2006 Higler e.a. 2008 stilstaand/stromend  

49 Limnephilus sparsus 2015 Dit verslag stilstaand  

50 Limnephilus subcentralis 2015 Higler e.a. 2008; 
dit verslag 

stilstaand Materiaal uit 2005 
bleek L.marmoratus 

51 Limnephilus vittatus 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

52 Stenophylax permistus 2008 EIS-database stilstaand  

Molannidae 

53 Molanna angustata 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand/stromend  

Polycentropodidae 

54 Cymus crenaticornis 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

55 Cymus flavidus 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

 Cymus cf. insolutus 2011 Sanabria & 
Tempelman 2014 

stilstaand  

56 Cymus trimaculatus 2006 Higler e.a. 2008 stilstaand/stromend  

57 Holocentropus dubius 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand   

58 Holocentropus picicornis 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand/stromend  

59 Holocentropus stagnalis 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

60 Neureclipsis bimaculata 2010 Dit verslag stromend  

61 Polycentropus 
flavomaculatus 

2006 Higler e.a. 2008 stromend  

Phryganeidae 

62 Agrypnia pagetana 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

63 Agrypnia varia 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

64 Hagenella clathrata 2000 EIS-database stilstaand  

65 Phryganea bipunctata 2005 Higler e.a. 2008 stilstaand  

66 Phryganea grandis 2006 Higler e.a. 2008 stilstaand  

67 Trichostegia minor 2009 EIS-database stilstaand  

Psychomyiidae 

68 Psychomyia pusilla 2007 EIS-database stromend  

69 Tinodes waeneri 2005 Higler e.a. 2008 stromend  

Nr. Soort Jaar Literatuur Stromend/stilstaand Opmerking 

 
Dankwoord  
Met dank aan Maria J. Sanabria voor haar hulp bij het determineren van schietmotten. Ook 
dank aan Paul van Wielink en Henk Spijkers voor het onvermoeibaar doorzetten van deze 
mooie meetserie van schietmotten. Ik hoop dat het vangen nog járen wordt voortgezet! Het 
onderzoek naar insecten op de Kaaistoep met behulp van licht is mede mogelijk gemaakt 
door een subsidie van de Uyttenboogaard-Eliasen Stichting, waarvoor dank. 
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aangrenzende terreinen in Tilburg. Verslag 2013, 19e onderzoeksjaar. - TWM Gronden 
BV, Natuurmuseum Brabant & KNNV-afdeling Tilburg, 167pp. 
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Kaaistoepkekkers 
 
Ron Felix & Jaap van Kemenade 
 
 
Tweeduizendzeventien was het vierde jaar van het boomkikkerproject in de Kaaistoep. In de 
drie jaren daaraan voorafgaand zijn wisselende aantallen juvenielen op verschillende 
plaatsen uitgezet. Ze zijn opgekweekt bij Natuurbalans in Nijmegen. 
Om voldoende genetische variatie te waarborgen, zijn de eieren waaruit ze zijn opgekweekt, 
verzameld in verschillende populaties. In 2017 zijn geen juvenielen meer uitgezet omdat de 
populatie op dat moment voldoende levensvatbaar leek. Alle juvenielen die dat jaar zijn 
waargenomen zijn dus van ‘eigen’ bodem. In 2016 waren al met zekerheid enkele 
‘autochtonen’ waargenomen, alsmede een eiklompje. Maar op het moment dat deze aan 
land kropen, werd de laatste lichting opgekweekte dieren uitgezet. Vanaf dat moment was 
het niet meer zeker of een waargenomen juveniel een uitgezet exemplaar was of niet. 
Het afgelopen jaar zijn maar liefst 146 juvenielen geteld, waarvan overigens 43 nog in het 
larvestadium. Dit tellen gebeurt aan de hand van kaarten waarop braamstruwelen zijn 
ingetekend en genummerd. In het totaaloverzicht wordt steeds het maximum aan 
waargenomen exemplaren per struweel vermeld. Enerzijds zullen verschillende juvenielen 
echter ongetwijfeld gaan zwerven, waardoor het totale aantal uiteindelijk een rooskleurig 
getal zal zijn. Anderzijds worden bij het monitoren altijd dieren over het hoofd gezien en zijn 
nooit alle dieren tegelijk actief. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht vanaf de start van het project. 
 

Jaar 
Uitgezet Eerste 

roepers 
Koor-
activiteit 

Waargenomen 
juvenielen 
(uitgezet) 

Waargenomen 
juvenielen 
(eigen bodem) 

Waargenomen 
(sub)adulten 

2014 800 -- --    

2015 395 
datum 

onbekend 
enkele 70 -- 5 

2016 690 week 15 
(2e wk april) 

38 168 >5 50 

2017 -- week 13 
(4e wk maart) 

95 -- 146 66 

 
Toelichting tabel: 
Kolom 3 en 4 hebben betrekking op koorwaarnemingen in het voorjaar. Het is bekend – en 
dat is in 2017 ook meermalen waargenomen – dat in de zomer regelmatig mannetjes vanuit 
het braamstruweel roepen. Deze dieren zijn niet meegeteld. 
Doordat de uitgezette dieren qua grootte een duidelijke voorsprong hadden op ‘natuurlijke’ 
aanwas, waren de meeste mannen al een jaar eerder bij stem dan onder natuurlijke 
omstandigheden. Adulten (3 jaar oud) en subadulten (1-2 jaar oud) waren op zeker moment 
niet meer op grootte van elkaar te onderscheiden. 
De eerste juvenielen van eigen bodem kropen al aan land toen hun ouders krap twee jaar 
oud waren. In 2017 zullen alle nog in leven zijnde boomkikkers van 2014 en 2015 een 
bijdrage geleverd hebben in het totaal van 146 juvenielen. Ook voor 2018 en volgende jaren 
is aan te nemen dat exemplaren uit 2014 nog aan de voortplanting zullen deelnemen, voor 
zover ze nog in het terrein aanwezig zijn. Boomkikkers kunnen tamelijk oud worden: 
voorheen werden op de vliegbasis Gilze-Rijen exemplaren van negen jaar oud 
waargenomen. In gevangenschap zijn nog veel hogere leeftijden bekend. 
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Verbreiding 
In 2016 werden roepende mannetjes waargenomen in Blaak West, over het Bels lijntje. Er 
werd blijkbaar naar het oosten toe gemigreerd. Deze tendens zette zich in 2017 voort.Ten 
westen van de Oude Leij werden zelfs nauwelijks meer individuen waargenomen, noch 
roepend in het water, noch op de braamstruwelen. Het zwaartepunt van de kooractiviteiten 
en de voortplanting was ook nu weer sterk naar het oosten en noorden verschoven, hetgeen 
uit de volgende cijfers blijkt. Voor de overzichtelijkheid zijn de aantallen nu niet per struweel, 
maar per poel getotaliseerd. 
 

  Uitgezet Koor Juv. (sub)ad. Uitgezet Koor Juv. (sub)ad. Uitgezet Koor Juv. (sub)ad. Koor Juv. (sub)ad. 

 
2014 2014 2014  2014 2015 2015  2015  2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 

Poel   1)   2) 3) 4)      5)  

1             1 2   3 2 1 2 -- -- 

2             1 --    2 6 1 3 -- 4 

3 290   16   90   13 -- 140 1 16 2 2 1 -- 

Prikven                   3 6 -- 4 -- 1 

4                   2 2 -- -- -- 1 

Staat 5 100   18   75   9 1 130 5 20 11 10 17 11 

6                   4 -- -- -- 1 1 

7 120   13   75   15 --   3 32 4 7 36 9 

8                   2 7 4 -- 3 6 

9                   -- 4 1 9 -- 4 

10                 140 10 4 2 10 1 2 

11                   -- 14 3 -- -- 1 

12 90   3   75   4 3 140 >13 22 11 20 18 11 

13 200   16       1 --   >10 10 4 8 20 9 

Spiebodem                         8 -- 1 

Blaak west                   10 5 -- 5 5 2 

Eekhoornpad         80   -- -- 140 -- 12 1 5 13 2 

Gilzerbaan, 
particulier 

                        2 -- -- 

           Totaal 800   76   395   44 6 690 >68 162 45 93 106 65 

 
Toelichting tabel: 

1) In 2014 is alleen gemonitord bij de struwelen waar juvenielen zijn uitgezet. Van dat 
jaar is dus niet bekend of er al migratie van de jongen heeft plaats gevonden. 

2) In 2015 zijn enkele boomkikkers gehoord vanaf de Hut van Homberg uit de richting 
van poel 3, 5, 12 en 13. Er is niet gemonitord omdat niet verwacht werd dat kikkers 
van één jaar oud al zouden kwaken. 

3) De waargenomen juvenielen van 2015 betreffen juvenielen die dat jaar zijn uitgezet; 
dieren van 2014 waren al zó groot dat ze als (sub)adulten werden aangemerkt. 

4) – betekent dat wel is gemonitord, maar niets is waargenomen; lege cellen betekenen 
dat er niet is gemonitord. 

5) Het totaal aantal juvenielen in kolom 15 is een bijstelling van de 146 juvenielen, 
aangezien in het laatste getal ook het maximum aantal uit poel 5 en poel 12&13 
ongedifferentieerd (= niet per struweel geteld) is verwerkt, waardoor het aantal van 
146 geflatteerd is. 
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Discussie 
In totaal zijn er bij poel 3 zo’n 520 juvenielen uitgezet. Tot en met 2016 zijn redelijke 
aantallen juvenielen waargenomen. Zeer waarschijnlijk zijn dat steeds juvenielen die 
datzelfde jaar zijn uitgezet. Het aantal (sub)adulten is steeds zeer laag. Sinds er in 2017 
geen juvenielen meer zijn uitgezet, zakt het aantal waarnemingen dramatisch in. Wel 
opmerkelijk dat er in 2017 bij poel 3 (richting Prikven) één juveniel werd waargenomen. Dit 
betekent dat er, ondanks de zeer lage aantallen waargenomen dieren bij poel 3 en bij het 
Prikven waarschijnlijk toch voortplanting heeft plaats gevonden, wellicht slechts van één 
koppeltje. Het ligt niet voor de hand dat dit jong vanuit het oosten de Oude Leij is 
overgestoken. Bij poel 4 en op de braamstruwelen juist ten oosten van de Oude Leij zijn 
nooit juvenielen waargenomen. Mogelijk speelt bij deze minimale waarnemingen, naast 
mogelijke migratie, de renovatie van de poel in winter 2015/2016 een belangrijke verstorende 
rol. Het is de enige plaats ten westen van de Oude Leij waar juvenielen zijn uitgezet. De 
renovatie kan daarmee een effect op het gehele gebied ten westen van de Oude Leij hebben 
gehad, aangezien bij de overige poelen (1, 2, 4) steeds maar zeer weinig boomkikkers in het 
landbiotoop zijn waargenomen. Alleen ten noorden van poel 2 werden in 2017 enkele 
volwassen exemplaren aangetroffen, maar geen juvenielen. Mogelijk nog ‘restanten’ van 
uitzet bij poel 3 in voorgaande jaren. 
Bij poel 5 zijn in totaal 305 dieren uitgezet. Het aantal juvenielen dat steeds is waargenomen 
tot en met 2016, is ook hier tamelijk hoog. Dat aantal blijft hoog in 2017, evenals het aantal 
(sub)adulten. Ook de kooractiviteit is de laatste twee jaren toegenomen. In 2016 zijn hier 
zelfs de eerste juvenielen van eigen bodem gevonden. Poel 5 kan hiermee aangemerkt 
worden als een succesvolle poel. 
Bij poel 7 hebben slechts twee uitzettingen plaats gevonden, in 2014 en 2015. Desondanks 
is het aantal waargenomen juvenielen steeds hoog, hoewel de kooractiviteit bescheiden is 
en het aantal (sub)adulten middelmatig. Poel 7 is tamelijk zuur, maar toch één van de beste 
poelen. 
Poel 12 en 13 nemen we hier even samen, omdat ze dicht bij elkaar liggen en het 
landhabitat van beide poelen in elkaar over loopt. In poel 12 zijn in totaal 305 juvenielen 
uitgezet in drie keer, terwijl in poel 13 alleen in 2014 200 juvenielen zijn uitgezet, tezamen 
dus 505 dieren. In 2015 waren de waarnemingen zéér mager. Het leek erop alsof de meeste 
dieren waren weggetrokken. In december 2015 is poel 12 grondig gerenoveerd aan de 
zuidkant. Opvallend is dat de boomkikkerpopulatie hier weinig van geleden lijkt te hebben of 
dat deze zich snel heeft hersteld. Poel 12 en 13 vormen tot op heden tezamen het beste 
voortplantingswater en landbiotoop. 
Bij de poelen aan het Eekhoornpad zijn in de laatste twee uitzettingsjaren tezamen 220 
juvenielen uitgezet. Hoewel het aantal waarnemingen van (sub)adulten erg mager is en dat 
van de juvenielen beter, lijkt dit terrein zich langzaam in positieve zin te ontwikkelen. 
In de drie uitzettingsjaren zijn juvenielen uitgezet bij de poelen 3, 5, 7, 12, 13 en 
Eekhoornpad. In 2015 is al iets te zien van migratie of uitzwerming van de uitgezette 
juvenielen. Daarbij zullen waarnemingen bij poel 1, 2, Prikven en mogelijk ook poel 4, alle 
terug te voeren zijn tot juvenielen van poel 3. Al deze locaties liggen ten westen van de Oude 
Leij. In 2017 is poel 2 leeg gepompt en verondiept en zijn delen van de oevers uitgebreid en 
afgevlakt. Hopelijk zal de boomkikker zich hier herstellen. De vondst van één juveniel in 2017 
tussen poel 3 en het Prikven geeft aan dat dat mogelijk lijkt. Het Prikven zelf lijkt ongeschikt 
voor de voortplanting, omdat er een flinke populatie Californische rivierkreeft aanwezig is. 
Poel 5 lijkt zijn boomkikkers voornamelijk bij zich te houden. Uitbreiding naar het oosten is 
echter zeer wel mogelijk, richting poel 6. In de winter en het voorjaar van 2018 zal de 
Koningspoel onderhanden worden genomen: berkenopslag wordt verwijderd en de poel 
wordt uitgebreid met ondiep oeverwater ten behoeve van de boomkikker bij diens hopelijke 
uitbreiding naar het noorden. Bij de Koningspoel liggen braamstruwelen, een deel ervan 
meer naar de schaduwzijde van het terrein, maar vooral aan de oostzijde liggen kansrijke 
struwelen. 
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Vanuit poel 7 lijkt migratie naar zowel het westen (in mindere mate, richting poel 6) als naar 
het oosten en noordoosten plaats te vinden. Naar het westen zijn steeds aantallen 
(sub)adulten en juvenielen te vinden tussen poel 7 en poel 6 en tussen poel 7 en poel 8. 
Mogelijk wordt van daaruit ook poel 9 ‘bediend’. Naar het oosten en noordoosten toe zijn de 
kikkers al snel het Bels Lijntje overgestoken naar Blaak West en zelfs naar de geïsoleerde 
poel in de Spiebodem. Om de laatste te bereiken zijn de kikkers blijkbaar door het bos 
getrokken. Ook voor het bereiken van het particuliere terrein aan de Gilzerbaan, de meest 
oostelijke waarneming van twee kwakende exemplaren, was het nodig dwars door het bos te 
trekken. 
De uitgezette juvenielen in poel 12 en 13 lijken zich deels in de omgeving van beide poelen 
te blijven ophouden, maar een deel waaierde naar het westen (struwelen rond de sloot van 
Nouwens) en waarschijnlijk het noorden (de struwelen ten noorden van poel 11) uit. 
 
Dankwoord 
Op deze plaats willen we wederom de enthousiaste monitorders Ruud van Doorn, Sven 
Felix, Frans Graat, Harrie Hamers, Jan de Jong, Paul de Koning, Pieter Mueller, Albert van 
Nieuwburg, Jack van Nuenen & Wil Verhoeven. van harte bedanken voor hun inzet en we 
hopen ook in het komende seizoen weer een beroep op hen te mogen doen. Sander van de 
Koppel bedankt voor het kritisch doornemen van de tekst. 
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Project herintroductie knoflookpad 
 
Peter Kroon & Ron Felix 
 
 
Ook in 2017 werd het project herintroductie knoflookpad in de Kaaistoep voortgezet. 
Wederom werden in poel 3 en poel 12 netten met larven gehangen en werden de terraria 
voor de gemetamorfoseerde larven weer gereed gemaakt. Daarnaast is ook weer 
monitoringsonderzoek uitgevoerd om de ontwikkeling van de nieuwe populatie te volgen. 
 
Kweek 
In elke poel werden twee netten gehangen om de aantallen niet te groot te maken: een te 
grote populatiedruk zou nadelig kunnen zijn voor de gezondheid en het welbevinden, en 
daarmee de ontwikkeling van de larven. In totaal werden 1.122 larven verdeeld over de vier 
leefnetten. Ook nu weer werden de larven gevoerd met geblancheerde andijvie en 
Koikorrels. Uiteindelijk werden 996 dieren uitgezet, waarvan 642 als volgroeide larve 
rechtstreeks in de poel en 354 als juveniel na enige tijd in het terrarium doorgebracht te 
hebben, tot de staart (vrijwel) geheel was verdwenen. 
 
Monitoring 
De monitoring omvat een drietal activiteiten. Ten eerste de trek naar en van de poelen. 
Daartoe zijn in 2016 rondom poel 11 en poel 1 (in de laatste poel hebben in de jaren 2013 tot 
en met 2015 eveneens netten met larven gelegen) schermen met emmers aan binnen- en 
buitenzijde geplaatst (fig 1a.). Buiten het actieve knoflookpaddenseizoen zijn deze schermen 
platgelegd en de emmers afgedekt. 
Ten tweede wordt luisteronderzoek gedaan naar kooractiviteit als de padden eenmaal in het 
voortplantingswater zijn gearriveerd. En ten slotte wordt getracht larven te vangen in de 
poelen waar kooractiviteit is waargenomen. 
Tijdens het schermonderzoek worden de emmers dagelijks gecontroleerd op 
knoflookpadden en andere aanwezige amfibieën. Knoflookpadden zijn op basis van hun 
rugtekening individueel herkenbaar. Er wordt een foto gemaakt van de dieren, het geslacht 
wordt bepaald (mannetjes hebben verdikkingen, zogenaamde epauletten, op hun 
bovenarmen) en er wordt aantekening gemaakt van hun conditie (fig. 1b). 
 

 
Figuur 1a. Poel 1 en 12 met de plaatsing van de emmers langs de schermen; 1b. Knoflook-
pad uit één van de emmers (illustraties van Ron Felix). 
 
Op deze wijze is het mogelijk om vast te stellen of een dier al eerder gevangen is, eventueel 
zelfs het jaar ervoor of nog eerder. Met de buitenemmers vangen we op die manier padden 
die naar het water toe willen en met de binnenemmers krijgen we zicht op dieren die hun 
voortplantingstaak erop hebben zitten en weer naar hun landbiotoop trekken. 

  



 

 150 

Op deze wijze weten we nauwkeurig hoeveel dieren de bewuste poel tot voortplantingswater 
hebben gekozen. In de eerste jaren van het project zijn ook volwassen, gechipte dieren 
uitgezet. Het zoeken naar gechipte dieren in het veld, met behulp van een detector, leverde 
niet veel op. Meestal werden losse tags gevonden. In 2018 gaan we de exemplaren in de 
emmers tevens checken met een handdetector, in de hoop nog dieren te vinden die in de 
eerste jaren gechipt zijn. 
In 2016 zijn met de schermen tien verschillende knoflookpadden gevangen: zeven bij poel 1 
en drie bij poel 11. Het betrof acht mannetjes en twee vrouwtjes. In 2017 zijn negen 
knoflookpadden gevangen, alle bij poel 1. Hiervan waren vijf mannetjes en vier vrouwtjes. 
Eén van de vrouwtjes was ook al in 2016 bij poel 1 gevangen. Ervan uitgaande dat het dier 
in 2016 het volwassen stadium net bereikt had en voor het eerst deelnam aan de 
voortplanting, moet het dier in 2017 al minimaal vier jaar oud geweest zijn. Vrouwtjes worden 
namelijk na drie jaar volwassen. 
een belangrijk onderdeel is het onderzoek naar de kooractiviteit in het vroege voorjaar. 
Daartoe onderzoeken we met een onderwatermicrofoon (knoflookpadden roepen ónder 
water, zowel de mannen als de vrouwen) niet alleen de poelen met de schermen, waarvan 
we vrij nauwkeurig weten hoeveel er moeten zitten, maar ook andere poelen. In 2015 
hoorden we in vier poelen roepers: poelen 1, 3, 11 en 12, in totaal zo’n 14 dieren. In 2016 
was het luisteronderzoek minder succesvol: slechts zeven roepers. Mogelijk was dit te wijten 
aan de weersomstandigheden gedurende de voortplantingsperiode. Ook in andere gebieden 
waren de gehoorde aantallen lager. In 2017 werden gelukkig weer meer dieren gehoord: 13 
in totaal. Bijzonder is de waarneming van één roepend dier in poel 5. Deze poel ligt op 
minimaal 300 meter van dichtstbijzijnde uitzetplek (fig. 2). Daartoe zou dit exemplaar de 
Oude Ley hebben moeten oversteken. Maar hij kan natuurlijk ook uit een andere, verder weg 
gelegen uitzetpoel gekomen zijn. Eveneens opmerkelijk is dat na 2015 geen enkel dier meer 
in poel 3 is gehoord, terwijl dit toch een poel is waar jaar op jaar larven en 
gemetamorfoseerde dieren zijn opgekweekt en uitgezet. 
 

 
Figuur 2. Afstand van poel 5 tot de uitzetpoelen. De rode cirkels zijn uitzetplekken van larven en 
juvenielen. De blauwe cirkel betreft een uitzetplek van juvenielen en subadulten t.b.v. 
zenderonderzoek. Poel 11 (groene cirkel) is eerder al zelfstandig bereikt door de knoflookpadden. 

  



 

 151 

Na het luisteronderzoek wordt in mei-juni gekeken of er ook dikkopjes/larven van de 
knoflookpad gevangen kunnen worden op de plekken met kooractiviteit. Hiermee kan 
worden bevestigd dat er sprake is van natuurlijke voortplanting: er waren mannelijke en 
vrouwelijke dieren aanwezig, er is met succes een eisnoer afgezet, dit eisnoer is tot 
ontwikkeling gekomen en de larven hebben in het water kunnen overleven tot het moment 
van vangen. Dit is dus een serieuze indicatie dat een water geschikt is als 
voortplantingslocatie. 
Zowel in 2015 als in 2016 werd maar één larve gevangen. Een keer in poel 1 en een keer in 
poel 12. In 2017 waren er duidelijk meer larven aanwezig in deze poelen, resp. 8 en 5. Ook 
dit zijn nog erg lage aantallen. De gebruikte methode is niet geschikt om een duidelijk beeld 
te krijgen van de daadwerkelijk aanwezige aantallen. Knoflookpadlarven zijn lastig te vangen 
en de onderzoeksduur was kort. Het ging met name om het aantonen van aan- of 
afwezigheid van knoflookpadlarven. In de toekomst zullen fuiken gebruikt gaan worden, 
omdat schepnetten de poel teveel verstoren. 
 
In totaal zijn vanaf 2013 tot en met 2017 bijna 7.500 knoflookpadden uitgezet in de 
Kaaistoep. De uitzetfase wordt nu afgebouwd. Komende twee jaar worden alleen nog kleine 
aantallen uitgezet, bijvoorbeeld om de kolonisatie van een nieuwe voortplantingspoel te 
bespoedigen. We blijven dus nog even bouwen aan een robuuste, gezonde populatie 
knoflookpadden in de Kaaistoep. 
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Vogels in het waterwingebied Tilburg in 2017 
 
Jan van Gameren 
 
 
De passie voor vogels is breed: ‘Vogelvangers’, Vogelschilders, Vogelringers, Vogelspotters, 
Vogelfotografen, Vogeltellers en Vogelonderzoekers. Zo is het genot van de vogelringer: de 
vogel in de hand te hebben. En als ik in mijn schuiltent zit met de telescoop dan geniet ik met 
name van de observatie in het vrije veld. 
In 2017 werden er 129 vogelsoorten waargenomen. Het gemiddelde aantal tussen 2005 t/m 
2016 bedraagt 131 soorten. De 129 soorten kunnen we verdelen in 67 broedvogelsoorten, 
45 soorten in relatie met het terrein en louter overvliegend: 17 (zie bijlage 1). 
De vogelthermometer waterwingebied 1920-2017 steeg met de Roodkeelpieper als nieuwe 
soort. Het is een broedvogel van de arctische toendra en akkers in Noord Scandinavië. 
Tijdens de voorjaarstrek landde deze fraaie soort vergezeld met Graspiepers voor de 
Veldwerkhut. Toch blijft de totaallijst op 201 staan. Tijdens de controle vanaf 2004 bleek dat 
de Grote barmsijs 2x als nieuwe soort is ingevoerd. 
De maand mei had de hoogste score qua soorten: 86. Januari 2017 bleef steken op 52. Het 
maandgemiddelde over 2017 komt uit op 72 soorten. 
De vaste stamgasten van elke maand in 2009 en 2017: in 2009: 26; in 2017: 32. Zowel in 
2009 en 2017: Aalscholver, Blauwe reiger, Buizerd, Houtduif, Grote bonte specht, Groene 
specht, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Merel, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, 
Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte kraai, Spreeuw, Vink, Groenling. 
Resterende maandelijkse soorten 2009: Wilde eend, Fazant, Waterhoen, Kokmeeuw en 
Rietgors. 
Resterende maandelijkse soorten 2017: Grauwe gans, Canadese gans, Havik, Sperwer, 
Holenduif, Bosuil, Kleine bonte specht, Goudhaan, Boomklever, Boomkruiper, Goudvink en 
Kruisbek. Zo kun je in elk geval de verschuivingen in de vogelwereld enigszins zichtbaar 
maken. 
‘Eénmaandige’ waarnemingssoorten 2017: 17: Roerdomp, Lepelaar, Wilde zwaan, 
Krakeend, Tafeleend, Visarend, Smelleken, Groenpootruiter, Regenwulp, Bokje, Zomertortel, 
Koekoek, Rouwkwikstaart, Roodkeelpieper, Waterpieper, Groenlandse tapuit, Huismus. 
 
Het vogelgebeuren van maand tot maand 
 
Januari – februari - maart 
Het winterse weerbeeld tussen 6 en 30 januari bewerkte een uittocht van vele Roodborsten. 
Op 3 januari werd een Witgatje opgemerkt bij poel 2. De eerste Roodborsttapuit van 2017 
werd op 13 januari waargenomen. Het broekbosje langs het Bels Lijntje is nog steeds de 
vaste slaapplaats voor meer dan 40 Eksters. Op 16 januari vlogen 2 Houtsnippen en 2 
Bokjes op vanuit een Pijpestrootjesvlakte in het heidegebied de Sijsten. Luidruchtige 
Kruisbekken doorkruisten regelmatig het waterwingebied en op 24 januari bevolkten tussen 
de 100 en 150 Sijsjes het Elzenbroekbos in de oostelijke Kaaistoep. 
Het weerbeeld van februari was wisselvallig van aard met temperatuurschommelingen van 2 
tot 15 graden. De eerste Tjiftjaf liet zich horen op 3 februari. De aanloop van de voorjaarstrek 
kwam in de laatste decade van februari op gang: Ooievaars, Veldleeuweriken, 
Boomleeuweriken, Graspiepers, Koperwieken, Kramsvogels en Zanglijsters. 
De maand maart ging van start met een mooie waarneming van een Roerdomp in een 
rietkraag van de Blaaksloot. Op 7 maart bracht een jagende Rode wouw de vogelaars in de 
veldwerkhut in vervoering; een echte krent in de pap. Op 3 locaties in de Kaaistoep zijn 
Grauwe ganzen druk in de weer met de bouw van hun nest. 
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De terugkeer en doortocht van diverse soorten komt op gang: Witte kwikstaart, Rietgors, 
Zwarte roodstaart, Geelgors en Appelvink. In de avond van 30 maart werden er ongeveer 
500 Witte kwikstaarten geteld die in de rietgordel van het Prikven landden om te 
overnachten. 
De hele winter vertoefden twee Klapeksters in het gebied. De terugkeer naar hun noordelijke 
broedgebied vond eind maart plaats. De laatste waarneming was 28 maart. 
 
April – mei - juni 
April was de maand van de binnenkomst van diverse zangertjes: o.a. Fitis, Zwartkop, 
Grasmus, Tuinfluiter, Kleine karekiet, Boompieper en Bonte vliegenvanger. 
Kenmerkend dit jaar was de hoge bezetting van Fitissen in de hakhoutzones van de 
graslanden en broeklandjes in de Kaaistoep. Het verblijf van Beflijsters in april was dit jaar 
kortstondig te noemen: 17 april. In de voorgaande jaren kon je deze schuwe lijstersoort tot 3 
weken lang aantreffen in de graslanden, die omzoomd worden met takkenrillen. Late 
doortrek van Kramsvogels vond plaats op 27 april en 1 mei. De beheerswerkzaamheden in 
het heidegebied de Sijsten werpen hun vruchten af. 
Naast de terugkeer van de Nachtzwaluw begint het terrein aantrekkelijker te worden voor de 
Geelgors. Vanaf 19 april tot begin mei vertolkte deze zangvogel onophoudelijk zijn 
‘Beethovenstrofe’. 
Een paartje Kieviten verkeerde van 14 mei t/m 22 mei op een geïsoleerd grasland. Het bleef 
helaas bij een broedpoging. Wat we wederom in mei gemist hebben is de sfeervolle zang 
van de Fluiter. De waarneming van de Zomertortel was eenmalig op 22 mei. En de 
Blauwborst broedt voor het 2e jaar niet meer in de Kaaistoep. Met slechts één waarneming 
komen we er dus bekaaid vanaf! 
De jongen van de Zwarte specht vlogen omstreeks 20 mei uit hun nestholte! 
En vanaf 25 mei werd het zomers warm, en na een korte dip kregen we ook een heuse 
hittegolf van 20 t/m 22 juni. Met als gevolg: de moerassige zones kwamen droog te staan en 
het waterpeil van de poelen zakte dramatisch. De terreinen werden insectenarmer, waardoor 
de dispersie van diverse zangvogels begin juli al op gang kwam. Weg waren de Rietgorzen, 
maar de Grauwe vliegenvanger werd dagelijks gezien vanaf 30 juni t/m 26 juli en van 3 
september t/m 10 september. 
 

 
 Zwarte specht (foto Jan van Gameren) 
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Juli – augustus - september 
Vanaf 15 t/m 25 juli genoten we dagelijks van de omzwervingen en doortrek van 25 – 30 
Boomleeuweriken, 30 Witte kwikstaarten en 30 Gekraagde roodstaarten. 
Op 10 juli stal een Boomvalk de show met het plukken van een Boerenzwaluw uit het 
luchtruim. Tussen 25 juli en 30 augustus werd deze snelle vlieger bijna dagelijks 
waargenomen.  
Sprookjesvogel de Wespendief trok dit jaar westelijker door. In 2016 geen enkele 
waarneming, nu werden we regelmatig getrakteerd op het zien van deze schitterende 
roofvogel. Vanaf 11 juni tot en met 15 september. Van 26 t/m 28 juli verscheen de 
Wespendief dagelijks voor de veldwerkhut. 
De uittocht van de Gierzwaluwen startte op 27 juli. In augustus kwam de doortrek van 
Gierzwaluwen pas echt op gang. De ‘laatste’ Gierzwaluw passeerde op 27 augustus. 
Massale doortrek van Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen speelde zich af op 23 augustus. 
Op 27 augustus hadden 11 Dodaarzen zich verzameld op het Prikven. De wilgenbroekbosjes 
langs de Blaaksloot zijn gewild bij de Kneuen voor de overnachting. Een uur voor 
zonsondergang komen uit alle richtingen groepen aanvliegen om zich te verzamelen. De dag 
wordt afgesloten met een zwierende slaapvlucht laag boven de graslanden. 
Dit prachtige schouwspel speelt zich dagelijks af vanaf half augustus tot eind september met 
wisselende groepen van 150 tot en met 500. 
Van 1 t/m 3 september foerageerde een Groenlandse tapuit op de graslanden van de 
westelijke Kaaistoep. 
 

 
  Boomvalk (foto Jan van Gameren) 
 
Oktober – november - december 
Negen en 26 oktober stonden te boek als toptrekdagen van o.a. Graspiepers, 
Veldleeuweriken, honderden Koperwieken, Kramsvogels, Zanglijsters, honderden 
Houtduiven, Vinken, Kepen, Goudvinken en Kneuen. Het jaarlijkse trekvogelfestijn kende 
nog meer hoogtepunten: op 13 en 16 oktober een Smelleken, op 16 oktober Rode wouw en 
Slechtvalk, op 20 oktober Bruine kiekendief, Waterpieper en Grote gele kwikstaart. 
In november was de vogeltrek nog niet ten einde. Twee november was een toptrekdag met 
name van lijsterachtigen. In de eerste week van november passeerden een Visarend en een 
Blauwe kiekendief. 
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Niet rond 10 oktober zoals elk jaar, maar pas op 17 november arriveerde de Klapekster in 
zijn winterverblijf de Sijsten. Inmiddels houden zo’n 1000 Houtduiven domicilie in het 
waterwingebied. Zowel in november en december bevolken Kleine barmsijsjes, Grote 
barmsijsjes en gewone Sijsjes de broekbosjes van de Kaaistoep. 
Het zien van overtrekkende Wilde zwanen op 14 december doet je beseffen: blijf vogels 
kijken in de Kaaistoep! 

 
Dankwoord 
Met dank voor het aanleveren van waarnemingen: Martijn de Boer, Erik Blommestijn, Jaap 
van Kemenade, Bert de Kort, John Snoeren, Henk Spijkers, Guido Stooker en Geert van 
Ostaden. 
 
 
Bijlage 1. Soortenlijsten 2017 
 
Broedvogels 

1. Dodaars 
2. Grauwe gans 
3. Canadese gans 
4. Nijlgans 
5. Wilde eend 
6. Kuifeend 
7. Buizerd 
8. Sperwer 
9. Havik 
10. Waterral 
11. Waterhoen 
12. Meerkoet 
13. Holenduif 
14. Houtduif 
15. Bosuil 
16. Ransuil 
17. Koekoek 
18. Nachtzwaluw 
19. IJsvogel 
20. Zwarte specht 
21. Groene specht 
22. Grote bonte specht 
23. Kleine bonte specht 
24. Boomleeuwerik 
25. Boompieper 
26. Witte Kwikstaart 
27. Winterkoning 
28. Heggenmus 
29. Roodborst 
30. Gekraagde roodstaart 
31. Roodborsttapuit 
32. Zanglijster 
33. Grote lijster 
34. Merel 
35. Tuinfluiter 
36. Grasmus 
37. Zwartkop 
38. Kleine karekiet 
39. Bosrietzanger 
40. Spotvogel 
41. Fitis 
42. Tjiftjaf 
43. Goudhaan 
44. Bonte vliegenvanger 
45. Koolmees 
46. Zwarte mees 
47. Pimpelmees 
48. Kuifmees 

49. Matkop 
50. Staartmees 
51. Boomklever 
52. Boomkruiper 
53. Ekster 
54. Gaai 
55. Kauw 
56. Zwarte kraai 
57. Spreeuw 
58. Huismus 
59. Vink 
60. Kneu 
61. Putter 
62. Groenling 
63. Goudvink 
64. Appelvink 
65. Kruisbek 
66. Rietgors 
67. Geelgors 
 
 
Vogels in relatie met het 
terrein 

1. Aalscholver 
2. Roerdomp 
3. Grote zilverreiger 
4. Blauwe reiger 
5. Knobbelzwaan 
6. Krakeend 
7. Wintertaling 
8. Tafeleend 
9. Wespendief 
10. Boomvalk 
11. Smelleken 
12. Kievit 
13. Witgat 
14. Oeverloper 
15. Groenpootruiter 
16. Houtsnip 
17. Watersnip 
18. Bokje 
19. Kokmeeuw 
20. Zomertortel 
21. Kerkuil 
22. Steenuil 
23. Gierzwaluw 
24. Oeverzwaluw 
25. Boerenzwaluw 

26. Huiszwaluw 
27. Graspieper 
28. Rouwkwikstaart 
29. Blauwborst 
30. Zwarte roodstaart 
31. Tapuit 
32. Groenlandse tapuit 
33. Paapje 
34. Koperwiek 
35. Kramsvogel 
36. Beflijster 
37. Braamsluiper 
38. Fluiter 
39. Vuurgoudhaan 
40. Grauwe vliegenvanger 
41. Klapekster 
42. Keep 
43. Kleine barmsijs 
44. Grote barmsijs 
45. Sijs 
 
 
Overvliegende vogels 

1. Ooievaar 
2. Lepelaar 
3. Wilde zwaan 
4. Brandgans 
5. Visarend 
6. Rode wouw 
7. Bruine kiekendief 
8. Blauwe kiekendief 
9. Slechtvalk 
10. Scholekster 
11. Wulp 
12. Regenwulp 
13. Kleine mantelmeeuw 
14. Veldleeuwerik 
15. Roodkeelpieper 
16. Gele kwikstaart 
17. Grote gele kwikstaart 
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De vinkenbaan in de Kaaistoep in 2017 
 
Mike van Zon, Walther Snoeren, John Snoeren, Bert de Kort, Geert van Ostaden, Henk Spijkers, 
Joaneke Verhoeven, Bert van Opstal, Pierre van Boxtel & Sjaak van Boxtel 
 
 
Voor het dertiende jaar op rij zijn er in 2017 weer vogels geringd en gecontroleerd door de 
ringgroep. Er is op 177 verschillende dagen en op meerdere locaties ringwerk verricht. Slagnetten 
en haagnet werden in de trektijd gebruikt. Er is met mistnetten soortgericht en in de struwelen 
gevangen. Onze vangkooien zijn voor roof- en zangvogels ingezet. Het CES-project aan de 
Blaaksloot is gecontinueerd. 
Ook dit jaar zijn er weer een flink  aantal leuke terugmeldingen genoteerd. Tijdens de trek in het 
voor- en najaar werden door onze ringgroep vogels gevangen die eerder in het buitenland geringd 
zijn, maar ook vanuit het buitenland kregen we terugmeldingen van vogels die in de Kaaistoep 
geringd waren en daar op hun doortocht onderschept werden. Van zomer- en standvogels hebben 
we al heel wat gegevens verzameld. Zo is te zien dat er zomervogels zijn die jaren achtereen hun 
plekje weer weten te vinden in het gebied. Standvogels die het heel goed doen en een 
respectabele leeftijd bereiken. 
In cijfers hebben we 3764 vogels geringd en 338 hervangsten gecontroleerd in 75 soorten (zie ook 
bijlage 1). Ook zijn er dit jaar vier nieuwe soorten gevangen en geringd die nog niet op de 
soortenlijst stonden, namelijk de slechtvalk, gele kwikstaart, koekoek en de roodkeelpieper. 
Een nieuwtje is dat onze ringgroep dit jaar versterking heeft gekregen van twee personen, namelijk 
medewerker Joaneke Verhoeven en ringer Bert de Kort die al actief is vanaf 2005 met ringwerk in 
de struwelen bij poel 2 van de Kaaistoep. Zijn ringgegevens worden vanaf dit jaar in de soortenlijst 
opgenomen. 
 
Nieuwe soorten voor de Kaaistoep 
Roodkeelpieper (Anthus cervinus) 
Op 4 april vingen we met het haagnet een 
zeldzame verrassing tussen de 27 
graspiepers die deze dag werden geringd: 
een roodkielpieper (fig. 1). Deze arctische 
vogel heeft zijn broedgebied in Noord 
Scandinavië en oostwaarts in Rusland. 
Een klein aantal trekt over Nederland en 
overwinterd in zuidoost Europa en Afrika. 
In Nederland zijn er van 1911 tot en met 
2016 slechts 4 exemplaren geringd. 
 

Figuur 1. Roodkeelpieper en 
graspieper (foto Mike van Zon). 

 
Slechtvalk (Falco peregrinus) 
Op 21 november werd een vrouwtje 
slechtvalk geringd in de Kaaistoep.  
Met deze soort gaat het goed. Sinds 1990 is er een duidelijke stijgende lijn ingezet van het aantal 
broedparen. Dit komt mede door het plaatsen van nestkasten op hoge gebouwen, bijvoorbeeld op 
flats en kerktorens. Er zijn nu meer dan 150 geregistreerde broedgevallen in Nederland. De soort 
is zelfs in 2017 van de Rode Lijst gehaald.  
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Koekoek (Cuculus canorus) 
Een soort die sterk achteruit gaat in Nederland. Tijdens een gerichte vangactie in het struweel bij 
poel 2 zijn er op 12 mei twee koekoeken gevangen en geringd (fig. 3). De biometrische gegevens 
van deze vogels zijn doorgegeven aan de landelijke koekoek onderzoeksgroep. 
 
Gele kwikstaart (Motacilla flava) 
Voor het eerst hebben we in het voorjaar in maart en april geprobeerd met soorteigen geluid op de 
slagnetten gele kwikstaarten te vangen. Op 10 en 16 april hebben we maar liefst 5 gele 
kwikstaarten geringd. 
 
Terugmeldingen 
Vogels die in de Kaaistoep zijn geringd en in het buitenland zijn terug gemeld. 
 

Soort 
 

Geringd in  
de Kaaistoep 

Terugmelding buitenland 

Kleine Karekiet 
Acrocephalus scirpaceus 

23-07-2014 24-08-2014 
België: Lier 

Vuurgoudhaan 
Regulus ignicapillus 

26-10-2016 17-03-2017  
Duitsland: Griefswalder Oie Krösllin 

Kleine karekiet 
Acrocephalus scirpaceus 

11-06-2017 23-08-2017 
België: Zwankendamme 

 
Vogels die in het buiteland geringd zijn en in de Kaaistoep zijn terug gemeld. 
 

Soort Geringd in het buitenland Terugmelding in 
de Kaaistoep 

Rietgors 
Emberiza schoeniclus 

08-10-2016 
België: Bree 

10-03-2017 

Tuinfluiter 
Sylvia borin 

24-07-2013 
België: Mechelen 

30-04-2017 

Kleine barmsijs 
Carduelis flammea cabaret 

11-06-2016 
Engeland: Aberdeen 

16-02-2017 

Witte kwikstaart 
Motacilla alba 

23-03-2017 
België: Nieuwpoort 

23-05-2017 

 
Terugmeldingen meerjarige vogels uit de Kaaistoep. 
 

Soort Geringd in 
de Kaaistoep 

Terugmelding in 
de Kaaistoep 

Boomklever 
Sitta euroaea 

15-07-2013 06-12-2017 

Buizerd 
Buteo buteo 

02-10-2012 06-12-2017 

Grasmus 
Sylvia communis 

30-04-2014 25-05-2017 

Koolmees 
Parus major 

02-08-2013 20-08-2017 

Pimpelmees 
Parus caeruleus 

28-11-2013 06-12-2017 

Staartmees 
Aegithalos candatus 

06-11-2013 08-12-2017 
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Havik (Accipter gentilis) 
Dit vrouwtje havik werd als 2e kalenderjaarvogel geringd op 24 januari 2010. Sindsdien laat deze 
vogel zich één of meerdere keren per jaar terug vangen en controleren. 
 

Ringvangst 7065256. 
Datum: 24-01-2010. 

Terugvangst 7065256. 
Data:  
28-10-2010 
20-11-2012 
02-10-2013 
07-01-2014 
29-01-2014 
05-11-2014 
02-09-2015 
26-10-2015 
10-10-2017 
10-10-2017 

 
 
     Figuur 3. Havik (foto Toon de Laat) 

 
Soortonderzoek 
Nachtzwaluw (Caprimulgus europeus) 
Ook is er middels nachtvangsten verder onderzoek gedaan aan de nachtzwaluwpopulatie op de 
Sijsten. Op 5 verschillende locaties en op 6 verschillende data tussen 27 mei en 31 augustus is er 
een vanginstallatie geplaatst. Er werd gebruik gemaakt van een grofmazig mistnet van 18 x 2.5 
meter en er is soorteigen geluid gebruikt om de vogels te lokken. Het was een groot succes! Er 
werden in totaal 6 volwassen mannetjes gevangen, waarvan er drie al een ring droegen uit het 
voorgaande jaar. Ook zijn er 4 vrouwtjes gevangen waarvan één volwassen en drie jonge vogels. 
Dit betekent dat er met succes jongen zijn grootgebracht en dat we naar alle waarschijnlijkheid 6 
territoria gehad hebben op de Heide. Succes van het beheer! 
 
Ringvergunning 
Om de ringvergunning te behouden is de ringer verplicht om, om de drie jaar op certificering te 
gaan. Dit jaar werd het examen afgenomen te Budel. Alle vier de ringers zijn met een ruim 
voldoende beoordeeld. Dit betekent dat we de komende 3 jaar onze ringactiviteiten met veel 
plezier voortzetten op de Kaaistoep. 
 
Beheersadvies de Sijsten 
Er is een voorzichtig begin gemaakt met het openzagen van voornamelijk dennenbos en 
bosranden rondom de heide. Er wordt geplagd, gemaaid en dennenopslag verwijderd. Dit moet als 
een zeer positieve ontwikkeling gezien worden. Flora en fauna zullen van deze werkzaamheden 
profiteren. Toch is er een puntje van aandacht. We zien in de laatste jaren een steeds meer 
toenemende recreatieve druk op en rond de heide. Het is wenselijk om de bestaande uit gebruik 
genomen paden ontoegankelijk te maken. Dit om de relatieve stilte en rust in het gebied te 
bewaren. Deze paden worden dagelijks door wandelaars, fietsers en hondenbezitters die hun hond 
vaak los laten lopen gebruikt. Dat zorgt voor veel onnodige verstoring en met name in het 
broedseizoen zal dit nadelige gevolgen hebben voor de daar aanwezige broedvogels, zoals de 
roodborsttapuit, geelgors, nachtzwaluw en boomleeuwerik. Eventueel te treffen maatregelen om 
gebruik van deze paden te demotiveren zijn de paden licht omploegen, bomen over de paden te 
laten vallen en verbodsbordjes te plaatsen. Dit laatste om overtreders op hun gedrag aan te 
kunnen spreken. 
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Bijlage 1. Soortenlijst 2017 
 

Code Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Ring-
vangst 

Terug-
vangst 

02670 Accipiter gentilis havik 1 1 

02690 Accipiter nisus sperwer 5  

02870 Buteo buteo buizerd 7 2 

03040 Falco tinnunculus torenvalk 1  

03200 Falco peregrinus slechtvalk 1  

04240 Gallinula chloropus waterhoen 1  

07240 Cuculus canorus koekoek 2  

07780 Caprimulgus europaeus nachtzwaluw 7 3 

07950 Apus apus gierzwaluw 1  

08310 Alcedo atthis ijsvogel 3  

08560 Picus viridis groene specht 1 1 

08760 Dendrocopos major grote bonte specht 27 12 

08870 Dendrocopos minor kleine bonte specht  1 

09740 Lullula arborea boomleeuwerik 29 3 

09760 Alauda arvensis veldleeuwerik 245  

09810 Riparia riparia oeverzwaluw 5  

09920 Hirundo rustica boerenzwaluw 59 5 

10010 Delichon urbica huiszwaluw 12  

10090 Anthus trivialis boompieper 11  

10110 Anthus pratensis graspieper 1.025  

10120 Anthus cervinus roodkeelpieper 1  

10170 Motacilla flava gele kwikstaart 5  

10190 Motacilla cinerea grote gele kwikstaart 6  

10200 Motacilla alba witte kwikstaart 80 2 

10660 Troglodytes troglodytes winterkoning 23 5 

10840 Prunella modularis heggenmus 38 16 

10990 Erithacus rubecula roodborst 157 30 

11060 Luscinia svecica blauwborst 1  

11210 Phoenicurus ochruros zwarte roodstaart 3  

11220 Phoenicurus phoenicurus gekraagde roodstaart 48 3 

11390 Saxicola torquata roodborsttapuit 16 2 

11460 Oenanthe oenanthe tapuit 6  

11462 Oenanthe oenanthe leucorhoa groenlandse tapuit 3  

11870 Turdus merula merel 62 36 

11980 Turdus pilaris kramsvogel 41  

12000 Turdus philomelos zanglijster 34 2 

12010 Turdus iliacus koperwiek 48 1 

12020 Turdus viscivorus grote lijster 2  

12500 Acrocephalus palustris bosrietzanger 2  

12510 Acrocephalus scirpaceus kleine karekiet 49 22 

12590 Hippolais icterina spotvogel 6  

12740 Sylvia curruca braamsluiper 1  

12750 Sylvia communis grasmus 52 27 

12760 Sylvia borin tuinfluiter 43 8 

12770 Sylvia atricapilla zwartkop 193 15 

13080 Phylloscopus sibilatrix fluiter 1  

13110 Phylloscopus collybita tjiftjaf 163 11 

13120 Phylloscopus trochilus fitis 47 18 

13140 Regulus regulus goudhaan 12 1 
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13150 Regulus ignicapillus vuurgoudhaan 11  

13350 Muscicapa striata grauwe vliegenvanger 5  

13490 Ficedula hypoleuca bonte vliegenvanger 16 1 

14370 Aegithalos caudatus staartmees 26 18 

14420 Parus montanus matkop 5  

14540 Parus cristatus kuifmees 9  

14610 Parus ater zwarte mees 6  

14620 Parus caeruleus pimpelmees 178 27 

14640 Parus major koolmees 139 35 

14790 Sitta europaea boomklever 5 7 

14870 Certhia brachydactyla boomkruiper 8 1 

15390 Garrulus glandarius gaai 4 1 

15820 Sturnus vulgaris spreeuw 14 1 

16360 Fringilla coelebs vink 120 7 

16380 Fringilla montifringilla keep 22  

16490 Carduelis chloris groenling 123 1 

16530 Carduelis carduelis putter 30  

16540 Carduelis spinus Sijs 75  

16600 Carduelis cannabina kneu 8  

16630 Carduelis flammea barmsijs 170 1 

16631 Carduelis flammea flammea grote barmsijs 29  

16634 Carduelis flammea cabaret kleine barmsijs 33 1 

16660 Loxia curvirostra kruisbek 1  

17100 Pyrrhula pyrrhula goudvink 37 2 

17170 Coccothraustes coccothraustes appelvink 2  

18770 Emberiza schoeniclus rietgors 102 8 

Code Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Ring-
vangst 

Terug-
vangst 

Totaal 75 soorten  3.764 338 
 

 

 
Figuur 2. Koekoek (foto Martijn de Boer). 
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De vogels van heidegebied de Sijsten in 2017 
 
Guido Stooker 
 
 
Op de Sijsten liggen twee BMP-plots die om het jaar worden gemonitoord. In 2017 was de centrale 
heide-plot weer aan de beurt. Het gebied is vijf keer in de ochtend bezocht (totaaltijd 6 uur en 45 
min.) en zeven keer in de avond/nacht. Dat laatste aantal is zo hoog omdat er in het bijzonder 
weer naar de aanwezigheid van nachtzwaluwen is gekeken. De teldata, waarnemingen en 
broedcodes staan vermeld in tabel 1. 
 
Er zijn in totaal 38 vogelsoorten waargenomen. Volgens de BMP-criteria (autoclustering) hebben 
27 soorten daarvan één of meer territoria cq. broedparen op en rond de heide gehad. Dat is 
minder dan twee jaar geleden (30 soorten). Ook het totaal aantal territoria was aanzienlijk minder 
dan toen (70 in 2017 tegen 97 in 2015). De soortenlijst wijkt echter niet erg af van de voorgaande 
kartering. Nieuw, nadat de soort voorgaande jaren al telkens in het voorjaar (maar buiten de 
datumgrenzen) werd gehoord, dit jaar definitief vastgesteld als broedvogel is de geelgors (zie 
figuur 1). Samen met de boompieper, boomleeuwerik, fitis, roodborsttapuit, kneu en nachtzwaluw 
zijn genoemde soorten karakteristiek voor een broedvogelbevolking van kleinschalige, 
structuurrijke droge heide. Binnen het plot zijn drie territoria van de nachtzwaluw vastgesteld en 
tenminste een of twee daarbuiten (op het kerstbomenheitje en rond de kleine heide-enclaves in het 
bos westelijk van de heide). Er zijn dit jaar acht pogingen gedaan om nachtzwaluwen te ringen. 
Daarbij konden uiteindelijk tien exemplaren worden geringd, waarvan drie een terugvangst van 
eerder (2016) op de Sijsten geringde vogels waren. Ook de klapekster werd dit jaar zowel in het 
voorjaar als de herfst weer waargenomen. Na de sneeuwbedekking van enkele dagen in 
december was de soort echter voor de rest van de winter gevlogen. Met genoemde soorten krijgt 
de avifauna van de Sijsten steeds meer het karakter van vroeger weer ‘terug’! Voor een 
beschrijving daarvan wordt verwezen naar de resultaatbeschrijving met toelichting op de kartering 
in het jaarverslag over het jaar 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1. Kaartjes kenmerkende vogelgroepen: geelgorsgroep links, roodborsttapuitgroep rechts. Legenda: 
zie in de afbeeldingen. 
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In 2018 wordt de heide door omvorming van aangrenzende naaldbossen qua oppervlakte 
aanzienlijk uitgebreid. Het areaal open heide en bosheide neemt toe en ook de oppervlakte open 
bos langs de randen van de heide wordt vergroot. Bovendien wordt er een fysieke verbinding 
(‘ecologische corridor’) gemaakt met het graslandcomplex van de Kaaistoep. Het wordt interessant 
om te kijken of bij de volgende BMP-kartering (2019) de kenmerkende heidevogels daarop positief 
hebben gereageerd. 
 
Tabel 1. Broedvogels heidegebied de Sijsten in 2017 (uitdraai SOVON-BMP/A: plot 7578). 
Toelichting: tussen haakjes de waarnemingen buiten de plotgrenzen. 
 

Nr. 

                     Datum 14-mrt 25-mrt 4-apr 28-apr 10-mei 27-mei 10-jun 14-jun 17-jul 29-jul 13-aug 21-aug Aantal Aantal 

Aanvang 06:50 06:45 07:15 06:45 06:45 23:00 22:45 21:30 21:30 22:00 22:00 22:00 autocluster autocluster 

Einde telling 08:05 08:15 08:45 08:00 08:00 00:00 23:30 23:00 23:30 23:30 23:30 23:30 territoria territoria 

Bezoeknr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 2015 
Bezoektype zonop zonop zonop zonop zonop nacht avond avond avond avond avond nacht 

1 Grauwe gans  2 1           (3) 

2 Grote Canadese gans  2             

3 Havik  1             

4 Buizerd 1 1 1 1 1        1 1 

5 Torenvalk   1            

6 Holenduif    2           

7 Houtduif 3 1  1 2        2  

8 Ransuil      1 1      1 1 

9 Nachtzwaluw      2 2 (1) 2 3 1 1 1 3 3 

10 Grote bonte specht 3 (1) 2 (1) 2 (2)  1 (1)        3 3 

11 Klapekster 1 1             

12 Ekster 1              

13 Gaai 1 1 (1) 1            

14 Zwarte kraai 1 1 1          1 1 

15 Goudhaan 2    1        1 4 

  Pimpelmees              2 

16 Koolmees 2 1 1 1 2        3 3 

17 Kuifmees  1 2  1        3 2 

18 Zwarte mees  2 1           1 

19 Boomleeuwerik 8 (2) 2 5 2 1        5 7 

20 Staartmees    1          2 

21 Tjiftjaf 1 1 (1) 3  1        1 3 

22 Fitis   7 (1) 4 5 (2)        8 10 

23 Boomkruiper 1 1           1 5 

24 Winterkoning 3 3 (3) 5 (2)  3        4 5 

25 Merel 3 4 (1) 3 1 2        5 2 

26 Zanglijster  1   1          

27 Grote lijster    1         1 1 

28 Roodborst  1 (2) 1 (4)  1        1 3 

29 Gekraagde roodstaart   2 2 (1) 1 (1)        1 3 

30 Roodborsttapuit 4 5 2 3 3        4 6 

  Bonte vliegenvanger              1 

31 Heggenmus  1 1  1        1 3 

32 Witte kwikstaart   3 2         2 2 

33 Boompieper   3 (2) 4 7 (1)        7 12 

34 Graspieper    2         2 3 

35 Vink 8 7 (1) 2 (2) 2 5 (1)        6 3 

36 Groenling  1 1 1         1 1 

37 Kneu    1         1 1 

38 Geelgors  1 1          1  

                        Totaal aantal broedvogelsoorten: 27 30 

  

http://www.sovon.nl/soort/1610#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/1661#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/2670#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/2870#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/3040#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/6680#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/6700#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/7670#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/7780#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/8760#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/15200#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/15490#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/15390#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/15671#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/13140#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/14640#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/14540#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/14610#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/9740#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/14370#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/13110#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/13120#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/14870#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/10660#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/11870#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/12000#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/12020#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/10990#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/11220#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/11390#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/10840#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/10201#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/10090#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/10110#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/16360#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/16490#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/16600#richtlijn
http://www.sovon.nl/soort/18570#richtlijn
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Vogeltelling in de Kaaistoep-West in 2017 
 
Ben Akkermans 
Namens de vogelwerkgroep 

 
 
Inleiding 

De vogelwerkgroep van de KNNV-afdeling Tilburg heeft in de afgelopen twaalf jaar een zestal 
jaartellingen uitgevoerd in de Kaaistoep-West. Het betrof de jaren 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 
en 2017. Het gebied, de route en de wijze van tellen zijn steeds gelijk gebleven. 
 
Gebied en route 

De Kaaistoep-West wordt grofweg begrensd door de A58 in het zuiden en de bosaanplant in het 
noorden. De west- en oostgrens van het gebied worden bepaald door de Oude Ley in het oosten 
en de Heisteeg/Puttendijk in het westen. De route die gelopen werd lag daarbinnen (zie 
onderstaande plattegrond). 
 

 
                     Figuur 1. Vogeltelroute in Kaaistoep-West. 

 
Telmethode 

De methode is al eerder beschreven door Ad Kolen. Het is een telling gedurende het hele jaar 
(jaartelling). Elke maand worden ’s ochtends een viertal tellingen uitgevoerd. Hierbij zijn de 
telmomenten zo gelijkmatig mogelijk over de maand verspreid. Deze wijze van tellen is uitermate 
geschikt om een totaalbeeld te krijgen van de aanwezigheid van vogels. Op deze manier krijgt men 
niet alleen een indruk van de aanwezige broedvogels, maar ook van soorten die het gebied 
gebruiken als winterverblijf, foerageergebied, rust/slaapplaats of voor een kort verblijf gedurende 
de trek. 
Personen die aan de tellingen hebben meegedaan in 2017: Ralp en Ben Akkermans, Anneke 
Bruijnzeels, Geertje Venemans, Huub Claessen, Guido Stooker, Erik Blommenstijn en Leo van 
Zeeland. 
 
Weersomstandigheden in 2017 
Het weer in 2017: zeer warm, zonnig en nat. De lente kende dit jaar een bijzonder verloop. Maart 
was de op een na warmste maartmaand ooit gemeten met een gemiddelde temperatuur van 8,6 
graden tegen 6,2 normaal. Vervolgens werd het vanaf 10 april erg koud voor de tijd van het jaar. 
De eerste tien dagen van mei verliepen ook nog fris, maar daarna kwam het goed. We hadden 
alleen in de tweede helft van januari temperaturen in de nacht van -4 en -5 graden. 
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Als we kijken naar de gemiddelde temperaturen van mei tot augustus, zijn we niet boven de 20 
graden gekomen. Toch komen we gemiddeld uit op 11,75 graden voor het hele jaar, wat in de top 
van warme zomers te boek gaat. En dat kwam meest door de hitte van de tweede helft van mei en 
de maand juni. De echte zomermaanden waren relatief koel. We kenden in april mei weinig 
neerslag, maar dit werd in de rest van het jaar ruimschoots op peil gebracht, zodat we een goede 
90 mm boven het gemiddelde uitkomen van ruim 870 mm. Voor de broedvogels mogen de 
weersomstandigheden in 2017 als gunstig tot goed worden aangemerkt. 

 

 

 

Figuur 1. Op zoek naar de klapekster (foto Ben Akkermans op 15 januari). 

 
Zoogdieren 

Tijdens de vogeltellingen werden ook de zoogdieren genoteerd (zie tabel en fig. 2). 
 

Jaar NL-naam Wet. naam Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
2011 Konijn Oryctolagus cuniculus 15 20 31 21 51 30 17 3 2 6 2 6 
2014 Konijn Oryctolagus cuniculus 1 3 13 10 103 21 17 13 3 3 4  

2017 Konijn Oryctolagus cuniculus  5 14 11 14 190 79 11    1 
2011 Ree Capreolus capreolus       3   2   

2014 Ree Capreolus capreolus   2 1 3 2 1 3     

2017 Ree Capreolus capreolus    2  1 4 3 1    

2011 Haas Lepus europaeus     1        

2011 Vos Vulpes vulpes 1            

2014 Vos Vulpes vulpes   1     1     

 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. Opvallend is het grote 
aantal waarnemingen van konijnen in 
juni en juli en dan de grote terugval in 

de laatste maanden van het jaar.
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Vogels 

 
Tabel 1. Top 10 van de meest waargenomen vogelsoorten in  2011, 2014 en 2017. 
 

 2005  2011 2014 2017 

1 Houtduif 712 Koolmees 450 Merel 450 Houtduif 1624 

2 Koolmees 612 Vink 354 Houtduif 444 Spreeuw 487 

3 Merel 318 Merel 342 Koolmees 442 Koolmees 485 

4 Roodborst 312 Houtduif 325 Vink 409 Vink 478 

5 Spreeuw 304 Pimpelmees 294 Meerkoet 343 Merel 449 

6 Pimpelmees 270 Groenling 228 Zwarte kraai 293 Roodborst 329 

7 Vink 240 Zwarte kraai 197 Spreeuw 283 Pimpelmees 299 

8 Zwarte kraai 212 Roodborst 192 Pimpelmees 265 Winterkoning 232 

9 Wilde eend 210 Winterkoning 179 Roodborst 240 Wilde eend 193 

10 Winterkoning 206 Spreeuw 174 Winterkoning 224 Meerkoet 184 

Totaal 3396  2735  3393  4760 

 
Toelichting tabel 1: 
1. Houtduif: het grote aantal wordt verklaard door de grote groepen pleisterende duiven in 
november en december. 
2. Spreeuw: vooral in de maand augustus waren er veel spreeuwen aanwezig in het gebied. 
3. Koolmees: redelijk stabiele aantallen. 
4. Vink: wordt het meest in de wintermaanden waargenomen als deze vogel op trek is. 
5. Merel: de merels in het Kaaistoep gebied hebben waarschijnlijk nog geen problemen 
ondervonden van het rondwarende usutuvirus. 
6. Roodborst: twintig vogels is het jaargemiddelde van deze soort per maand. In september / 
oktober stijgt dit aantal naar 65, waarschijnlijk door de migrerende vogels uit het noorden. 
7. Pimpelmees: vertoont evenals de koolmees stabiele aantallen. 
8. Winterkoning: een lichte stijging van de aantallen gedurende de jaren (zachte winters?). 
9. Wilde eend: deze soort vertoont al een aantal jaren stabiele aantallen. Veel eenden verblijven in 
de meander van de Leij. 
10. Meerkoet: een lichte daling. Er werden dit jaar aanmerkelijk minder jongen genoteerd. 
 

Voor koolmees, pimpelmees, roodborst en winterkoning blijft het aantal waarnemingen nagenoeg 
gelijk met die van de voorgaande jaren. 
 

 
Het aantal dodaarzen, met 106 waarnemingen in 2011, 113 in 
2014 en 141 in 2017, neemt gestaag toe. Waarschijnlijk als 
gevolg van de betere kwaliteit voor voedsel, nest- en 

schuilplaatsen in de verschillende poelen. Misschien voor de 

toekomst ruimte voor de geoorde fuut?  
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Het aantal kleine karekieten waarnemingen is toegenomen 
van 7 in 2002, 13 in 2005, 40 in 2008, 69 in 2011, 83 in 
2014. Met 84 waarnemingen in 2017 lijkt de populatie in dit 
gebied op het maximum te zijn gekomen. Dit geeft wel aan 
dat de oevers van de poelen ideale nestelmogelijkheden 
bieden aan deze soort. 
 
 
 

 

Typische vogels voor park-
struikachtige vegetatatie doen het goed 
zoals de merel, met  in 2002 nog 274 
waarnemingen naar 450 in 2014 In 2017 
449 waarnemingen. 
De zanglijster van 57 in 2002 naar 112 
waarnemingen in 2014 en 91 in 2017. 
 

 
 

 
 
 
 
De grasmus en tuinfluiter geven een lichte 
daling ten opzicht van voorgaande jaren. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Het aantal waarnemingen van 
roodborsttapuiten heeft een 
sterke fluctuatie in al de jaren: 
2002: 102 
2005: 41 
2008: 117 
2011: 53 
2014: 93 
2017: 59. 

 

 

 

 
De waterral met vier waarnemingen is waarschijnlijk ook broedvogel geworden in het gebied. 
In alle voorgaande jaren is deze soort slechts 2 maal waargenomen. Tijdens twee avondtellingen 
in 2017 liet deze soort zich meerdere malen horen. De grote lijster is in 2014 en 2017 minder vaak 
waargenomen, resp. 19 en 20 was nog 64 in 2011. 

  



 

 

 
169 

 
 
Het aantal boomleeuwerik- waarnemingen is 
dit jaar verdubbeld ten opzichte van 2014. 
Deze soort heeft zich waarschijnlijk definitief 
gevestigd in het gebied. De vele 
konijnenholen geven hem een goede 
nestgelegenheid. 
 
 

 
 

Een aandachtsoort als de klapekster liet zich dit jaar ook weer zien. De geelgors lijkt terug te 
komen in de Kaaistoep in mei en juni werden enkele zingende exemplaren gehoord. 
Voor de fazant en ook de patrijs, geen waarnemingen. Is het gebied onaantrekkelijk geworden? Of 
zijn er andere oorzaken? 
 
Avondtellingen 
Op 13 februari en 13 maart zijn er avondtellingen gehouden. 13 februari was een koude avond -3 
˚C; een bosuil liet zich horen. Tijdens de avondtelling van 13 maart hoorden we een koppel 
roepende bosuilen. Regelmatig hoorden we roepende dodaarzen. Meerdere malen hoorden we 
een waterral. Opmerkelijk was een grote groep merels die uit de bosjes vlogen. Dit was zeker een 
gezamenlijke slaapplaats. 
 
In het kort 
De enorme variatie van het gebied en zeer zeker ook het huidige beheer ervan, geeft voor nu en 
zeker in de toekomst nog vele mogelijkheden voor de vogels in Kaaistoep-West. 
 

 
Figuur 3. Het Prikven in winterse rust (foto Ralph Akkermans, 15 januari). 
 
De onderstaande bijlagen zijn opvraagbaar bij de auteur. 
Bijlage 1. Vogelwaarnemingen Blaak-West 2017 januari-maart. 
Bijlage 2. Vogelwaarnemingen Blaak-West 2017 april-mei. 
Bijlage 3. Vogelwaarnemingen Blaak-West 2017 juni-augustus. 
Bijlage 4. Vogelwaarnemingen Blaak-West 2017 september-december. 
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Broedvogelkartering Kaaistoep-West in 2017 
 
Guido Stooker 
 
 
Net als in voorgaande jaren is het deel van de Kaaistoep waar door de vogelwerkgroep dit jaar per 
decade een telroute werd gelopen, door mij van hetzelfde gebied ook een broedvogelkartering 
uitgevoerd. Het betreft BMP(A)-plot Kaaistoep-West van 28,5ha. Het gebied is 10x bezocht, 
waarvan 7x in de (vroege) ochtend en 3x in de avond/nacht. Bij elkaar bijna 17 uur (zie tabel 1). 
 

  
Figuur 1. Deelgebied Kaaistoep-West. 

 
Resultaten 
Er zijn 862 waarnemingen gedaan betrekking hebbend op 58 vogelsoorten. Daarvan zijn op basis 
van broedcodes, soortspecifieke fusie-afstanden en datumgrenzen via het BMP-
Autoclusterprogramma van SOVON uiteindelijk 48 soorten als broedvogel aangemerkt (zie bijlage 
1). Daarbij zijn 212 territoria aangewezen (=743 terr./100ha). Dat is een vrij hoge dichtheid voor 
zo’n kleinschalig cultuurlandschap. Fazant, Koekoek, Roodborsttapuit, Heggenmus, Grasmus, 
Spotvogel, Tuinfluiter, Fitis, Putter, Kneu en Groenling zijn de meest karakteristieke representanten 
hiervan (zie figuur 2). 
 
Zijn er bijzonderheden te melden? Opmerkelijke soorten zijn Bonte vliegenvanger, Boomleeuwerik, 
Bosuil, IJsvogel, Waterral, Kleine bonte specht, het relatief hoge aantal Bosrietzangers, terwijl het 
aantal Rietgorzen juist aan de lage kant is. De IJsvogel is op diverse plaatsen gezien (Poel 2 en 
langs de Oude Leij). Het aantal paartjes Grauwe gans lijkt me aan de hoge kant, maar 4 broedpaar 
is in ieder geval wel zeker. Het aantal broedpaartjes van de Dodaars komt overeen met andere 
jaren, net als de 2 territoria van de Waterral. 
 

 Datum 2017 starttijd eindtijd duur (min.) bezoektype 

1. 13-mrt 07:00 08:50 110 zonop 

2. 13-mrt 22:00 22:45 45 nacht 

3. 23-mrt 06:30 08:15 105 zonop 

4. 3-apr 07:15 09:30 135 zonop 

5. 20-apr 05:55 07:55 120 zonop 

6. 9-mei 06:15 08:00 105 zonop 

7. 24-mei 05:30 08:00 150 zonop 

8. 27-mei 23:00 00:00 60 nacht 

9. 10-jun 21:15 22:30 75 avond 

10. 14-jun 05:30 07:15 105 ochtend 
 

   Tabel 1. Data, tijden, duur en bezoektype Kaaistoep-West in 2017. 
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Figuur 2. Broedvogels van het kleinschalige, extensief gebruikte cultuurlandschap 
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Bijlage 1. Vogels in deelgebied Kaaistoep-West in 2017 
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Aalscholver 
 

3 
  

Koekoek 1 2  

Blauwe reiger 
 

5 
  

Koolmees 10 49 3 

Bonte vliegenvanger 1 1 
  

Kramsvogel  2  

Boomklever 1 2 1 
 

Kuifeend 2 12  

Boomkruiper 6 17 1 
 

Kuifmees 1 2  

Boomleeuwerik 1 5 

  
Meerkoet 5 31  

Boompieper 
 

1 
  

Merel 16 69 5 

Bosrietzanger 5 9 
  

Nijlgans 1 2  

Bosuil 1 1 
  

Pimpelmees 5 19  

Buizerd 
 

4 2 
 

Putter 1 1  

Dodaars 3 23 
  

Ransuil  1  

Fazant 1 1 
  

Rietgors 1 15  

Fitis 14 45 2 
 

Roodborst 8 48 9 

Gaai 1 4 1 
 

Roodborsttapuit 4 10  

Gekraagde roodstaart 4 11 1 
 

Spotvogel 2 4  

Grasmus 7 20 1 
 

Spreeuw 4 17 3 

Grauwe gans 6 35 
  

Tjiftjaf 14 68 5 

Groene specht 1 4 
  

Tuinfluiter 4 9  

Groenling 5 25 1 
 

Vink 8 34 13 

Grote bonte specht 3 7 5 
 

Waterhoen 2 4  

Grote canadese gans 
 

8 
  

Waterral 2 6  

Grote lijster 1 2 
  

Wilde eend 3 18  

Heggenmus 11 37 2 
 

Winterkoning 14 70 11 

Houtduif 2 6 2 
 

Witte kwikstaart  1  

IJsvogel 1 3 
  

Zanglijster 2 4 5 

Klapekster 
 

1 
  

Zwarte kraai 1 7  

Kleine bonte specht 2 3 
  

Zwarte mees 1 1  

Kleine karekiet 12 37 
  

Zwarte specht   2 

Kneu 1 2 
  

Zwartkop 10 32 3 

Knobbelzwaan 
 

2 
  

Totaal aantal soorten 48 58 21 

    
 

Totaal aantal territoria / 
exemplaren 212 862 78 
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Het beheer in de Kaaistoep en omgeving in 2017 
 
Jaap van Kemenade 
 
 
Inleiding 
2018 zal een interessant jaar worden waarin de resultaten te zien zijn van een aantal projecten die 
zijn gestart en/of uitgevoerd in 2017. Met andere woorden het was een jaar waarin er veel is 
gedaan in het beheer en nieuwe ontwikkelingen zijn ingezet. Om te beginnen is het belangrijk om 
de rol van onze vrijwilligers te onderstrepen. Zonder deze groep enthousiaste harde werkers zou 
het terrein er anders uitzien. In 2017 is ongeveer 800 uur gewerkt waarvan 196 in de Amerikaanse 
vogelkers. Met het verwijderen van deze invasieve exoot uit de bossen zijn ze al meer dan 10 jaar 
bezig. En het resultaat is te zien! Overige werkzaamheden bestaan uit: het snoeien van wilgen, 
repareren of opruimen van afrastering, snoeiwerkzaamheden rond poelen, aanleggen van 
takkenrillen, aanleggen van musterds en andere hand- en spandiensten. 
De vrijwilligers van 2017 waren:  
Henk Spijkers, Paul de Koning, Kees Koenen, Wytze Kapel, Ron Felix, Harrie Hamers, Pieter 
Müller, Jan van Gameren, Pierre van Boxtel, Sven Felix, Ben Doedee, Geert van Ostaden, Sjaak 
van Boxtel, Mike van Zon, Frans Verkleij en Erik van Boxtel. 
Er is altijd genoeg werk en nieuwe vrijwilligers die willen meehelpen in het beheer zijn meer dan 
welkom dus bij deze een oproep. 
 
Poelenbeheer 
Het meest is er gewerkt in en rond poel 2. Helaas constateerden we dat in deze poel vis is 
gekomen; zowel vanuit de Oude Leij (Stekelbaars) als door mensen erin gegooid (Schubkarper en 
Giebel). De aanwezigheid van vis en de recente projecten met het uitzetten van Knoflookpad en 
Boomkikker gaan niet goed samen. Poel 2 was dus ongeschikt geworden voor amfibieën om goed 
in te kunnen voortplanten. De poel is leeg gepompt en het aanwezige slib is zoveel mogelijk 
verwijderd waarna een aantal van de diepere stukken verontdiept zijn. Ook een verbinding met de 
Oude Leij bij hoog water is onmogelijk gemaakt. Het project is goed gelukt en waarschijnlijk is de 
vis er uit. Nu ligt er een poel die weer mee kan doen in de amfibieprojecten. 
 
Snoeien wilgen 
In diverse natte laagtes is in het najaar door de vrijwilligers gezaagd en gesnoeid. De aanwezige 
wilgen zijn weer geknot en het hout is naar de diverse takkenrillen en musterds afgevoerd. Met 
name aan de oostkant van poel 2 en in de omgeving van de Blaaksloot zijn wat grotere stukken 
aangepakt. Hier en daar is er voor gekozen om de struiken aan de grond af te zagen in de hoop 
dat deze bij een hoge waterstand verdrinken. Het is namelijk niet de bedoeling dat deze natte 
laagtes compleet dichtgroeien. 
 
Nieuwe vleermuiskelder 
Op de hoek van het Reuselpad en het Bospad heeft een huisje gestaan wat inmiddels is gesloopt. 
Hier zat een kelder onder die omgebouwd gaat worden naar een winterverblijf voor vleermuizen. In 
de directe omgeving ligt al een vleermuiskelder. Door het realiseren van deze nieuwe kelder 
verwachten we dat de kelders elkaar gaan versterken en is er een goede kans dat beide 
winterverblijven gebruikt zullen worden. Er is begonnen met het afdekken van de kelder met 
betonplaten (fig. 1) en het zetten van een nieuwe deur met invliegopening. In 2018 zal de kelder 
worden afgedekt met een laag grond en van binnen worden ingericht zodat deze optimaal wordt 
voor vleermuizen om in te overwinteren. 
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Figuur 1. Bouw nieuwe vleermuizenkelder (foto Jaap van Kemenade). 

 
Groene Bosch 
In de terreinen aan de zuidkant van de A58 is langs het Bels Lijntje een poel opgeknapt. Deze is 
weer vrij gezet en de oever is zodanig aangepast dat deze mee gemaaid kan worden. Zo wordt er 
voor gezorgd dat deze niet weer terug dicht groeit. Dit is een stapsteen voor bijvoorbeeld de 
Boomkikker om andere gebieden naar het zuiden toe te bereiken. 
 
Klein Tilburg 
In dit agrarisch gebied tegen de golfbaan (noordkant van de Gilzerbaan) is een stuk akker 
aangewezen om in te richten voor de Patrijs. Met behulp van subsidie zullen hier de komende 6 
jaar bloemrijke randen en graanstroken worden gerealiseerd. De al aanwezige Patrijzen en ook 
andere typische akkervogels zullen hiervan profiteren. In 2017 is hier al een begin gemaakt met als 
resultaat een bloemrijke akker die gunstig is voor veel insecten en alles wat daarvan mee profiteert 
(fig. 2). 
 

 
Figuur 2. Bloemrijke akker (foto Jaap van Kemenade). 
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Stadsbos013 
De gemeente Tilburg heeft het Stadsbos013, waarbinnen ook de Kaaistoep ligt, aangewezen als te 
ontwikkelen gebied. Zo ontstond er in 2016 al het idee om een mountainbike route te ontwikkelen. 
Deze vorm van recreatie vraagt om een speciale route, ook om te voorkomen dat de route komt te 
liggen op plekken waar dit niet de bedoeling is. Er is een route uitgezet die nu deels is aangelegd. 
TWM Gronden probeert daar waar mogelijk de route in de terreinen in te passen zonder dat de 
biodiversiteit hierdoor achteruit gaat. 
Mede door de gemeente gesubsidieerd zijn er een hoop oude rasters in het bosgebied verwijdert. 
Deze waren vaak aan vervanging toe maar hadden ook geen echt nut meer. Voor de bezoeker 
over de wegen en paden is het nu een stuk prettiger wandelen, de beleefbaarheid is er op vooruit 
gegaan. In totaal is er bijna 8 kilometer raster verwijdert. 
 
Herinrichting bermen 
Langs een aantal wegen en paden in het gebied zijn de bermen heringericht. Deze zijn na een 
lichte bodembewerking met de hulp van vrijwilligers ingezaaid (fig. 3) met een bloemrijk mengsel 
afkomstig van de Cruydthoeck. Het doel is om de bermen geschikter te maken voor 
bloembezoekende insecten. Zo is er bijna 3700 meter berm opnieuw ingericht en bloemrijker 
gemaakt. 
Langs de heidebaan is er een ondiepe greppel gemaakt wat voor veel insecten die een voorkeur 
hebben voor kaal zand erg interessant is. Door de vorm en ligging van de greppel is er veel 
variatie in helling en expositie t.o.v. de zon ontstaan. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd met 
subsidie vanuit een project met Food4Bees. 
 

 
Figuur 3. Inzaaien van bermen (foto Jaap van Kemenade) 

 
Uitbreiding heide 
Al enige jaren is er het voornemen om het heidegebied de Sijsten uit te breiden. In 2017 is dit plan 
concreet gemaakt en zijn de eerste stappen gezet. Deze uitbreiding sluit aan op de wens van de 
provincie die deze ontwikkeling ook wil. In twee fasen zal het aandeel open ruimte rond de heide 
meer dan verdubbelen. Ook wordt er een fysieke open verbinding gerealiseerd tussen de Sijsten 
en de graslanden van de Kaaistoep. Zo ontstaat er nog meer een schakering van landschappen 
tussen het beekdal van de Oude Leij en het hogere zand naar het westen. Veel planten- en 
diersoorten zullen hiervan profiteren. De eerste stappen die al zijn gezet is het uitwerken van het 
plan waarna dit ook uitgebreid is uitgelegd en gepresenteerd aan gemeente en belangstellenden. 
Door een aantal vrijwilligers is al kleinschalig zaagwerk uitgevoerd.  
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In 2018 zal ook een deel van de omvorming van bos naar heide worden uitgevoerd. In het plan is 
opgenomen dat er ook overgangszones van open naar dicht ontstaan wat veel variatie geeft. 
Met behulp van de opbrengsten vanuit het hout en met provinciale subsidie zullen er na de 
omvorming nog aanvullende maatregelen worden genomen zoals plaggen, chopperen en 
opbrengen van steenmeel. 
 
In 2018 kunnen we misschien al de eerste vruchten plukken van het vele werk dat is gedaan in 
2017. En waarschijnlijk zijn de positieve effecten ook nog op lange termijn goed te zien. 
 



 

 

 

 




