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Redactioneel 
 
 
In dit redactioneel willen we twee belangrijke gebeurtenissen nog eens extra onder de 
aandacht brengen. Het jaar 2019 was het 25e onderzoeksjaar van De Kaaistoep. Voor 
‘mister Kaaistoep’ Paul van Wielink, was het jaar 2019 een moeilijk maar tegelijkertijd een 
topjaar. Dit is wat hij er zelf over opgeschreven heeft: 
 

‘Heel 2019 zijn we intensief bezig geweest met een boek over 25 jaar onderzoek naar biodiversiteit 
in De Kaaistoep: ‘De Kaaistoep, het best onderzochte stuk natuur van Nederland’. 
In 2019 begon de promotie rond ons onderzoek in De Kaaistoep op een wat hogere snelheid te 
draaien. Ikzelf verzorgde dit jaar acht lezingen. Het begon bij de Wintervergadering van de NEV op 
10 februari in Utrecht met een presentatie over de achteruitgang van insecten op licht. Op de 
Universiteit in Genk op 16 februari, op uitnodiging van de Provinciale Natuurcentrale (Luc 
Crevecoeur), ook over insecten op licht in De Kaaistoep. Op 21 februari gevolgd door een lezing 
voor de IVN-afdeling Oisterwijk e.o. en op 16 april voor ’t Geregt, de vereniging van particuliere 
terreineigenaren in De Kaaistoep. Beide lezingen met als onderwerp 25 jaar onderzoek naar de 
biodiversiteit in De Kaaistoep. Op 16 juli werd op verzoek in de Nieuwe Vorst in Tilburg een 
PechaKucha-lezing over onderzoek ’s nacht in De Kaaistoep gehouden. In Hilvarenbeek werd op 
24 oktober voor de VNMH een avondvullende lezing gegeven over het onderzoek naar de 
biodiversiteit in De Kaaistoep. En op 16 november een lezing voor de Sectie Everts van de NEV 
over de biodiversiteit van kevers in De Kaaistoep. 
2019 was een jaar waarin de media ons konden vinden. De voorlopige publicatie van het 
onderzoeksrapport naar de achteruitgang van insecten in Nederland bracht veel mensen naar De 
Kaaistoep, ook ‘s nachts. Op 1 april kwam de filmer en regisseur van ‘Kennis van Nu’ in 
Natuurmuseum Brabant en later in De Kaaistoep filmen. Op 22 mei was de uitzending over ‘Wat 
nekt ’t insect’ op NPO2. Voor iedereen die eens wil zien wat er mis gaat met de natuur en waarom, 
een must. Op 14 mei kwam de fotograaf en de verslagever van National Geographic naar het 
museum en ’s avonds ook de verslaggever naar De Kaaistoep. Prof. Hans de Kroon (Radboud 
Universiteit Nijmegen) was er bij en werd ook in de Hut van Homberg geïnterviewd. In het 
oktobernummer van National Geografic verscheen een opinie-artikel met als titel ‘Verdwenen 
insecten’. Op 21 mei kwam een verslaggever en een filmer van de Australian Broadcasting 
Corporation bij ons op bezoek. Op 15 oktober werd het programma uitgezonden onder de titel 
‘Insectageddon’. Theo Peeters en Paul van Wielink werden uitgenodigd voor een live interview van 
één uur in Hilversum op 24 mei van 02.00-03.00uur over ]Waarom insecten zo ongelooflijk mooi 
zijn’.  
In september 2019 verscheen het artikel over de achteruitgang van insecten in Nederland onder de 
titel: “Declining abundance of beetles, moths and caddisflies in The Netherlands” met als eerste 
auteur Capar Hallmann, in Insect Conservation and Diversity. Ook Paul van Wielink en Henk 
Spijkers waren co-auteur. 
Tenslotte werd op 9 november de Herfstvergadering van de NEV naar Natuurmuseum Brabant in 
Tilburg gehaald. Het programma met gerenommeerde sprekers ging enerzijds over de afname van 
insecten en anderzijds over de biodiversiteit van insecten in De Kaaistoep. Van de 
insectenwerkgroep werden op deze dag door Theo Peeters, Paul van Wielink en Jan Willem van 
Zuijlen lezingen gegeven. Er waren ongeveer 80 aanwezigen en we kregen veel roem over de 

organisatie en het programma’. 
 
En dan kort 2020. Wat een jaar... het is nog niet halverwege maar zal ieder van ons lang, 
heel lang heugen! Op 14 maart j.l. zou de grote dag van de opening van het jubileumjaar met 
betrekking tot De Kaaistoep plaatsvinden met een symposium in Natuurmuseum Brabant en 
uitreiking van ons boek De Kaaistoep. Welnu dat kon dus niet doorgaan door het 
coronatijdperk waarin we nu nog steeds zitten. Ook andere activiteiten in het jubileumjaar 
zijn daardoor inmiddels afgelast of naar achteren verplaatst. Alleen de fototentoonstelling in 
galerie De Roos heeft in de maanden maart en april wel plaatsgevonden. 
Maar goed, ons boek is inmiddels verspreid en te koop op enkele plekken in Tilburg, en 
velen onder jullie zullen er, evenals wij, inmiddels van gesmuld hebben. Wat een prachtboek!  
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De eerste artikelen c.q. boekbesprekingen die in kranten zoals NRC, Trouw en het Brabants 
Dagblad verschenen waren lovend, en we ontvingen ook al diverse persoonlijke reacties van 
lezers. Enkele daarvan willen we jullie hier niet onthouden:  
 

‘720 pagina’s waar je uren in wilt bladeren: naast een viering van 25 jaar onderzoek is dit ook een 
viering van de biodiversiteit’. 
‘Het is een monumentaal werk geworden met heel veel interessante informatie!’ 
‘... nu begrijp ik pas goed hoe geweldig groot dat project is’. 
‘... het is een feest om er doorheen te bladeren. Jullie hebben de Kaaistoep met zijn allen werkelijk 
gemaakt tot een ijkpunt van de biodiversiteit in dit land. Niet alleen wat soort-aantallen betreft, 
maar ook, en dat is veel moeilijker vast te leggen en door te geven, complexiteit’. 
‘Wat een fantastisch boek. Indrukwekkend, mooi en leerzaam. Ik heb er al uren in gelezen. Er valt 
nog veel te leren! Ik ben er trots op dat ik hier aan mee heb mogen werken. Maar ik ben ook een 
beetje jaloers op jullie Kaaistoepactiviteiten’. 
‘... de kans dat het ooit nog overtroffen wordt is klein’. 
‘Mede namens het bestuur van de UES stel ik vast dat de subsidie (zéér) goed besteed is...’ 
 

Ja, ondanks dat we op 14 maart een belangrijke publiekspresentatie hebben moeten missen, 
gaat het prima met de verkoop van ons boek; want deze Kaaistoeptegel verkoopt zichzelf! 
 
Terug naar dit 25e jaarverslag van ons gezamenlijk onderzoek in De Kaaistoep over het jaar 
2019 dat hier voor u ligt. Dit langjarig onderzoeksproject wordt uitgevoerd door leden van de 
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Tilburg in de natuurterreinen 
van TWM Gronden BV plus direct aangrenzende terreinen en alles in nauwe samenwerking 
met Natuurmuseum Brabant en diverse taxonomische specialisten in binnen- en buitenland. 
In dit jaarverslag over 2019 staan 23 interessante bijdragen van de onderzoekers plus van 
de beheerder. Enkele onderzoekers hebben de mogelijkheid benut om in dit jaarverslag te 
schrijven over de in de soortenlijst van het Kaaistoepboek als nieuw voor Nederland gemelde 
soorten. En er worden weer diverse interessante nieuwtjes gemeld zoals rustlarven van een 
nematode op een spiegelkever; een nieuwe wants, schildwespen en neuswespen voor de 
Nederlandse fauna, waaronder tevens de aankondiging van een drietal schildwespsoorten 
nieuw voor de wetenschap (!); diverse nieuwe kevers en vogels voor de Kaaistoep, etc. Voor 
de komende jaarverslagen hebben we behoefte aan meer aandacht voor de planten- en 
schimmelrijken, want helaas moeten we constateren dat er maar één plantenverslag in dit 
jaarverslag staat. Vooral de dieren zijn dus weer rijk vertegenwoordigd. 
Tevens in dit jaarverslag twee artikelen over het Kaaistoepboek. Bijna alle nieuwe vondsten 
die gemeld zijn in het boek De Kaaistoep worden verantwoord door een opsomming van 
zoveel mogelijk beschikbare data. En tenslotte worden een aantal errata opgesomd die - 
onvermijdelijk - in het boek terecht zijn gekomen; immers na een project van een dergelijke 
omvang zijn er altijd wel enkele kleine, storende foutjes te melden. 
 
Tot zover enkele hoogtepunten in dit jaarverslag over 2019. 
De ontwikkelingen en activiteiten in De Kaaistoep blijven elkaar in rap tempo opvolgen ook in 
het jubileumjaar. Laten we hopen dat ons symposium, dat verzet is naar zaterdag 3 oktober 
2020 wel kan plaatsvinden. Raadpleeg de website van de KNNV-afdeling Tilburg 
https://www.knnv.nl/tilburg voor de laatste ontwikkelingen in deze merkwaardige tijd. 
En ook op de facebookpagina https://www.facebook.com/kaaistoepTWM/ worden educatieve 
activiteiten, beheer, onderzoeksresultaten en andere nieuwe informatie gedeeld. 
 
Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie medewerking aan de werkzaamheden in De 
Kaaistoep en/of de bijdrage(n) aan dit verslag. 
 
Veel leesplezier, blijf gezond, vrolijk en verbonden met je liefsten en nog een leerzame 
voortzetting van 2020. 
 
Theo Peeters, André van Eck & Tineke Cramer  

https://www.knnv.nl/tilburg
https://www.facebook.com/kaaistoepTWM/
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Floristische aantekeningen seizoen 2019 
 
Guido Stooker, Jan van de Wiel & Henk Spijkers 
 
 
In het jaar dat we met z’n allen heel hard hebben gewerkt aan het Kaaistoep-boek, was er 
weinig tijd om uitgebreide floristische inventarisaties uit te voeren. Wel heb ik om die reden 
de aanwezigheid van verschillende plantensoorten nog eens na getrokken. Ook vielen me 
tijdens mijn vogelinventarisaties en gedurende het lopen van mijn dagvlinder-routes 
opmerkelijke veranderingen op in de presentie en abundantie van sommige bekende 
plantensoorten. Hieronder passeren een aantal floristische aantekeningen voor het jaar 
2019. 
 
Schapenzuring neemt in presentie en bedekking nog steeds toe in alle droge graslanden, 
langs zandige bermen en op de heide en kapvlakten (fig. 1). Al leek de vitaliteit van de 
planten dit jaar minder dan voorgaande jaren. Wellicht een gevolg van de zeer droge en 
warme zomer met meer en intensere hittegolven (tot ruim boven de 40°C!) dan tot nu toe 
gebruikelijk. Ook Sint-Janskruid leek het ten opzichte van vorige jaren beter te doen, met 
name in de droge graslanden en bermen, maar niet op de hei, waar de soort duidelijk minder 
frequent opdook. Opvallend was de sterke toename (en langdurige bloei) van het Driekleurig 
viooltje in Kaaistoep-west, met name langs het pad ten noorden van het Prikven en in de 
berm en graslandstrook direct grenzend aan de Heisteeg (fig. 3). Ook de exoot 
Bezemkruiskruid werd aanzienlijk meer gezien, met name op de heide, de nieuwe kapvlakte 
daar en vooral ook in de berm van de Keistoep/Heisteeg. Op Guido’s Veldje werden dit jaar 
enkele bloeiende plantjes van het Grasklokje aangetroffen (vorig jaar maar 1 ex.) en duidelijk 
meer Zandblauwtjes dan voorheen. Die laatste soort werd in de ingezaaide bermen langs de 
A58 juist minder gevonden. 
 

 
 

Fig. 1. Schapenzuring neem elk jaar toe in de droge graslanden van De Kaaistoep 
(foto Guido Stooker). 
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De bermen van de Keistoep/Heisteeg waren overigens ‘op het oog’ sowieso duidelijk 
soortenarmer dan tijdens de opname in 2018. Wel werden meer twee- of meerjarige planten 
aangetroffen die in dat eerste onderzoeksjaar niet of nauwelijks werden gevonden o.a. erg 
veel Slangenkruid. Kleine ratelaar werd veel minder aangetroffen in de bermen dan in 2018, 
net als Zilverhaver. Een floristische nieuwkomer in De Kaaistoep was de Grote centaurie (fig. 
2), die in diezelfde bermen langs de Keistoep/Heisteeg met een tiental planten werd 
aangetroffen. Henk zag de soort voor het eerst, maar omdat niet meteen duidelijk werd om 
welke plant het ging (rare vorm van Knoopkruid?), moesten we wachten op het uitgroeien 
van de plant. Paul van Wielink kwam met de definitieve determinatie toen de planten met de 
bekende hoge, maar ijl vertakte bloeiwijze uitgroeiden. De plant staat wèl op de juiste 
standplaats (zonnige, warme, droge, matig voedselarme zandgrond, vooral in bermen, 
spoordijken, akkerranden en bosranden), maar buiten Zuid-Limburg en het rivierengebied 
geldt de soort als verwilderd. De soort zal in het zaaizaad hebben gezeten waarmee de 
betreffende bermen in 2017 in het kader van Food4Bees zijn ingezaaid. Maar tijdens de 
intensieve floristische opname van de bermen in 2018 werd de plant door Jan van de Wiel 
en mij niet vastgesteld. 

 
 

Fig. 2. Grote centaurie is een plantensoort 
die niet in De Kaaistoep thuis hoort 

(foto Guido Stooker). 

 
De Struikheide-vegetaties op De Sijsten kenden na het zeer droge jaar 2018, toen mogelijk 
de helft van de struikjes niet tot bloei kwam, een opmerkelijk vitaal herstel met ook veel jonge 
kiemplanten. Op de hei en de heidebanen waren ook aanmerkelijk meer exemplaren/clusters 
van Dwergviltkruid aanwezig dan door ons tijdens de vegetatiekartering in 2017 werden 
gezien. Grondster was plaatselijk abundant aanwezig op het pad tussen de recent gekapte 
fijnsparpercelen. Op de bekende groeiplaats (het dichtgroeiende pad midden op de hei) werd 
na enig zoeken weer Klein warkruid aangetroffen, maar het waren duidelijk minder planten 
dan in 2017. Ook Stekelbrem werd aanmerkelijk minder frequent op de hei gezien dan toen. 
Op dezelfde groeiplaats waar het Bleeksporig bosviooltje van bekend was (een voormalig 
heischraal bospad westelijk van de Oude Rielsebaan), werd mogelijk een nieuwe groeiplaats 
van Tandjesgras gevonden. Misschien was deze soort hier vroeger ook al wel gevonden, 
maar dat was niet meer als zodanig bekend.  
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In de ‘nieuwe’ schraallandjes langs de meander werd het Moeraskartelblad, na toch een zeer 
rijke bloei in 2018, dit jaar niet meer terug gevonden. De droge zomer en de (te) late 
maaidatum kunnen hier mogelijk de oorzaak van zijn. Ook Grote ratelaar deed het in de 
schraallandjes in 2019 zeer slecht. De Moerasrolklaver nam hier juist sterk toe en vormt nu 
tussen de dominante Veldrus een abundante plantensoort. Echte koekoeksbloem en 
Pinksterbloem leken ter plaatse ook flink toegenomen te zijn. In het bos trof ik langs de Oude 
Leij nog een paar groeiplaatsen aan van Tongvaren. Langs de beek werden voorts grote 
oppervlakten van het Lelietje van Dalen en een enkele plek met Veelbloemige 
salomonszegel aangetroffen. Ten behoeve van het Kaaistoep-boek werd de bekende 
groeiplaats van Dennenorchis tijdens de bloeitijd weer eens bezocht, maar de soort werd 
door ons, ondanks intensief zoeken, niet meer teruggevonden. 

 

 
 

Fig. 3. Driekleurig viooltje bloeide massaal en langdurig in 2019 (foto Theo Peeters). 
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Dauerlarven 
 
Paul van Wielink 
 
 
Ergens begin dit jaar kreeg ik weer rust om achterstallig onderhoud te plegen. Determineren 
van kevers uit dode duiven en rottend fruit. In de potval van 1-8 juni 2016 in dode duiven trof 
ik 82 spiegelkevers (Histeridae) aan van het genus Margarinotus. Daar zaten zeven 
exemplaren tussen van de soort Margarinotus carbonarius. En, op drie daarvan bevonden 
zich vreemde aanhangsels (fig. 1 en 2). 
In eerste instantie dacht ik aan Laboulbeniales. Dat zijn parasitaire schimmeltjes 
(Ascomyceten) die vooral op kevers voorkomen. Meteen Danny Haelewaters gemaild. Nog 
nooit eerder waren Laboulbeniales aangetroffen op spiegelkevers. Het zou dus uitermate 
interessant zijn, misschien wel weer een nieuwe Laboulbeniales voor de wetenschap uit De 
Kaaistoep. Maar ik begon te twijfelen. 
Bart Horvers maakte er foto’s van en Danny zei meteen dat het geen Laboulbeniales waren, 
maar misschien wel nematoden (aaltjes). Bart maakte er enkele los van de gastheer en op 
die foto’s is goed te zien dat het inderdaad geen Laboulbeniales zijn. Wat dan? 
Mijn netwerk ingeschakeld. Henk Siepel en Matty Berg zijn deskundigen in bodemfauna. 
Beide kwamen tot de conclusie dat het dauerlarven van nematoden zijn, mogelijk van het 
genus Rhabditus. 
 

  
 

Figuur 1 (links). Op de voorpoot van de spiegelkever Margarinotus carbonarius zitten een tiental 
dauerlarven.  
Figuur 2 (rechts). Tientallen dauerlarven zitten vast aan het pygidium (het laatste achterlijfsegment) 
van Margarinotus carbonarius. Ook aan de onderzijde zitten tientallen larven vastgehecht aan de 
buiksegmenten (foto’s Bart Horvers). 

 
Dauerlarve of rustlarve 
Sommige larven van rondwormsoorten kunnen in rust gaan en komen in een soort 
schijndood. Een dergelijke larve wordt een dauerlarve genoemd en kan in deze toestand 
onder ongunstige omstandigheden tot wel vier maanden overleven (fig. 3). Vooral komt dit 
voor bij larven van de nematodenfamilie Rhabditidae. Het overgaan in het dauerstadium is 
afhankelijk is van omgevingsfactoren. In 1975 beschreven Cassada en Russell het larvale 
dauerstadium van Caenorhabditis elegans. Aan het einde van het eerste larvale stadium (L1) 
gaat de larve over in een dauerlarve onder invloed van populatiedichtheid, gebrek aan 
voedsel en temperatuurverhoging. De populatiedichtheid heeft de grootste invloed.  
Tijdens het dauerstadium is de larve min of meer plat. De huid is taaier dan bij een niet in 
rust verkerende larve en de mondholte is door een soort binnenkap afgesloten.  
In het dauerstadium kunnen alae zichtbaar zijn, vleugelachtige verdikkingen aan de 
buitenkant van de dauerlarve, gevormd door onderhuids weefsel. 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cryptobiose
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rhabditidae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Caenorhabditis_elegans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ala_(rondworm)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderhuids_weefsel
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Figuur 3. Bij losgemaakte dauerlarven is de structuur veel beter te zien dan  
bij de opeengepakte larven op het substraat (foto Bart Horvers). 

 
Vragen 
Er blijven natuurlijk heel veel vragen over. Waar komen de dauerlarven vandaan? Van door 
nematoden besmette duiven of uit de grond? Er zijn soorten Rhabditidae die zich 
voortplanten in slakken. Ook is er een soort gevonden in de lichaamsholte van keverlarven. 
Waarschijnlijk hebben ze helemaal geen voorkeur voor het substraat (M. carbonarius), 
waarom zijn dan maar drie van de vele duizenden kevers besmet? Zeker als de 
populatiedichtheid van de nematoden in het substraat zo hoog zou zijn. 
 
Nieuw voor De Kaaistoep 
Met de vondst van deze dauerlarven van nematoden is een nieuw taxon voor De Kaaistoep 
waargenomen. In de lijst van soorten in het boek over 25 jaar onderzoek in De Kaaistoep is 
één soort nematode opgenomen. Het is Ditilenchus dipsaci, een stengelaaltje dat een gal 
veroorzaakt op Smalle weegbree. 
Al jaren zoek ik in de lichaamsholte van het Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia axyridis) 
naar een parasitaire nematode namelijk Parasitylenchus bifurcatus. Ze is wel in 
overwinterende aggregaties van het Aziatisch lieveheersbeestje aangetroffen, ook in de 
watertoren van Tilburg, maar niet in het vrije veld in op licht verzamelde lieveheersbeestjes. 
Welke soort nematode we nu gevonden hebben proberen we te achterhalen. 
 
Dankwoord 
Bart, je hebt weer fantastische foto’s gemaakt! Hartelijk dank. 
 
Literatuur 
Cassada, R.C. & R.L. Russell, 1975. The dauer larva, a post-embryonic developmental 

variant of the nematode Caenorhabditis elegans. - Developmental Biology 46 (2): 326–
342. 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0012160675901098?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0012160675901098?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0012160675901098?via%3Dihub
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Wantsen op licht (Hemiptera: Heteroptera) 
 
Berend Aukema 
 
 
Inleiding 
Voor het zestiende achtereenvolgende jaar zijn er in 2019 in De Kaaistoep wantsen op licht 
verzameld door Henk Spijkers en Paul van Wielink. In totaal werden er met behulp van deze 
vangmethode al 204 soorten wantsen in De Kaaistoep waargenomen (Aukema 2019). In 
deze bijdrage aan het verslag van de activiteiten in De Kaaistoep in 2019 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 2019 werden in de periode van 7 april tot en met 13 oktober tijdens 12 vangnachten 779 
wantsen op het lichtlaken aangetroffen van 64 soorten, 40 genera en 9 families (tabel 1). 
Gezien de weersomstandigheden in de lente, die warmer was dan normaal, en de zeer 
warme zomer met liefst drie hittegolven, een bijzonder mager resultaat! 
 
De maand juli was ondanks de droogte en de extreme hitte met 369 exemplaren (47,4 %) 
tijdens drie vangnachten het productiefst. In het voorjaar waren er zeven vangnachten, maar 
met 162 exemplaren van 9 soorten viel het aantal voorjaarsmiriden tegen. 
De vangsten werden traditioneel gedomineerd door twee families: Corixidae met 264 
exemplaren (38,9 %) van 16 soorten en Miridae met 389 exemplaren (26,1 %) van 27 
soorten. Bij de corixiden was Sigara falleni (59 ex.) net als in 2018 het talrijkst in de 
vangsten, gevolgd door Callicorixa praeusta (47 ex.) en Sigara lateralis (45 ex.). Bij de 
miriden was opnieuw de nieuwe generatie van de graswants Trigonotylus caelestialium (91 
ex.) het talrijkst en de voorjaarsmiride Psallus perrisi was met 71 exemplaren in de vangsten 
vertegenwoordigd. Harpocera thoracica, de doorgaans veruit meest gevangen soort, werd in 
2019 niet op licht aangetroffen. 
Van de 64 soorten waren er drie niet eerder in De Kaaistoep gevangen: Eremocoris 
fenestratus en Trapezonotus dispar (Lygaeidae) en Psallus helenae (Miridae). Van de laatste 
was het bovendien de eerste vondst in Nederland. 

Trapezonotus dispar (foto Theodoor Heijerman) 

http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/wantsen
http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/wantsen
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De in 2018 voor het eerst in De Kaaistoep op licht gevangen Cyphostethus tristriatus 
(Acanthosomatidae) (Aukema 2019) kwam ook in 2019 weer op het laken: een overwinterd 
vrouwtje op 7 april. 
In totaal zijn er nu 314 (47,8 %) van de 657 Nederlandse soorten wantsen uit De Kaaistoep 
bekend, waarvan er inmiddels 207 op licht gevangen zijn. 
 
Nieuwe soorten op licht in De Kaaistoep 
 
Psallus helenae 
Psallus helenae Josifov, 1969 leeft zoöfytofaag op moseik Quercus cerris. Het is de eerste 
vondst van deze Midden- en Zuid-Europese soort in ons land. De waardplant komt van 
nature niet in ons land voor, maar is in stedelijk gebied aangeplant en soms verwilderd, 
vooral in de duinen (Duistermaat 2020). In De Kaaistoep komt de moseik, voor zover 
bekend, niet voor. Op 11 juni werd een mannetje van het laken verzameld. Aukema et al. 
(2020) gaan uitgebreider op deze vondst in. 
 
Eremocoris fenestratus 
Eremocoris fenestratus (Herrich-
Schaeffer, 1839) is een warmte 
minnende soort, die leeft van zaden 
op de bodem in de strooisellaag, 
vooral onder naaldbomen (Aukema 
& Hermes 2016). Ze is pas in 2011 
voor het eerst in ons land 
waargenomen en heeft zich 
inmiddels over de zuidelijke helft 
van het land verspreid. In Noord-
Brabant is ze momenteel al uit 14 
uurhokken bekend. 
Op 11 juli werd een vrouwtje en op 
3 augustus een mannetje en een 
vrouwtje van het laken verzameld. 
 
Trapezonotus dispar 
Trapezonotus dispar Stål, 1872 leeft fytofaag van zaden van allerlei planten op de bodem op 
zonnige, spaarzaam begroeide kapvlaktes en open plekken in het bos, vaak tussen 
houtspaanders (Aukema & Hermes 2016). In Noord-Brabant is ze niet zeldzaam en 
inmiddels bekend uit 21 uurhokken. Op 23 juli werd een vrouwtje van het laken verzameld. 
 
Literatuur 
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Eremocoris fenestratus (foto Theodoor Heijerman) 
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Tabel 1. Vangsten van wantsen op licht in De Kaaistoep in 2019. 
Toelichting: * = Nieuw voor De Kaaistoep. 
 

Famile/soort                                          Maand IV V VI VII VIII IX X Totaal 

Familie Corixidae     

Cymatia coleoptrata (Fabricius, 1777)    2    2 

Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1864)    1    1 

Callicorixa praeusta (Fieber, 1848)   18 18 11   47 

Corixa punctata (Illiger, 1807)    6 2   8 

Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848)    1    1 

Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848)    1 1   2 

Paracorixa concinna (Fieber, 1848)   1 2 1   4 

Sigara limitata (Fieber, 1848)   2  3   5 

Sigara semistriata (Fieber, 1848)    1    1 

Sigara striata (Linnaeus, 1758)    17 8   25 

Sigara distincta (Fieber, 1848)   2 22 1   25 

Sigara falleni (Fieber, 1848)   8 33 18   59 

Sigara fossarum (Leach, 1817)    1 2   3 

Sigara iactans Jansson, 1983   1 4 2   7 

Sigara scotti (Douglas & Scott, 1868)    16 13   29 

Sigara lateralis (Leach, 1817)   4 19 22   45 

Familie Saldidae     

Saldula opacula (Zetterstedt, 1838)    1    1 

Familie Miridae     

Deraeocoris lutescens (Schilling, 1837)   1 1 3   5 

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)   1 1 1   3 

Lygus gemellatus (Herrich-Schaeffer, 1835)    2    2 

Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)    31 21  2 54 

Lygus rugulipennis Poppius, 1911 1  2 15 14  4 36 

Phytocoris varipes Boheman, 1852    1    1 

Phytocoris dimidiatus Kirschbaum, 1856   1     1 

Pinalitus rubricatus (Fallén, 1807)    1    1 

Rhabdomiris striatellus (Fabricius, 1794)  4 31     35 

Stenodema calcarata (Fallén, 1807)    13 2   15 

Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902)    73 18   91 

Blepharidopterus angulatus (Fallén, 1807)    1    1 

Blepharidopterus diaphanus (Kirschbaum, 1856)    2    2 

Brachynotocoris puncticornis  Reuter, 1880    7 2   9 

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

Orthotylus marginalis Reuter, 1883   1     1 

Orthotylus nassatus (Fabricius, 1787)    1    1 

Pilophorus perplexus (Douglas & Scott, 1875)    1    1 
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Famile/soort                                          Maand IV V VI VII VIII IX X Totaal 

Lopus decolor (Fallén, 1807)    1    1 

Phylus melanocephalus (Linnaeus, 1767)   22     22 

Plesiodema pinetella (Zetterdstedt, 1828)   6     6 

Psallus perrisi (Mulsant & Rey, 1852)  3 68     71 

Psallus wagneri Ossiannilsson, 1953   3     3 

Psallus albicinctus (Kirschbaum, 1856)   2     2 

Psallus confusus Rieger, 1981   10     10 

* Psallus helenae Josifov, 1969   1     1 

Psallus varians (Herrich-Schaeffer, 1841)  3 9     12 

Familie Nabidae     

Himacerus mirmicoides (O. Costa, 1834))    2    2 

Nabis ferus (Linnaeus, 1758)     2 3 3 5 

Familie Anthocoridae     

Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794)   3     3 

Anthocoris simulans Reuter, 1884    1    1 

Orius majusculus (Reuter, 1879)     3   3 

Orius minutus (Linnaeus, 1758)    1 1   2 

Familie Lygaeidae     

Nysius ericae (Schilling, 1829)    4 1   5 

Nysius huttoni F.B. White, 1878    3    3 

Kleidocerys resedae (Panzer, 1797) 3  5 1    9 

* Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839)    1 2   3 

Scolopostethus decoratus (Hahn, 1833)    2    2 

* Trapezonotus dispar Stål, 1872    1    1 

Sphragisticus nebulosus (Fallén, 1807)    33    33 

Peritrechus nubilus (Fallén, 1807)    5 3   8 

Familie Coreidae         

Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 2       2 

Familie Acanthosomatidae         

Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787) 1       1 

Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758)   10 10 5   25 

Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758)    5    5 

Familie Pentatomidae     

Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758)    3 3  1 7 

Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761)     3  2 5 

Aantal nachten 2 2 3 3 1 0 1 12 

Aantal soorten 4 3 24 46 29 0 5 64 

Aantal exemplaren 7 10 212 369 169 0 12 779 
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Waaiertjes (Strepsiptera) in De Kaaistoep 
 
Theo Peeters 
 
 
Strepsiptera, waaiervleugeligen of kortweg waaiertjes zijn een merkwaardige, extreem 
parasitaire orde van insecten. In het jaarverslag over 2018 werd al uitgebreid stilgestaan bij 
de familie Stylopidae (Peeters 2019). Dit artikel geeft een overzicht van alle soorten van 
deze orde die tot op heden in De Kaaistoep zijn aangetroffen. 
 
Inleiding 
Over de plaats van de Strepsiptera in het insectenrijk is men het lange tijd oneens geweest. 
Door de een werden de insecten verwant geacht met de Coleoptera, de ander rekende de 
groep tot de Diptera en weer een ander beschouwde de dieren als een aparte orde. 
Tegenwoordig is men het erover eens dat de Strepsiptera tot een aparte insectenorde 
behoren. Ze zijn het meest verwant aan de orde van de kevers (Coleoptera) (Niehuis et al. 
2012). De oudste fossiele vondsten van Strepsiptera zijn van zo’n 100 miljoen jaar geleden. 
Met wereldwijd 14 families (inclusief fossielen) en meer dan 600 beschreven soorten zijn ze 
als een kleine insectenorde te beschouwden (Cook 2019). Uit Nederland zijn tot op heden 
vier families en 21 soorten gemeld (Smit et al. 2020a). Daarvan zijn in De Kaaistoep drie 
families en in totaal zes soorten gevonden (van Wielink et al. 2020) (zie ook tabel 1). 
 
Strepsiptera hebben een extreme vorm van sexuele dimorfie, dat wil zeggen dat de mannen 
en vrouwen sterk van elkaar verschillen in uiterlijk. De volwassen mannetjes vallen op door 
hun grote achtervleugels, tot knotsen gereduceerde voorvleugels, uitpuilende ogen en hun 
veelal sterk vertakte antennen (fig. 1). Aan de bouw van hun vleugels ontlenen de 
Strepsiptera de Nederlandse naam waaiervleugeligen. De vrouwtjes van de 
noordwesteuropese soorten hebben een made-achtig voorkomen: geen poten, geen ogen en 
geen antennen. 
 
Tabel 1. Families en soorten van de Strepsiptera met hun gastheren in De Kaaistoep. 
Toelichting: 1) naar Hendrickx 2008. 

 
Familie 
Soort 

Nederlandse naam 1) Gastheer in De Kaaistoep 

Elenchidae   

Elenchus tenuicornis spoorcicadewaaiertje niet bekend 

Stylopidae   

Halictoxenos 
tumulorum 

groefbijwaaiertje Halictidae: Halictus tumulorum 

Stylops ater zandbijwaaiertje Andrenidae: Andrena vaga 

Stylops nevinsoni zandbijwaaiertje Andrenidae: Andrena fulva & A. 
helvola 

Xenidae   

Pseudoxenos klugii leemwespwaaiertje Vespidae: Stenodynerus xanthomelas 

Xenos vesparum veldwespwaaiertje Vespidae: Polistes dominula 

 
Biologie 
De larven van Strepsiptera leven in het lichaam (endoparasieten) van cicadeachtigen, bijen, 
wespen, mieren, wantsen, vliegen, sprinkhanen, kakkerlakken, wandelende takken en ook in 
zilvervisjes zijn ze aangetroffen (Kathirithamby 2009). In De Kaaistoep zijn waaiertjes 
aangetroffen in cicaden, bijen en wespen. 
De volwassen mannetjes zijn gevleugeld (fig. 1) en leven slechts een paar uur nadat ze uit 
het lichaam van hun gastheer zijn gekropen. Ze gaan, geholpen door reukorganen in hun 
opvallende antennen en grote ogen, op zoek naar een vrouwtje. De larve-achtige vrouwtjes 
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blijven hun gehele leven in het lichaam van de gastheer zitten en steken slechts iets naar 
buiten als ze volwassen raken. De paring vind plaats op de gastheer.  
De vrouwtjes, die levendbarend zijn, produceren na de bevruchting binnen korte tijd enkele 
honderden tot duizend larfjes die vervolgens nieuwe gastheren opzoeken. Het eerste 
larvestadium is zeer klein (0,2 mm). De larve moet via een volwassen gastheer 
terechtkomen in een nest en een gastheerlarve vinden. Hier dringt de larve naar binnen en 
vervelt tot een pootloze made die in de lichaamsholte van de gastheer leeft en voedsel uit 
het bloed opneemt. De parasiet is spoedig nadat de gastheer uit de pop komt volwassen. In 
tegenstelling tot sluipwespen en sluipvliegen doden de Strepsiptera hun gastheer niet (een 
echte vorm van parasitisme dus), maar maken haar gewoonlijk wel onvruchtbaar. 
 
Waaiertjes in De Kaaistoep 
Hieronder de achterliggende data en enkele opmerkingen over de soortenlijst van de 
Strepsiptera die bekend is uit De Kaaistoep. 
 
Familie Elenchidae 
 

Elenchus tenuicornis (Kirby, 1815) - spoorcicadewaaiertje. 
Hiervan zijn drie mannetjes aangetroffen in week 13-20 mei 2008 in een Malaiseval. Deze 
stond opgesteld langs een houtwal grenzend aan een grasland achter de Hut van Homberg. 
 
Familie Stylopidae 
 

Halictoxenos tumulorum Perkins, 1918 – groefbijwaaiertje. 
Een gestylopiseerd wijfje van de Parkbronsgroepbij Halictus tumulorum leverde dit waaiertje 
op, leg. John Smit (4 juli 2017). 
 
Stylops ater Reichert, 1914 – zandbijwaaiertje. 
In zowel vrouwtjes als mannetjes van de Grijze zandbij Andrena vaga aangetroffen in de 
afgelopen jaren. Ik verwijs hier naar Peeters (2019) en Peeters & van Wielink (2020) waar 
uitgebreid wordt stilgestaan bij deze soort. 
 

  
 

Figuur 1. Links. De Grijze zandbij Andrena vaga met een vrouwtje van het zandbijwaaiertje Stylops 
ater in het achterlijf. Alleen het bruinige kopborststuk van het volwassen dier is onder een van de 
achterlijfssegmenten zichtbaar. Zandbijen die geparasiteert zijn door een soort van dit genus noemen 
we gestylopiseerde zandbijen (foto Theo Peeters). Figuur 1. Rechts. Uitgeprepareerd mannetje van 
het zandbijwaaiertje van opzij en van boven gefotografeerd; grootte 3 mm (foto’s Bart Horvers). 

 
Stylops nevinsoni Perkins, 1918 – zandbijwaaiertje. 
Aangetroffen in de achterlijven van het Vosje Andrena fulva en de Valse rozenzandbij A. 
helvola. Respectievelijk leg. John Smit (4 april 2017) en leg. André van Eck (5 april 1996). 
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Familie Xenidae 
 

Pseudoxenos cf. klugii (Saunders, 1852) – leemwespwaaiertje. 
Twee zichtbare exemplaren van deze soort werden aangetroffen in het achterlijf van een 
vrouwtje van de leemwesp Stenodynerus xanthomelas dat werd gevangen in De Kaaistoep 
met een Malaiseval in de periode 30.v-6.vi.1998, leg. Insectenwerkgroep KNNV-Tilburg (fig. 
2). Dit zijn tot op heden nog steeds de enige exemplaren van dit waaiertje in ons land. 
Dit record werd in het verleden samen met diverse andere exemplaren uit ons land, in 
navolging van Kinzelbach (1978), gemeld voor onze fauna onder de naam Pseudoxenos 
heydeni (Saunders, 1852) (Smit & Smit 2005, 2010). Volgens Kinzelbach (1978) is P. 
heydeni een variabele soort en hij somt dan ook diverse synoniemen plus een hele lijst 
leemwespen als gastheer op. In die lijst staat ook Stenodynerus [= Nannodynerus] 
xanthomelas genoemd op basis van een publicatie van Székessy (1959). Die laatste 
publicatie heb ik helaas nog niet kunnen bestuderen. 
Inmiddels wordt P. heydeni (weer) opgesplitst in diverse soorten, maar een degelijke 
onderbouwing daarvoor ontbreekt. In 2020 vermelden Smit et al. hetzelfde exemplaar onder 
de naam Pseudoxenos klugi (Saunders, 1852). Ze is dus niet nieuw voor onze fauna zoals 
vermeld in de soortenlijst van De Kaaistoep, maar het is wel een soort die aan de hand van 
materiaal uit De Kaaistoep als nieuw voor onze fauna is gemeld (van Wielink et al. 2020). Wij 
volgen voor de schrijfwijze de wereldcatalogus van de Strepsiptera van Cook (2019), dus in 
plaats van P. klugi is dat P. klugii. 
Overigens is het nog maar de vraag of de soortnaam Pseudoxenos klugii wel correct is voor 
deze gastheer, vandaar dat we hier een cf. (= conform) toevoegen. Nieuw morfologisch en 
DNA-onderzoek van de Europese soorten van het genus Pseudoxenos moet eerst nog 
duidelijk maken welke soorten we kunnen onderscheiden en op welke gastheren ze 
parasiteren. Tot die tijd blijft het gissen! 
Smit et al. (2020b) doen dan ook een oproep voor vers materiaal van o.a. deze soort zodat 
het broodnodige nieuwe onderzoek mogelijk wordt. Dus goed letten op geparasiteerde 
Stenodynerus - of andere leemwespen. 
 

  
 

Figuur 2. Het leemwespwaaiertje Pseudoxenos cf. klugii met twee zichtbare waaiertjes in het achterlijf; 
links: zijaanzicht gastheer; rechts achteraanzicht (foto’s Frederique Bakker). 
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Xenos vesparum Rossi, 1793 – veldwespwaaiertje (fig. 3). 
In deelgebied Eekhoornpad werd door André van Eck op 31 augustus 2019 een 
geparasiteerde werkster van de Franse veldwesp Polistes dominula gevangen.  
In deelgebied de Leijkant werd door Theo Peeters op 10 september 2019 een 
gestylopiseerde werkster van de Franse veldwesp gevangen op Solidago met twee zichtbare 
waaiertjes in het achterlijf. Bij het open prepareren van het achterlijf voor de foto werden 
twee mannelijke en een vrouwelijk waaiertje zichtbaar (fig. 4). 
 

  
Figuur 3. Man Franse veldwesp met twee mannelijke poppen van veldwespwaaiertjes in het achterlijf 
(foto’s Bart Horvers). 
 

  
Figuur 4. Deels open geprepareerd achterlijf van een werkster Franse veldwesp met twee mannelijke 
poppen en een vrouwtje van het veldwespwaaiertje Xenos vesparum (foto’s Bart Horvers). 
 
Slotwoord 
Door onder andere meer gericht zoeken naar gestylopiseerde bijen in De Kaaistoep kan aan 
deze lijst nog makkelijk een aantal soorten worden toegevoegd. Naast veldonderzoek kan 
ook collectie-onderzoek (b.v. naar gestylopiseerde bijen, leemwespen en graafwespen zoals 
Ammophila, Podalonia en Cerceris) nieuwe gegevens opleveren. En behalve bijen en 
wespen zijn ook diverse cicaden en wantsen in ons land potentiële gastheren (Smit et al. 
2020a). Er valt ook in de orde van de waaiertjes nog veel te ontdekken. 
 
Dankwoord 
John Smit dank ik voor het beschikbaar stellen van zijn data mbt. Strepsiptera en voor zijn 
commentaren op een concept van dit artikel. André van Eck wordt bedankt voor enkele 
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Summary 
In this article six species of the insectorder Strepsiptera and there hosts found in Tilburg De 
Kaaistoep in the Netherlands are mentioned. 
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Een nieuwe dwergwesp (Trichogrammatidae) voor de 
Nederlandse fauna 
 
Liekele Sijstermans 
 
 
Uiterlijk en determinatie 
Bij een bezoek aan De Kaaistoep heb ik met een sleepnet gesleept om Mymaridae te 
verzamelen en daarbij een dwergwespje van ongeveer 1 mm gevonden (zie figuur 1). 
Het betreft een vrouwtje van Pseudoligosita krygeri (Girault, 1929) (Trichogrammatidae). 
Sinds een review tot de genera van Oligositini (Pinto et al. 2004) wordt deze soort tot het 
geslacht Pseudoligosita gerekend. Daarvoor werd de soort meestal in Oligosita geplaatst en 
daarvoor in Chaetostricha. Nota bene: Gijswijt (2003) vermeldt deze soort niet, maar 
vermeldt voor Nederland wel Chaetostricha krygeri (Soyka, 1934), maar dat heeft betrekking 
op een andere soort. 
De identiteit van de vangst in De Kaaistoep is vastgesteld op genus-niveau door middel van 
enkele sleutels tot de genera (Pinto & Viggiani 2004, Pintureau 2012). In figuur 2 zijn de 
karakteristieke striae op de tergieten van het achterlijf te zien. 
In Europa worden elf soorten in Pseudoligosita onderkend. Er bestaat geen tabel waarin 
deze soorten allemaal zijn opgenomen. In de tabel van Nikol’skaya & Trjapitzin (1978) staan 
vijf soorten. Om vast te stellen welke soort het betreft, zijn verschillende publicaties 
geraadpleegd om andere mogelijkheden uit te sluiten (Nowicki 1935, 1940; Viggiani 1981, 
1982). Figuur 3 toont de voor deze soort karakteristieke aders en beharing op de 
voorvleugels. 
 
 
 

 
Figuur 1. Pseudoligosita krygeri (Girault, 1929), habitus vrouwtje, 2. striae op achterlijf, 3. voorvleugel 
(foto’s Liekele Sijstermans). 
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Verspreiding 
De vindplaatsgegevens zijn: Tilburg, Kaaistoep, De Stiptenpad, 1 vrouw 21.ix.2019, RD 
128.92-395.17, leg. L. Sijstermans. De vermelding in de soortenlijst van het boek De 
Kaaistoep (Sijstermans 2020) is gebaseerd op deze vangst. In deze lijst is de soort 
opgenomen met de aanduiding L, om aan te geven dat de soort alleen uit het satellietgebied 
Leijkant bekend zou zijn, maar dat is onterecht. 
Voor zover ik heb kunnen nagaan is er geen ander Nederlands materiaal van deze soort in 
de collectie van Naturalis aanwezig (situatie in maart 2016). De laatste stand van zaken kon 
ik niet controleren door de sluiting van het museum vanwege de covid-19 crisis. 
Op Facebook staat een foto van een Trichogrammatide “from the Netherlands” (Theo 
Peeters, 6-10-2016, Hymenopterists Forum) die mogelijk ook tot deze soort behoort. 
 
De soort is bekend van enkele Europese landen, zoals Denemarken, het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, Polen, Hongarije, Italië, Roemenië, Tsjechische Republiek (Noyes 
2020) en Zweden (Hedqvist 2003), maar ook van China (Lin 1994), Oekraïne en Japan 
(Fursov 2007). Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt dat enkele vermeldingen ooit 
zijn gepubliceerd toen nog niet alle, nu bekende soorten, bekend waren. 
 
Biologie 
Deze soort is bekend als eiparasiet van de Groene rietcicade Cicadella viridis (Cicadellidae, 
Hemiptera) (als Chaetostricha pulchra in Bakkendorf 1934). In Denemarken is de soort 
lokaal algemeen (Kryger 1919, Bakkendorf 1943) met een voorkeur voor natte graslanden. 
Deze voorkeur wijkt af van het heidebiotoop waar de soort is gevonden in De Kaaistoep, 
alhoewel daar ook natte plekken voorkomen. 
 
Dankwoord 
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Neuswespen (Hymenoptera, Diapriidae) in De Kaaistoep  
4. Het genus Spilomicrus 
 
Theo M.J. Peeters 
 
 
Dit artikel is het vierde in de serie artikelen over neuswespen en het eerste in een korte 
reeks over het genus Spilomicrus in Nederland. Hier zijn alle exemplaren van dit genus 
bewerkt uit het omvangrijke materiaal verzameld in De Kaaistoep van 2000-2019. Tussen de 
59 exemplaren werden negen soorten gevonden, waarvan zeven soorten nieuw zijn voor de 
Nederlandse fauna. De Spilomicrus-soorten in De Kaaistoep worden hier besproken waarbij 
ook enkele aspecten van de biologie aan de orde komen. 
 
Het genus Spilomicrus 
Het genus Spilomicrus is voor het eerst beschreven door Westwood in 1832. Als type-soort 
voor dit genus werd Spilomicrus stigmaticalis aangewezen. Door Masner & Garcia (2002) en 
Notton (2014) wordt het genus Spilomicrus samen met diverse andere genera tot het tribus 
Spilomicrini van de subfamilie Diapriinae gerekend. 
Het lijf van deze soorten is grotendeels zwart of donkerbruin en sterk glanzend. Bruine tot 
meer oranje kleuren zijn beperkt tot antennen en poten. Zowel vrouwen als mannen hebben 
13dertien antennenleden. De antennen van de mannetjes zijn slanker en hebben een 
‘sexsegment’ op het vierde antennenlid. Antennen van de vrouwen zijn meer knots- of 
spoelvormig naar het eind. Het borststuk heeft wel of geen notauli, maar altijd met twee 
duidelijke putten aan de voorzijde van het scutellum en het propodeum meestal met een 
duidelijk middenkiel. Het pronotum heeft aan de zijkant geen verticale groef, zoals bij 
Paramesius wel het geval is. De vleugeladering kent een korte marginale ader in vergelijking 
met het genus Paramesius; postmarginalis en stigmalis ontbreken (figuur 1). Binnen 
eenzelfde soort kunnen naast volledig gevleugelde ook kortvleugelige exemplaren 
voorkomen. Het grote tergiet (syntergiet) van het achterlijf is aan de basis recht afgeknot, 
zonder een inkeping en zonder groeven. De grootte van de Nederlandse soorten loopt uiteen 
van 1.0-4.0 mm. 
 

 
 

Figuur 1. Voorvleugel van vrouw Spilomicrus stigmaticalis (foto Sipke Wadman). 

 
Verspreiding 
Wereldwijd zijn 189 soorten van het genus Spilomicrus beschreven (Notton 2014, 
Chemyreva 2018, HOL 2020). Uit Europa zijn zo’n 46 soorten van het genus Spilomicrus 
beschreven (Notton 2004, FE 2020), maar slechts een deel van het typenmateriaal is 
bestudeerd.  
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Uit Nederland zijn tot op heden vier taxa gemeld: Spilomicrus annulicornis Kieffer, 1911, S. 
formosus Jansson, 1942, S. major Snellen van Vollenhoven, 1879 en S. stigmaticalis 
Westwood, 1832 [= nigripes Thomson, 1858] (Snellen van Vollenhoven 1879, Thomas & 
Macek 1996). Aan een overzicht van al het Nederlandse materiaal van het genus 
Spilomicrus wordt gewerkt. 
 
Biologie 
Over de biologie van de soorten van het genus Spilomicrus is weinig bekend. Het merendeel 
van de soorten zijn solitaire of gregaire parasieten van de poppen van verschillende 
vliegenfamilies. Zo noemt Hoffmeister (1989) als gastheren Tephritidae, Tachinidae en 
mogelijk ook Bibionidae. Muscidae, Pipunculidae, Syrphidae en Sciomyzidae worden 
opgesomd in Masner (1991). En Disney (1994) noemt ook nog Phoridae. Enkele soorten zijn 
gekweekt uit Coleoptera. Kweek wordt verder gemeld uit poppen van kortschildkevers 
(Staphylinidae) (Kieffer 1916, Nixon 1980, Masner 1991, Notton 1996, 1999). Hoffmeister 
(1989) beschrijft enkele larvale stadia van S. hemipterus die hij in het laboratorium kweekte 
uit poppen van vertegenwoordigers van de vliegenfamilies Tephritidae en Drosophilidae. 
 
Onderzoeksmethoden 
Een van de opvallende verschillen met andere langjarige onderzoeken is dat in De Kaaistoep 
heel veel verschillende vangmethoden zijn gebruikt. Het merendeel van deze vangmethoden 
zijn ontwikkeld en bemonsterd door Henk Spijkers, Jaap van Kemenade, Ron Felix en Paul 
van Wielink. Een overzicht van de verschillende vangmethoden wordt gegeven door Felix 
(2020). 
De soorten van het genus Spilomicrus werden op naam gebracht met behulp van Tomsik 
(1947), Nixon (1980), Masner (1991) & Notton (1999). Voor een enkele soort werd op het 
Hymenopterists Forum van Facebook de diapriiden-specialist David Notton geraadpleegd. 
Tevens werden enkele foto’s ter controle voorgelegd aan Vasilisa Chemyreva. 
 
Resultaten 
In De Kaaistoep zijn van het genus Spilomicrus 59 exemplaren verdeeld over negen soorten 
gevangen tussen 2000 en 2019. Zeven van deze soorten uit De Kaaistoep zijn nieuw voor de 
Nederlandse fauna. 
Alle materiaal werd verzameld met maar liefst tien verschillende vangmethoden (zie tabel 1 
en bijlage 1). Opvallend is het grote aandeel vrouwen (52) in vergelijking met het handvol 
mannen (7) dat met deze methoden werd gevangen. 
 
Tabel 1. Het aantal exemplaren uitgesplitst per vangmethode van de Spilomicrus-soorten. 
Toelichting vangmethoden: lv = lichtval, mv = Malaiseval, pv = potval (zonder aas), pv_d = potval dode duiven, 
pv_f = potval fruit, pv_k = potval dode kreeften, pij_h = pijpval dood hout, pij_m = pijpval maaiselhoop, pij_ns = 
pijpval naaldhout snippers, rv = raamval. 
 

Soort lv mv pv 
 

pv 
d 

pv 
f 

pv 
k 

pij 
h 

pij 
m 

pij 
ns 

rv Totaal 

Spilomicrus abnormis 1 3        1 5 

Spilomicrus annulicornis    1       1 

Spilomicrus antennatus    1 2 4  5   12 

Spilomicrus bipunctatus   3        3 

Spilomicrus hemipterus  1 1 1  1     4 

Spilomicrus integer   5   2     7 

Spilomicrus nigriclavis 1 1   1      3 

Spilomicrus rufitarsis          6 6 

Spilomicrus stigmaticalis   2 3  3 1 5 4  18 

Totaal 2 5 11 6 3 10 1 10 4 7 59 
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De vliegtijden van de verschillende soorten wordt getoond in tabel 2. In deze tabel zijn de 
vliegtijden per maand weergegeven; de tabel geeft slechts een eerste indruk van de 
vliegtijden gedurende het jaar. We zien dat in De Kaaistoep geen exemplaren zijn gevangen 
in de wintermaanden december, januari en februari. Aan een koppeling met een bepaalde 
levenscyclus waag ik me nog niet met deze beperkte hoeveelheid gegevens. 
 
Tabel 2. Vliegtijden Spilomicrus-soorten in De Kaaistoep. 
 

Soort I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Spilomicrus abnormis             

Spilomicrus annulicornis             

Spilomicrus antennatus             

Spilomicrus bipunctatus             

Spilomicrus hemipterus             

Spilomicrus integer             

Spilomicrus nigriclavis             

Spilomicrus rufitarsis             

Spilomicrus stigmaticalis             

 
 
Bespreking van de soorten van het genus Spilomicrus 
Voor de achterliggende gegevens zie ook tabel 1, 2 en bijlage 1. 
 
Spilomicrus abnormis Marshall, 1868 
Nieuw voor de Nederlandse fauna. Van deze soort zijn in De Kaaistoep met behulp van licht, 
met een raamval en een Malaiseval vijf mannen gevangen. De gastheer van deze soort is 
niet bekend. Vliegtijd in De Kaaistoep van half juni tot eind oktober. Grootte van deze 
mannen: 1.3-1.8 mm. 
 
Spilomicrus annulicornis Kieffer, 1911 
Uit ons land gemeld van twee mannetjes in De Brand in Udenhout (NB) (Thomas & Macek 
1996). In De Kaaistoep is tussen 6-13 april 2016 een vrouwtje gevangen in een potval met 
dode duiven. Grootte van deze vrouw: 4 mm. Dit is de grootste soort van dit genus in ons 
land. De gastheer van deze soort is onbekend. 
 
Spilomicrus antennatus (Jurine, 1807) (figuur 2) 
Nieuw voor de Nederlandse fauna. Een kleine, kortvleugelige soort waarvan tot op heden 
alleen vrouwtjes zijn beschreven. In De Kaaistoep zijn 12 vrouwtjes gevangen in 
uiteenlopende microbiotopen zoals een potval omringd door fruit, een potval in een kuil met 
dode duiven of met dode kreeften en een pijpval in een maaiselhoop. Overigens is de soort 
ook waargenomen op een bijenhotel in een tuin in Veghel op 13 juli 2008 (zie ook fig. 20.124 
in van Breugel 2014). De soort was in De Kaaistoep actief van begin maart tot begin oktober. 
Gastheer onbekend. Grootte 1.4-1.7 mm. 
 
Spilomicrus bipunctatus Kieffer, 1911 
Nieuw voor de Nederlandse fauna. Van deze soort is alleen het vrouwtje beschreven. Nixon 
(1980) merkt op dat de soort zeer veel lijkt op en misschien alleen een variëteit is van S. 
integer. Volgens Vasilisa Chemyreva (schrift. meded.) is het echter een geldige soort.  
Drie vrouwtjes werden gevangen in potvallen in De Kaaistoep. Een vrouwtje werd samen 
met S. integer op dezelfde dag in dezelfde potvalserie rond eikenbomen aangetroffen. 
Controle van deze determinatie is nog gewenst. Gevangen in april en mei. Gastheer niet 
bekend. Grootte: 3.0-3.3 mm. 
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Figuur 2. Vrouwtje van Spilomicrus antennatus, 1.4 mm (foto Sipke Wadman). 
 
Spilomicrus hemipterus Marshall, 1868 
Nieuw voor de Nederlandse fauna. In De Kaaistoep zijn twee vrouwen en een man 
gevangen. Als gastheer zijn bekend de boorvliegen Rhagoletis cerasi, Myoleja lucida en 
Anomoia purmunda (familie Tephritidae). En in het laboratorium tevens gekweekt uit een 
fruitvlieg (familie Drosophilidae) (Hoffmeister 1989). Zover mij bekend is dit de enige soort 
van het genus Spilomicrus waarvan larvenstadia zijn beschreven (Hoffmeister 1989). 
Elders zal ik aan de hand van meer materiaal van een stadstuin in Tilburg verder uitweiden 
over deze soort (Peeters in voorbereiding). Grootte 2.6-3.5 mm. 
 
Spilomicrus integer Thomson, 1858 
Nieuw voor de Nederlandse fauna. In De Kaaistoep zijn tussen begin mei en eind juni zes 
vrouwen gevangen in potvallen zonder aas en een potval in een kuil met dode kreeften. 
Gastheer onbekend. Grootte 2.7-3.2 mm. 
 
Spilomicrus nigriclavis Marshall, 1868 (figuur 3) 
Nieuw voor de Nederlandse fauna. In De Kaaistoep zijn van deze soort met een lichtval, een 
potval met fruit en een Malaiseval twee vrouwen en een man gevangen. De twee vrouwen 
zijn brachypteer, met vleugels die tot halverwege het syntergiet reiken (figuur 3). De gastheer 
van deze soort is niet bekend. Vliegt in De Kaaistoep tussen eind september en half 
november. Grootte 2.5-3.5 mm. 
In de soortenlijst van het boek De Kaaistoep (van Wielink et al. 2020) werden deze 
exemplaren foutief tot de soort Spilomicrus compressus Thomson, 1858 gerekend. Vasilisa 
Chemyreva verbeterde mijn determinatie aan de hand van een toegezonden foto. Controle 
van de determinatie van de man is nog gewenst. 
 
Spilomicrus rufitarsis Kieffer, 1911 
Nieuw voor de Nederlandse fauna. In De Kaaistoep zijn tussen begin oktober en half 
november 2002 zes vrouwen gevangen met raamvallen. Gastheer niet bekend. Grootte 2.6-
3.0 mm. 
 
Spilomicrus stigmaticalis Westwood, 1832 
Door Thomas & Macek (1996) gemeld van vijf mannen gevangen met een Malaiseval in De 
Brand in Udenhout (NB). In De Kaaistoep werden 18 vrouwen gevangen tussen half april en 
eind juli. Als gastheer wordt een pop van een kortschildkever (Quedius of Philonthus) gemeld 
(Nixon 1980). Grootte 2.8-3.9 mm.  
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Figuur 3. Vrouwtje van Spilomicrus nigriclavis, 3.5 mm (foto Bart Horvers). 
 
Dankwoord 
Enkele van mijn determinaties zijn aan de hand van foto’s bevestigd door David Notton en 
Vasilisa Chemyreva. Pieter van Breugel dank ik voor de informatie over zijn waarneming van 
Spilomicrus antennatus. En voor de prachtige foto’s dank ik Sipke Wadman & Bart Horvers. 
 
Summary 
Species of the genus Spilomicrus (Hymenoptera: Diapriidae) in De Kaaistoep near Tilburg 
(The Netherlands) are revised. Among the 59 specimens, we found 9 species, 7 of which are 
new to the Dutch fauna. 
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Bijlage 1. Records van het genus Spilomicrus in De Kaaistoep van 2000-2019. 
 
Opmerking: Als datum van de onderstaande records is steeds de laatste vangstdag, dus de 
leegdatum van de vallen genomen. 
 

Soort N Sexe Dag Mnd Jaar Vangmethode 

S. abnormis 1 m 25 10 2002 raamval 

S. abnormis 1 m 17 6 2008 Malaiseval 

S. abnormis 2 m 24 6 2008 Malaiseval 

S. abnormis 1 m 20 7 2016 lichtval 

S. annulicornis 1 v 13 4 2016 potval dode duiven 

S. antennatus 3 v 8 7 2015 potval dode kreeften 

S. antennatus 1 v 12 8 2015 potval fruit 

S. antennatus 1 v 26 8 2015 potval fruit 

S. antennatus 1 v 9 9 2015 potval dode kreeften 

S. antennatus 1 v 13 4 2016 potval dode duiven 

S. antennatus 1 v 2 10 2016 pijpval maaiselhoop 

S. antennatus 1 v 19 7 2018 pijpval maaiselhoop 

S. antennatus 1 v 7 3 2019 pijpval maaiselhoop 

S. antennatus 2 v 4 7 2019 pijpval maaiselhoop 

S. bipunctatus 2 v 21 4 2000 potval 

S. bipunctatus 1 v 6 5 2000 potval 

S. hemipterus 1 v 17 6 2000 potval 

S. hemipterus 1 m 13 10 2008 Malaiseval 

S. hemipterus 1 v 4 5 2016 potval dode duiven 

S. hemipterus 1 v 18 5 2016 potval dode kreeften 

S. integer 2 v 6 5 2000 potval 

S. integer 1 v 19 5 2000 potval 

S. integer 1 v 1 6 2016 potval dode kreeften 

S. integer 2 v 3 6 2000 potval 

S. integer 1 v 29 6 2016 potval dode kreeften 

S. cf. nigriclavis 1 m 28 9 2008 Malaiseval 

S. nigriclavis 1 v 11 11 2015 potval fruit 

S. nigriclavis 1 v 6 10 2018 lichtval 

S. rufitarsis 5 v 4 10 2002 raamval 

S. rufitarsis 1 v 15 11 2002 raamval 

S. stigmaticalis 1 v 3 6 2000 potval 

S. stigmaticalis 1 v 17 6 2000 potval 

S. stigmaticalis 1 v 16 4 2015 pijpval eikenhout 

S. stigmaticalis 1 v 6 7 2016 potval dode kreeften 

S. stigmaticalis 1 v 18 7 2015 potval dode kreeften 

S. stigmaticalis 1 v 29 6 2016 potval dode kreeften 

S. stigmaticalis 1 v 13 7 2016 potval dode duiven 

S. stigmaticalis 1 v 27 7 2016 potval dode duiven 

S. stigmaticalis 1 v 21 6 2017 potval dode duiven 

S. stigmaticalis 1 v 29 6 2017 pijpval maaiselhoop 

S. stigmaticalis 1 v 10 5 2018 pijpval maaiselhoop 

S. stigmaticalis 1 v 14 6 2018 pijpval naaldhout snippers 

S. stigmaticalis 1 v 21 6 2018 pijpval naaldhout snippers 

S. stigmaticalis 2 v 28 6 2018 pijpval naaldhout snippers 

S. stigmaticalis 2 v 25 4 2019 pijpval maaiselhoop 

S. stigmaticalis 1 v 11 7 2019 pijpval maaiselhoop 

 Totaal 59      
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Overzicht van de schildwespen (Braconidae) van De 
Kaaistoep 
 
Kees van Achterberg 
 
 
Inleiding 
Schildwespen (Braconidae) vormen met meer dan 1150 bekende soorten de tweede familie 
in grootte onder de Nederlandse parasitaire wespen. Hun levenswijze is erg variabel, maar 
het zijn vrijwel zonder uitzondering primaire parasitoïden (d.w.z. er worden geen andere 
parasitaire insecten als gastheer gebruikt). Dit laatste komt wel veel voor bij Chalcidoidea 
(bronswespen) en Ichneumonidae. De dieren leven als larve op of in de larven of de adulten 
van een groot aantal groepen van insecten. Doordat ze populaties van allerlei insecten 
reguleren zijn ze zowel ecologisch als economisch belangrijk. Ook hun uiterlijk is variabel, 
veel soorten Braconidae behoren tot de kleinere sluipwespen. Hun Nederlandse naam is 
ontleend aan het feit dat het tweede en derde rugschild van het achterlijf (tergiet) met elkaar 
zijn vergroeid tot één groter rugschild. 
Totdat de voorbereidingen voor het Kaaistoepboek begonnen was er slechts weinig bekend 
over de Braconidae van De Kaaistoep. Doordat echter in het gebied op een aantal 
verschillende manieren insecten zijn verzameld en dat materiaal grotendeels bewaard is 
gebleven voor later onderzoek, bleek het mogelijk om een interessante soortenlijst samen te 
stellen. In het Kaaistoepboek is een lijst gepubliceerd van 79 soorten waaronder 12 soorten 
die nieuw waren voor de Nederlandse fauna. Vanwege tijdgebrek kon helaas niet al het 
beschikbare materiaal op naam worden gebracht. Later bleek het toch mogelijk om een deel 
van het niet bewerkte materiaal alsnog op naam te brengen. Deze tweede serie was helaas 
echter niet meer op tijd beschikbaar voor opname in het Kaaistoepboek. Op basis van de 
tweede determinatieserie konden 43 soorten aan de lijst worden toegevoegd. In onderstaand 
overzicht zijn deze aangegeven als ‘Nieuw voor De Kaaistoep’. Om deze eveneens 
interessante gegevens niet al te lang ongebruikt op de plank te laten liggen is besloten de 
gegevens op te nemen in het voorliggende jaarverslag. Samen met de al in het boek 
gepubliceerde 79 soorten (en één in het boek vergeten soort, Phaenocarpa conspurcator) 
leverde dit een totaal aantal van 123 soorten Braconidae op, die alle zijn opgenomen in 
onderstaande lijst. Van de nieuwe reeks bleken er 8 nieuw voor de Nederlandse fauna te 
zijn, zodat er samen met de 12 al in het boek gepubliceerde nieuwe soorten in totaal 20 
nieuwe Nederlandse soorten Braconidae in De Kaaistoep zijn ontdekt. Bovendien zijn drie 
soorten gevonden die nieuw zijn voor de wetenschap en die nog officieel moeten worden 
beschreven. 
De Braconidae zijn in De Kaaistoep op verschillende manieren verzameld; zie voor een 
beschrijving van de gebruikte methoden hoofdstuk 3 van het Kaaistoepboek. Een groot 
aantal is in 1998 verzameld met een malaiseval (RD-coördinaten 129.2-394.6); in 
onderstaande lijst aangegeven als MT (= malaise-trap). Een ander aanzienlijk deel is op licht 
gevangen door Henk Spijkers en Paul van Wielink op de vaste plek voor de Hut van 
Homberg (RD-coördinaten 128.8-394.6); deze manier van verzamelen heeft betrekking op 
alle onderstaande waarnemingen waarvoor geen specifieke verzamelmethode is 
aangegeven. Daarnaast zijn dieren verzameld in potvallen met karpers, zoetwaterkreeften, 
dode duiven, alsmede handvangsten bij een bijenhotel en houtstapels van els, eik en 
berkenhout. Al deze plekken vallen binnen de coördinaten van de lichtvangsten. 
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SOORTENLIJST 
 
Agathidinae 
Aerophilus rufipes (Nees, 1812) 1♀, 1-8.viii.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Earinus elator (Fabricius, 1804) 1♀, 24.iii.2010. 
Therophilus tegularis (Thomson, 1895) 2♀, 15-22.viii.1998 MT; 1♀, 1-8.viii.1998 MT. Nieuw 
voor De Kaaistoep. 
 
Alysiinae 
Alloea lonchopterae Fischer, 1966 1♀, 8-15.viii.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Alysia manducator (Panzer, 1799) 1♂, 25.vii.-1.viii.1998 MT; 1♀, 1-8.vi.2016, pitfall trap with 
dead pigeons; 1♀, 10-17.x.2016, id.; 1♀, 6-13.vii.2016, id. 
Aphaereta scaptomyzae Fischer, 1966 1♀, 15-22.viii.1998 MT; 1♀, 11-18.vii.1998 MT. 
Nieuw voor De Kaaistoep. 
Aphaereta tenuicornis Nixon, 1939 1♀, 6.vii.2017. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Asobara rufescens (Foerster, 1863) 1♀, 4-11.vii.1998 MT. 
Asobara tabida (Nees, 1834) 1♀, 24-31.viii.2016, pitfall trap with dead crayfish; 1♀, 19-
27.ix.2017, pitfall trap with dead carp. 
Aspilota efoveolata Thomson, 1895 1♀, 13-20.vi.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep en 
nieuw voor Nederland. 
Chaenusa conjungens (Nees, 1811) 1♀, 28.viii.2017. 
Exotela hera (Nixon, 1937) 1♀, 9-16.v.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Grammospila rufiventris (Nees, 1812) 1♀, 25.iv-2.v.1998 MT; 1♂, 15-22.viii.1998 MT. Nieuw 
voor De Kaaistoep. 
Heterolexis balteata (Thomson, 1895) 1♀, 29.viii.-5.ix.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Idiasta paramaritima Königsmann, 1960 1♀, 23.vi.2005; 1♀, 8.ix.2005; 1♀, 18.vii.2017. 
Phaenocarpa conspurcator (Haliday, 1838) 1♀, 18-25.vii.1998 MT; 1♀, 30.v.-6.vi.1998 MT. 
Nieuw voor De Kaaistoep. 
Phaenocarpa galatea (Haliday, 1838) 1♀, 4.ix.2015. 
Phaenocarpa livida (Haliday, 1838) 1♀, 29.viii.-5.ix.1998 MT; 1♀, 12-19.ix.1998 MT; 1♀, 20-
27.vi.1998 MT; 1♀, 26.ix.-3.x.1998 MT. 
Phaenocarpa nitida (Thomson, 1895) 1♀, 18.vii.2017. 
Phaenocarpa picinervis (Haliday, 1838) 1♀, 29.viii.-5.ix.1998 MT; 1♀, 22-29.viii.1998 MT. 
Phaenocarpa ruficeps (Nees, 1812) 1♀, 13-20.vi.1998 MT; 1♀, 4-11.vii.1998 MT; 1♀, 20-
30.v.1998 MT. 
Tanycarpa bicolor (Nees, 1812) 1♀, 30.v.-6.vi.1998 MT. 
Trachionus ringens (Haliday, 1839) 1♀, 9-16.v.1998 MT. 
Trachyusa aurora (Haliday, 1838) 1♂, 16-23.v.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
 
Aphidiinae 
Aclitus obscuripennis Foerster, 1863 2♀, 13-20.vi.1998 MT. 
 
Brachistinae 
Blacus errans (Nees, 1811). 
Blacus nigricornis Haeselbarth, 1973 1♂, 23-30.v.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Blacus paganus Haliday, 1835 1♂, 4.xi.2015. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Blacus ruficornis (Nees, 1811) 1♂, 3.x.2011; 1♀, 19-26.ix.1998 MT; 1♀, 8-15.viii.1998 MT. 
Blacus tripudians Haliday, 1835 1♂, 22.vi.2017. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Diospilus abietis (Ratzeburg, 1844). 
Diospilus affinis (Wesmael, 1835) 2♂, 22-29.viii.1998 MT. 
Diospilus capito (Nees, 1834) 2♀, 8-15.viii.1998 MT. 
Diospilus intermedius (Foerster, 1878) 1♀, 9.vi.2007. 
Diospilus nigricornis (Wesmael, 1835) 1♀, 6-13.vi.1998 MT. 
Eubazus lepidus (Haliday, 1835) 1♀, 20-27.vi.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Foersteria puber (Haliday, 1835) 1♂, 6-13.vi.1998 MT. 
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Schizoprymnus collaris (Thomson, 1874) 1♀, 8-15.viii.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Triaspis eflucta Papp, 1998 1♀, 5.vi.2011. 
Triaspis flavipalpis (Wesmael, 1835). 
Triaspis floricola (Wesmael, 1835). 
 
Braconinae 
Coeloides rossicus (Kokujev, 1902) 1♀, 5.vi.2011 [woodpile Betula]; 1♀, 10.ix.2010 
[woodpile Alnus]; 1♀, 1.vi.2011 [id.]; 1♀, 4.x.2010 [at light]. 
Colastes incertus (Wesmael, 1838). 
 
Cenocoeliinae 
Cenocoelius analis (Nees, 1834). 
 
Charmontinae 
Charmon cruentatus Haliday, 1833 2♀, 5.vi.2010. 
 
Cheloninae 
Phanerotoma atra Snoflák, 1951 1♀, 18-25.vii.1998 MT. 
Phanerotoma bilinea Lyle, 1924 1♀, 3.viii.2010; 1♀, 1-8.viii.1998 MT. 
Phanerotoma dentata (Panzer, 1805) 2♀, 20.viii.2010; 1♂, 15.vii.2011. 
Phanerotoma rufescens (Latreille, 1809) 1♀, 20.viii.2010. 
 
Doryctinae 
Doryctes heydenii Reinhard, 1865 1♀, 3.viii.2011 [woodpile Alnus]; 1♀, 19.v.2011 [bijenblok]. 
Doryctes molorchi Fischer, 1971 1♀, 5-12.ix.1998 MT. 
Doryctes obliteratus (Nees, 1834) 1♀, 3.vii.2006; 1♀, 18.vii.2006; 1♀, 20.viii.2010; 1♀, 
6.vii.2017. 
Spathius rubidus (Rossi, 1794) 1♀, 29.vii.2011 [wood pile Betula]; 1♀, 19.v.2011 [bijenblok]. 
 
Euphorinae 
Centistes edentatus (Haliday, 1835) 1♂, 2-9.v.1998 MT. 
Centistes fuscipes (Nees, 1834) 2♀, 18-25.vii.1998 MT; 1♀, 11-18.vii.1998 MT. 
Dinocampus coccinellae (Schrank, 1802). 
Elasmosoma cf. luxemburgense Wasmann, 1909. 
Euphorus fulvipes (Curtis, 1833) 1♀, 9-16.v.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Euphorus pallidistigma (Curtis, 1833) 1♀, 18-25.vii.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Leiophron fascipennis (Ruthe, 1856) 1♂, 18-25.vii.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Meteorus abdominator (Nees, 1811) 1♀, 12-19.ix.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Meteorus affinis (Wesmael, 1835) 1♀, 27-31.x.2005; 1♀, 2.vii.2010; 1♀, 10.x.2011. 
Meteorus cinctellus (Spinola, 1808) 2♀, 9-16.v.1998, MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Meteorus consimilis (Nees, 1834) 1♀, 15-22.viii.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Meteorus filator (Haliday, 1835) 1♀, 3-10.x.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Meteorus ictericus (Nees, 1812) 1♀, 2.vii.2010; 1♀, 20.viii.2010; 1♀, 22.ix.2010; 1♀, 9-
16.v.1998 MT; 1♀, 28.vii.2017. 
Meteorus leviventris (Wesmael, 1835) stat. nov. 1♀, 3.viii.2010. 
Meteorus rubens (Nees, 1811) 1♀, 18.vii.2017; 1♀, 28.viii.2017. 
Meteorus vexator (Haliday, 1835) 17-27.v.2018 pitfall trap in oak wood pile. Nieuw voor De 
Kaaistoep. 
Microctonus flaviventris (Thomson, 1892) 1♀, 20-27.vi.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Peristenus pallipes (Curtis, 1833) 1♀, 13-20.vi.1998 MT; 1♂, 18-25.vi.1998 MT. Nieuw voor 
De Kaaistoep. 
Pygostolus otiorhynchi (Boudier, 1834) 1♀, 5-12.ix.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Pygostolus sticticus (Fabricius, 1798) 1♂, 23.v.2010. 
Syntretus fuscivalvis van Achterberg & Haeselbarth, 2003 1♀, 30.v.-6.vi.1998 MT; 1♀, 22-
29.viii.1998 MT. 
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Syntretus idalius (Haliday, 1833) 1♀, 4-11.vii.1998 MT. 
Zele albiditarsus Curtis, 1832 5♀, 10.vi.2010; 6♀, 5.vi.2010; 3♀, 7.v.2011; 1♀, 23.v.2010; 
1♀, 29.v.2011; 1♀, 30.v.-6.vi.1998, MT; 2♀, 9-16.v.1998, MT. 
Zele chlorophthalmus (Spinola, 1808) 1♀ + 2♂, 5.viii.2009; 1♀, 20.viii.2010; 1♀, 2.viii.2011; 
1♀, 3.ix.2011. 
 
Helconinae 
Helcon angustator Nees, 1812. 
 
Homolobinae 
Homolobus infumator (Lyle, 1914) 1♀, 16.x.1998; 1♀, 2.vii.2010. 
 
Macrocentrinae 
Austrozele longipalpis van Achterberg, 1993 1♂, 26.vii.2009; 1♂, 25.vii-1.viii.1998 MT. 
Macrocentrus bicolor Curtis, 1833 1♀, 30.v.-6.vi.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Macrocentrus collaris (Spinola, 1808) 1♀, 20.viii.2010. 
Macrocentrus flavus Snellen van Vollenhoven, 1878 1♂, 20.viii.2010; 1♂, 3.viii.2010. 
Macrocentrus linearis (Nees, 1811) 1♀, 2.vii.2010. 
Macrocentrus marginator (Nees, 1811) 2♀, 2.vii.2010. 
Macrocentrus nitidus (Wesmael, 1835) 2♀, 9-16.v.1998, MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Macrocentrus thoracicus (Nees, 1811) 2♂, 2.vii.2010; 1♀+ 1♂, 5.vi.2011. 
 
Microgastrinae 
Microplitis spectabilis (Haliday, 1834) 1♀ 2-9.v.2018 MT. Nieuw voor De Kaaistoep en nieuw 
voor Nederland. 
Paroplitis wesmaeli (Ruthe, 1860) 1♀ 22-28.vi.2015, bijenhotels. Nieuw voor De Kaaistoep 
en nieuw voor Nederland. 
 
Microtypinae 
Microtypus wesmaelii Ratzeburg, 1848 2♀, 5.vi.2011. 
 
Opiinae 
Ademon decrescens (Nees, 1811) 1♀, 28.viii.2017. 
Apodesmia diabolica (Fischer, 1961) 1♀, 12-19.ix.1998 MT; 2♀, 5-12.ix.1998 MT; 1♀, 22-
29.viii.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep en nieuw voor Nederland. 
Opius instabilis Wesmael, 1835 1♀, 5-12.ix.1998 MT; 1♀, 30.v.-6.vi.1998 MT. Nieuw voor De 
Kaaistoep. 
Opius levis Wesmael, 1835 1♂, 29.viii.-5.ix.1998 MT; 1♀, 15-22.viii.1998 MT. Nieuw voor De 
Kaaistoep. 
Opius neopusillus Fischer, 1957 1♀, 12-19.ix.1998 MT; 1♀, 26.ix.-3.x.1998 MT. Nieuw voor 
De Kaaistoep en nieuw voor Nederland. 
Opius pallipes Wesmael, 1835 1♀, 22-29.viii.1998, MT; 1♀, 20-27.viii.1998 MT. Nieuw voor 
De Kaaistoep. 
Phaedrotoma exigua (Wesmael, 1835). 
Phaedrotoma flavigaster (Fischer, 1957) 1♀, 12-19.ix.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep en 
nieuw voor Nederland. 
Phaedrotoma reptantis (Fischer, 1957) 1♀, 29.viii.-5.ix.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Phaedrotoma variegata (Szépligeti, 1896) 1♀, 18-25.vii.1998 MT; 1♀, 12-19.ix.1998 MT; 1♂, 
25.vii-1.viii.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Rhogadopsis docilis (Haliday, 1837) 1♀, 15-22.viii.1998 MT; 1♀, 1-8.viii.1998 MT; 1♀, 13-
20.vi.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep en nieuw voor Nederland. 
Rhogadopsis reconditor (Wesmael, 1835) 2♀, 15-22.viii.1998 MT; 1♀ + 1♂, 29.viii.-5.ix.1998 
MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Utetes ruficeps (Wesmael, 1835) 1♀, 18.vii.2017. 
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Xynobius comatus (Wesmael, 1835) 1♂, 12-19.ix.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep en 
nieuw voor Nederland. 
 
Orgilinae 
Orgilus grunini Tobias, 1986 1♀, 23.viii.2017. 
Orgilus interjectus Taeger, 1989 4♀, 8-15.viii.1998 MT; 1♀, 15-22.viii.1998 MT; 1♂, 11-
18.vii.1998 MT. 
 
Rhysipolinae 
Rhysipolis decorator (Haliday, 1836). 
 
Rogadinae 
Aleiodes albitibia (Herrich-Schäffer, 1838) 1♀, 26.vii.2006; 1♀, 29.vii.2006; 1♂, 13.vi.2006. 
Aleiodes alternator (Nees, 1834) 1♀, 20.viii.2010. 
Aleiodes circumscriptus (Nees, 1834) 1♀, 12-19.ix.1998 MT. Nieuw voor De Kaaistoep. 
Aleiodes compressor (Herrich-Schäffer, 1838). 
Aleiodes cruentus (Nees, 1834) 1♀, 27.vii.2005. 
Aleiodes gastritor (Thunberg, 1822). 
Aleiodes leptofemur van Achterberg & Shaw, 2016 1♀, 17.vi.2005; 1♀, 13.viii.2005; 1♀, 
18.viii.2005; 1♀, 31.vii.2006; 1♀, 19.vi.2006; 2♀, 20.viii.2010. 
Aleiodes nobilis (Haliday, 1834) 1♀, 18.vi.2006; 1♀, 6.viii.2007; 1♀, 3.ix.2011. 
Aleiodes praetor (Reinhard, 1863) 1♀, 17.vi.2009. 
Aleiodes pulchripes Wesmael, 1838 1♀, 8.vii.2006; 1♀, 3.vii.2009. 
Aleiodes seriatus (Herrich-Schäffer, 1838) 1♀, 20.viii.2010; 1♀, 18.vii.2017. 
Aleiodes similis (Curtis, 1834) 2♂, 28.iv.2005; 1♀, 26.ix.2005; 1♀, 28.x.2005; 1♂, 3.v.2006; 
1♂, 10.v.2006; 2♂, 12.v.2006; 1♀, 27.v.2006; 1♀, 4.vi.2006; 1♂, 4.vii.2006; 1♀, 10.vii.2006; 
1♀, 3.x.2011; 1♀, 3.xi.2011; 1♀, 9-16.v.1998 MT; 1♀, 12-19.ix.1998 MT. 
Aleiodes testaceus (Telenga, 1941) 1♀, 10.vii.2006; 1♀, 2.vii.2010. 
Clinocentrus cunctator (Haliday, 1836) 1♀, 15-22.viii.1998 MT; 1♀, 12-19.ix.1998 MT; 1♀, 5-
12.ix.1998 MT; 1♀, 22-29.viii.1998 MT. 
Clinocentrus exsertor (Nees, 1811) 1♀, 9-16.v.1998 MT. 
Rogas luteus Nees, 1834 1♀, 11.viii.2005; 1♀ + 1♂, 26.vii.2006; 1♀, 6.viii.2006; 1♂, 
23.viii.2006; 1♀ 15.viii.2006; 1♀ 31.viii.2006; 1♀ 28.vii.2006; 2♀+ 1♂, 6.viii.2007; 1♀, 
1.viii.2009. 
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Hymenoptera (excl. Formicidae) in potvallen op 
heidegebied De Sijsten 
 
Theo Peeters & Ron Felix 
 
 
Van 8 november 2018 tot 2 januari 2020 werden op heidegebied De Sijsten in De Kaaistoep 
bij Tilburg vier potvalseries van elk vijf potten gezet door Ron Felix (Felix et al. 2019). De 
potvallen werden meestal wekelijks op donderdag geleegd, daarna door Ron tot op groep 
gesorteerd en de wespen en bijen zijn door Theo verder bewerkt. De Hymenoptera (exclusief 
mieren) zijn alle tot op familie gesorteerd, geteld en deels op naam gebracht. Hier een 
verslag van de resultaten met een bespreking van enkele vangsten. 
 
Onderzoeksgebied en vangmethode 
Voor meer informatie over en resultaten van dit potvalproject verwijzen we hier naar Felix et 
al. (2019), Mol & Felix (2019) en Felix et al. (2020). 
 
Resultaten 
In totaal werden in de potvallen, exclusief mieren (Formicidae), 161 Hymenoptera gevangen. 
De sexe-verdeling over de 161 exemplaren bedroeg: 24 mannen, 127 vrouwen, 4 werksters 
en 6 (nog) niet gesexte exemplaren. Drie daarvan waren beschadigd en drie andere 
(Mymaridae) zijn ter determinatie aan een specialist gegeven. 
De verdeling over de groepen was: één bladwesp (Symphyta), 32 angeldragers (Aculeata) 
en 128 parasitaire wespen (Parasitica). In totaal werden vertegenwoordigers van 23 families 
gevangen. De verdeling van de vangsten over de families van de Hymenoptera wordt 
weergegeven in tabel 2. Als we naar het aantal exemplaren per potvalserie kijken is duidelijk 
de meeste diversiteit aangetroffen op de akker (potvalserie S2).  
Verdelen we de 161 exemplaren per maand dan zien we dat in augustus, september en 
oktober de meeste exemplaren werden gevangen (tabel 1). 
 

2018 - - - - - - - - - - 4 3 

2019 - 2 3 12 8 17 11 29 32 29 6 4 

2020 1 - - - - - - - - - - - 

 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
 

Tabel 1. Aantallen Hymenoptera in potvallen op heidegebied De Sijsten per maand. 
 
Bespreking van de resultaten met enkele nieuwe soorten voor De Kaaistoep 
Door sluiting van Natuurmuseum Brabant in verband met de corona-epidemie zijn nu niet 
alle exemplaren gedetermineerd. Daarom is besloten hier alleen een overzicht van de 
aantallen per familie te geven. Toch hier enkele algemene opmerkingen over potvalvangsten 
en tevens worden drie soorten hier even in het zonnetje gezet. 
 
De soorten die vooral met potvallen gevangen worden zijn exemplaren die (deels) actief zijn 
op of in de grond voor het zoeken naar hun gastheer, partner, prooi of bijvoorbeeld voor hun 
nestbouw, eiafzet, etc. Diverse zandbijen waaronder de Heidezandbij Andrena fuscipes, 
maar ook de Asbij Andrena cineraria werden gevangen. Ook van spinnendoders 
(Pompilidae), waaronder hier bijvoorbeeld de Grijze spinnendoder Pompilus cinereus en de 
Kleine zaagpootspinnendoder Priocnemis minuta, is bekend dat ze vaak in potvallen 
terechtkomen. Soorten van de familie van de priemwespen (Proctotrupidae) worden ook 
regelmatig gevangen met potvallen. Op De Sijsten werden op de akker (S2) o.a. acht 
vrouwtjes van Proctotrupes gravidator en een vrouw van P. brachypterus gevangen. Van 
deze soorten is bekend dat ze op de larven van loopkevers parasiteren (Peeters 2020). 
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Daarnaast lopen vleugelloze of kortvleugelige dieren vaak in potvallen. De vleugelloze 
vrouwtjes van mierwespen, ichneumoniden en Megaspilidae zijn hiervan voorbeelden maar 
ook de meestal gevleugelde mannetjes van deze soorten die op zoek zijn naar hun partner 
tref je vaak aan. Zo werden in de potvallen op De Sijsten twee mannetjes van de Gewone 
mierwesp Smicromyrme rufipes gevangen. Kortvleugelige exemplaren kom je in allerlei 
families tegen maar vind je binnen de groepen van de Hymenoptera vooral onder de 
parasitaire wespen. In de potvallen van De Sijsten werden kortvleugelige (ook wel 
brachyptere) exemplaren aangetroffen van de families Aphelinidae, Diapriidae (fig. 1), 
Pteromalidae (fig. 3) en Scelionidae. Vertegenwoordigers van de familie Scelionidae werden 
overigens het meest talrijk gevangen in de potvallen (zie tabel 2). Deze familie, waarvan de 
soorten parasiteren op de eieren van allerlei arthropoden, is in ons land nog slecht 
onderzocht. Dat heeft alles te maken met het feit dat het meestal zeer kleine zwarte wespjes 
zijn die erg veel op elkaar lijken en waarvan goede determinatieliteratuur tot op soort nog vrij 
gebrekkig is. 
 
Tabel 2. Aantallen Hymenoptera gevangen in potvalserie S1-4 op heidegebied De Sijsten. 
 

GROEP 
Superfamilie 

Familie Aantal S1 S2 S3 S4 

ACULEATA - ANGELDRAGERS 

Apoidea Andrenidae 7 2 0 3 2 

Apidae 3 0 2 1 0 

Crabronidae 1 0 0 1 0 

Chrysidoidea Chrysididae 1 0 0 1 0 

Pompiloidea Mutillidae 2 0 0 2 0 

Pompilidae 16 2 7 5 2 

Vespoidea Vespidae 2 0 1 0 1 

PARASITICA - PARASITAIRE WESPEN 

Ceraphronoidea Ceraphronidae 2 1 1 0 0 

Megaspilidae 7 0 3 1 3 

Chalcidoidea Aphelinidae 8 1 7 0 0 

Encyrtidae 1 0 1 0 0 

Eupelmidae 1 0 1 0 0 

Mymaridae 3 0 2 0 1 

Ormyridae 1 0 0 1 0 

Pteromalidae 12 2 6 0 4 

Cynipoidea Figitidae 4 0 2 1 1 

Diaprioidea Diapriidae 4 1 1 1 1 

Ichneumonoidea Braconidae 11 4 4 3 0 

Ichneumonidae 14 0 4 4 6 

Platygastroidea Platygastridae 1 0 1 0 0 

Scelionidae 47 12 17 5 13 

Proctotrupoidea Proctotrupidae 12 0 12 0 0 

SYMPHYTA - BLADWESPEN 

Tenthredinoidea Tenthredinidae 1 1 0 0 0 

                      Totaal  161 26 72 29 34 

 
 
Familie Diapriidae 
Van deze familie werden vier exemplaren gevangen in de potvallen. In serie S1 werd tussen 
6-13.vi.2019 een vrouw van het genus Synacra gevangen en in S3 werd een vrouw van het 
genus Belyta gevangen tussen 17-24.x.2019. De twee andere soorten zijn tot op soort 
gedetermineerd. 
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Basalys rufocincta (Kieffer, 1911) (Fig. 1). 
Van deze soort werd op De Sijsten een vrouw gevangen tussen 30.v-6.vi.2019 in potvalserie 

S4 [51°32'37.05''N – 5°0'0.91''O], leg. R.F.F.L. Felix. Deze potvalserie stond in de 
‘Verbrande Hei’, een verbrand ouder deel van het droge heidegebied De Sijsten met 
Struikheide, mos plakkaten en rendiermos. Deze soort was nog niet eerder gemeld uit 
Nederland. Over de gastheer van B. rufocincta is niets bekend. 
 

  
 

Figuur 1. Vrouw van Basalys rufocincta, 1.4 mm: l. dorsaal en r. lateraal (foto’s Rik Delhem). 
 
Trichopria basalis (Thomson, 1858) (Fig. 2). 

Van deze soort werd een man gevangen in potvalserie S2 [51°32'37.40''N – 5°0'6.70''O] 
tussen 7-14.xi.2019, leg. R.F.F.L. Felix. Deze potvalserie stond in een omheind akkertje in 
het droge heidegebied De Sijsten. Deze soort werd al eerder uit ons land gemeld, onder de 
naam T. ciliaris Kieffer, 1911, en wel van een man uit de malaiseval in De Brand gevangen 
tussen 8-15.ix.1990 (Thomas & Macek 1996). De soort is wel nieuw voor de soortenlijst van 
De Kaaistoep. Over de gastheer van T. basalis is niets bekend. Lengte: 1.5 mm. 
 

 
 

Figuur 2. Antenne van man Trichopria basalis (foto Rik Delhem).  
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Familie Pteromalidae 
Van deze familie werden in totaal 12 exemplaren gevangen in de potvallen. Drie opvallende 
exemplaren zijn tot op soort gedetermineerd met de tabel in Mitroiu (2016). 
 
Cea pulicaris Walker, 1837 (Fig. 3). 
Van deze soort werden drie kortvleugelige vrouwen gevangen respectievelijk tussen 21-
28.iii.2019 in S2, tussen 11-18.iv.2019 in S4 en tussen 26.ix-3.x.2019 in S2. Dat zou volgens 
de literatuur de derde vindplaats in Nederland zijn. Want in de naamlijst van Theo Gijswijt 
(2003) wordt de soort als nieuw voor onze fauna gemeld van twee vindplaatsen: Laren (NH?) 
op 2.viii.1915 leg. J. Koornneef en de Lindevallei (FR), ix.1979 leg. M.J. Gijswijt. 
Als gastheer van Cea pulicaris wordt in de database van Noyes (2020) genoemd Phytomyza 
pauliloewi. Dat is een kleine mineervlieg van de familie Agromyzidae die niet uit ons land 
bekend is, dus waarschijnlijk komen ook andere gastheren in aanmerking. 
 

 
 

Figuur 3. Cea pulicaris, vrouw, 1.8 mm. (foto Rik Delhem). 
 
Dankwoord 
De foto’s gemaakt door Rik Delhem zijn nu al prachtig en worden steeds beter. Rik hartelijk 
dank voor je unieke inbreng. We verheugen ons op je volgende stappen. 
 
Summary 
From 8.xi.2018 til 2.i.2020 four series of each five pitfalls are placed on heathland De Sijsten 
near Tilburg the Netherlands. Of the order Hymenoptera (except Formicidae) 161 specimens 
in 23 families are caught. Several families and species caught more often in pitfalls are 
mentioned. Three species get more attention and are illustrated: Basalys rufocincta (fnsp), 
Trichopria basalis (family Diapriidae) and Cea pulicaris (family Pteromalidae). 
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Alle overige kevers in pijpvallen in De Kaaistoep in 2017  
 
Emiel Bouvy 
 
 
Inleiding 
De titeltoevoeging ‘alle’ slaat op het feit dat in het verslag van 2017 (Felix e.a. 2018) de 
laatste 5 maanden van het jaar niet meegenomen zijn. Dit artikel geeft een overzicht van alle 
pijpvalvangsten in 2017. 
‘Overige kevers’ in de titel houdt in dat het gaat om soorten van alle families uitgezonderd de 
Carabiden (loopkevers) en de onderfamilie Pselaphinae van de Staphylinidae (kortschild-
kevers), die in bovengenoemd verslag werden behandeld door Ron Felix. Het ging in 2017 
om pijpvallen in resp. bodem, een maaiselhoop en een stapel eikenhout. 
Voor de gevolgde methoden, locaties en bemonsterings-perioden zie Felix e.a. (2018), en 
wat betreft de methoden ook Felix e.a. (2017). 
 
Resultaten 
Alle vangsten van de pijpvallen in 2017 zijn opgesomd in tabel 1. In de discussie volgen per 
habitat enkele opmerkingen over deze vangsten en wordt tevens vergeleken met de 
pijpvalvangsten uit 2016. 
 
Discussie 
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 pijpcilinder en de bodem. De val heeft in feite grotendeels gewerkt 
als een potval en is daarom in de volgende jaren niet meer gebruikt. Wat betreft de 
Leiodidae (truffelkevers) is bekend dat soorten van het geslacht Catops en Nargus afgezien 
van aan het oppervlak ook ondergronds in gangen en holen van dieren kunnen voorkomen. 
Dit jaar werden 21 soorten gevonden en in 2016 waren dat er 20. Het aantal exemplaren 
bedroeg in 2016 55 en dit jaar 36. Dit verschil is niet te wijten aan het feit dat in 2017 de 
laatste 2 maanden vanaf 2 november niet meer is bemonsterd. In die periode werden in 
2016 slechts 3 ex. gevonden. In 2016 heeft deze val liefst 6 maanden van 2/6 tot 1/12 niet 
gefunctioneerd. Ondanks dat werden toen evenveel soorten en meer exemplaren 
aangetroffen. Verder viel op dat van de Elateridae in 2016 21 ex. werden gevangen en in 
2017 slechts 7; idem van de Leiodidae in 2016 16 ex. en in 2017 slechts 4. Een nieuwe 
aanwinst voor De Kaaistoep en de collectie vormt de kortschild Atheta xanthopus. 
 
Pijpval in maaiselhoop 
In 2017 werden 56 soorten gevangen en in 2016 58. In 2016 zaten er 48 soorten in de 
bovenval en nu 49 en 20 soorten in de onderval vergeleken met 19 soorten in 2016. Evenals 
in 2016 bevonden zich 13 soorten zowel in de boven- als in de onderval. Bij 10 van deze 
soorten was het aantal ex. in de bovenval hoger als dat in de onderval. Bij de resterende 3 
soorten was het aantal in beide vallen gelijk nl. 1 ex. Wat betreft de Monotomidae valt op dat 
dit jaar de soort Monotoma longicollis als nieuwe soort verschijnt. 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 23 soorten aanwezig en in 2016 liefst 28. Ook dit verschil kan te maken hebben met 
voortgaande afbraak van het materiaal. 
 
Pijpval in houtstapel 
Het aantal van 42 soorten in 2017 valt tegen vergeleken met de 55 soorten in 2016. In het 
larvestadium houtbewonende families, die we hier tegenkomen zijn de Cerambycidae en de 
onderfamilie Scolytinae (schorskevers) van de Curculionidae.   
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Wat opvalt is de aanwezigheid van 4 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. Ook soorten van de families Corylophidae, 
Cryptophagidae, Laemophloeidae en Latridiidae waren goed vertegenwoordigd 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 2 aangetroffen soorten van de 
Laemophloeidae leven onder loszittende schors van loofbomen. Ook schimmeleters op 
plantaardig materiaal vormen de soorten van de Latridiidae. Opvallend is het voorkomen dit 
jaar van 3 soorten van de familie Silvanidae, die leven 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 maaiselhoop. 
Een nieuwe aanwinst voor De Kaaistoep is de kortschild Phloeonomus punctipennis. 
 

Tabel 1. Families, soorten en aantallen van de overige keverfamilies in de pijpvallen 2017 
Toelichting: * = nieuw voor De Kaaistoep; ** = nieuw voor De Kaaistoep en de collectie. 
 

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  15  1 
Chrysomelidae – haantjes     
Longitarsus jacobaeae   1  
Longitarsus sp.   1  
Clambidae – oprolkogeltjes     
Calyptomerus dubius    1 
Coccinellidae – lieveheersbeestjes     
Harmonia axyridis    1 
Corylophidae – molmkogeltjes     
Orthoperus corticalis    3 
Orthoperus nigrescens 1   8 
Cryptophagidae – harige schimmelkevers     
Atomaria lewisi  1  1 
Cryptophagus dentatus    5 
Cryptophagus cf. denticulatus  1   
Cryptophagus punctipennis 2 5   
Cryptophagus reflexus    96 
Curculionidae – snuitkevers     
Barypeithes pellucidus 4    
Scolytus rugulosus    2 
Taphrorychus bicolor    2 
Taphrorychus villifrons  1  12 
Trachyphloeus scabriculus  5  5 
Elateridae – kniptorren     
Agriotes aterrimus   1  
Agriotes pallidulus 6 1  3 
Dalopius marginatus 2    
Dicronychus cinereus  1   
Melanotus villosus 1    
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Histeridae – spiegelkevers     
Acritus nigricornis  10   
Onthophilus punctatus  1 1  
Hydrophilidae – spinnende waterkevers     
Cercyon analis  7   
Cercyon convexiusculus  1   
Cercyon tristis  7 1  
Megasternum concinnum  12 2  
Laemophloeidae – dwergschorskevers     
Cryptolestes duplicatus    1 
Placonotus testaceus    1 
Latridiidae – schimmelkevers     
Cartodere nodifer  1  29 
Corticaria serrata  5  1 
Latridius cf. minutus/pseudominutus    1 
Latridius porcatus   1 1 
Leiodidae – truffelkevers     
Agathidium marginatum 1    
Catops fuscus  54 3  
Catops nigricans  12 6 6 
Catops picipes 1 13 1 9 
Choleva glauca  1   
Choleva jeanneli    1 
Nargus anisotomides   2  
Nargus velox 2 1 1  
Melandryidae – zwamspartelkevers     
Melandrya caraboides    1 
Monotomidae – kerkhofkevers     
Monotoma bicolor  34   
Monotoma longicollis  15 2  
Monotoma picipes  3   
Rhizophagus bipustulatus    3 
Rhizophagus ferrugineus    2 
Rhizophagus dispar    3 
Rhizophagus sp.    1 
Mycetophagidae – boomzwamkevers     
Litargus connexus  1   
Ptiliidae – veervleugelkevers     
Acrotrichis spec.  1   
Ptenidium laevigatum   1  
Ptenidium pusillum 5 166 21 2 
Silvanidae – spitshalskevers     
Silvanus bidentatus    1 
Silvanus unidentatus    1 
Uleiota planata    1 
Staphylinidae – kortschildkevers     
Acidota cruentata 3    
Anthobium atrocephalum 1    
Anthobium unicolor 5 1   
Atheta atramentaria  2   
Atheta britanniae  1   
Atheta coriaria  1   
Atheta crassicornis 2    
Atheta sodalis    1 
Atheta xanthopus ** 1    
cf. Atheta sp.    1 
Drusilla canaliculata 1    
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Familie bodem maaiselhoop houtstapel 

soort  boven onder  

Habrocerus capillaricornis  1   
Ischnosoma splendidum  1   
Lordithon trinotatus  1   
Micropeplus fulvus  71 26 1 
Mycetoporus lepidus 1    
Ochthephilum collare  1   
Olophrum piceum  1   
Othius angustus    1 
Othius subuliformis 1    
Oxypoda brachyptera  1   
Oxypoda elongatula  1   
Oxytelus laqueatus  1   
Phloeonomus punctipennis *    1 
Proteinus brachypterus  2   
Quedius cruentus  3   
Quedius longicornis   1 1 
Sepedophilus marshami  2 1  
Stenus clavicornis  2   
Stenus impressus 1    
Tachinus corticinus  1  1 
Tachinus laticollis  1   
Tachinus marginellus  1   
Tachinus subterraneus 1 27 8  
Tasgius ater    1 
Xantholinus linearis 1 2 1  
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Overige kevers in pijpvallen in De Kaaistoep in 2018 
 
Emiel Bouvy 
 
 
Overige kevers in de titel houdt in dat het gaat om soorten van alle families uitgezonderd de 
Carabiden (loopkevers) en de onderfamilie Pselaphinae van de Staphylinidae (kortschild-
kevers). Deze zijn door Ron Felix behandeld (Felix e.a. 2019). Het betrof 3 pijpvallen in resp. 
een maaiselhoop, een houtstapel van stukken eikenhout en in een hoop houtsnippers van 
den en spar. Voor informatie over de methoden, locaties en bemonsteringsperioden zie 
bovengenoemd artikel. In tabel 1 presenteer ik alle overige in 2018 gevangen soorten van de 
kevers. 
 
Tabel 1. Soortenlijst overige kevers in pijpvallen in 2018. 
 

Familie 
soort 

maaiselhoop eikenhout 
houtsnippers 

den & spar 

Aderidae    

Aderus populneus   X 

Anobiidae    

Ptinus fur  X  

Anthicidae    

Omonades floralis X  X 

Stricticollis tobias   X 

Brentidae    

Apion rubens  X  

Apion rubiginosum  X  

Taeniapion urticarium X   

Bostrychidae    

Lyctus brunneus  X  

Cerambicidae    

Phymatodes testaceus  X  

Poecilium alni  X  

Cerylonidae    

Cerylon ferrugineum   X 

Cerylon histeroides X  X 

Chrysomelidae    

Mantura chrysanthemi  X  

Ciidae    

Cis punctulatus   X 

Ennearthron cornutum   X 

Clambidae    

Calyptomerus dubius   X 

Clambus armadillo X  X 

Clambus punctulum X  X 

Cleridae    

Thanasimus formicarius   X 

Coccinellidae    

Rhizobius chrysomeloides   X 

Scymnus limbatus X   

Corylophidae    

Corylophus cassidioides X   

Orthoperus corticalis  X  

Orthoperus nigrescens  X X 

Sericoderes lateralis   X 

Cryptophagidae    

Atomaria lewisi X X X 
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Familie 
soort 

maaiselhoop eikenhout 
houtsnippers 

den & spar 

Atomaria turgida   X 

Cryptophagus dentatus  X X 

Cryptophagus punctipennis X X X 

Cryptophagus reflexus X X X 

Cryptophagus scutellatus X X  

Ephistemus globulus X   

Curculionidae    

Acalles ptinoides   X 

Barypeithes pellucidus   X 

Caenopsis fissirostris  X  

Crypturgus cf. hispidulus   X 

Crypturgus subcribrosus   X 

Dryocoetes autographus   X 

Hylurgops palliatus   X 

Ips typographus   X 

Nedyus quadrimaculatus X  X 

Otiorhynchus ovatus X X X 

Parethelcus pollinarius X   

Phyllobius argentatus   X 

Phyllobius maculicornis   X 

Phyllobius virideaeris   X 

Pityogenes chalcographus   X 

Polygraphus poligraphus   X 

Scolytus rugulosus  X  

Strophosoma capitatum  X  

Trachyphloeus bifoveolatus  X  

Trachyphloeus scabriculus X X X 

Tychius picirostris X   

Elateridae    

Agriotes aterrimus   X 

Agriotes obscurus  X  

Agriotes pallidulus X  X 

Agriotes sputator X X  

Ampedus sanguinolentus   X 

Athous bicolor   X 

Dalopius marginatus   X 

Dicronychus cinereus X  X 

Endomychidae    

Symbiotes gibberosus X  X 

Erotylidae    

Dacne bipustulata X  X 

Tritoma bipustulata  X  

Eucnemidae    

Dromaeolus barnabita  X X 

Histeridae    

Acritus nigricornis X   

Paromalus flavicornis X X X 

Paromalus parallelepipedus   X 

Hydrophilidae    

Cercyon analis X   

Cercyon lateralis X   

Megasternum concinnum X  X 

Laemophloeidae    

Cryptolestes duplicatus  X  

Languriidae    

Cryptophilus propinquus X  X 
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Familie 
soort 

maaiselhoop eikenhout 
houtsnippers 

den & spar 

Latridiidae    

Cartodere nodifer  X X 

Corticaria impressa X   

Corticaria serrata X X X 

Dienerella vincenti   X 

Enicmus rugosus X X X 

Enicmus testaceus   X 

Enicmus transversus  X  

Latridius assimilis  X  

Leiodidae    

Agathidium laevigatum X   

Anisotoma humeralis   X 

Catops chrysomeloides X   

Catops fuliginosus  X  

Catops fuscus X   

Catops nigricans X   

Catops picipes X X X 

Choleva jeanneli X   

Choleva oblonga X   

Nargus velox X X  

Ptomaphagus subvillosus X   

Sciodrepoides watsoni X   

Monotomidae    

Monotoma bicolor X  X 

Monotoma longicollis   X 

Monotoma picipes X  X 

Rhizophagus bipustulatus  X X 

Rhizophagus dispar   X 

Mycetophagidae    

Mycetophagus piceus   X 

Litargus balteatus   X 

Typhaea stercorea   X 

Nitidulidae    

Brachypterus urticae X   

Epuraea longula   X 

Ptiliidae    

Acrotrichis atomaria X   

Acrotrichis fascicularis   X 

Ptenidium pusillum X  X 

Salpingidae    

Salpingus planirostris   X 

Scarabaeidae    

Aphodius granarius X   

Aphodius distinctus X   

Serica brunnea  X X 

Trox sabulosus X   

Scraptiidae    

Anaspis lurida  X  

Scydmaenidae    

Neuraphes angulatus X  X 

Silvanidae    

Ahasverus advena   X 

Uleiota planata  X X 

Sphindidae    

Aspidiphorus orbiculatus   X 

Sphindus dubius   X 
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Familie 
soort 

maaiselhoop eikenhout 
houtsnippers 

den & spar 

Staphylinidae    

Acrotona fungi   X 

Acrotona pseudotenera X  X 

Anthobium unicolor X X  

Astenus pulchellus X   

Atheta aeneicollis X  X 

Atheta coriaria   X 

Atheta laticollis   X 

Atheta obfuscata   X 

Atheta sp.  X   

Bolitobius castaneus   X 

Cypha longicornis   X 

Dexiogya corticina X  X 

Dinaraea aequata   X 

Drusilla canaliculata X   

Falagria caesa X   

Gabrius splendidulus X  X 

Gyrohypnus angustatus   X 

Gyrohypnus fracticornis X   

Habrocerus capillaricornis X   

Ischnoglossa prolixa   X 

Leptusa fumida   X 

Lithocharis nigriceps   X 

Lithocharis ochracea X   

Metopsia clypeata  X  

Micropeplus fulvus X X X 

Myrmecocephalus concinnus   X 

Nehemitropia lividipennis X  X 

Nudobius lentus   X 

Ocypus brunnipes X   

Oligota parva   X 

Othius subuliformis X   

Oxypoda elongatula X   

Oxypoda haemorrhoa  X  

Oxypoda opaca X   

Philhygra palustris X  X 

Philonthus debilis X  X 

Philonthus discoideus   X 

Philonthus quisquiliarius   X 

Philonthus succicola X   

Philonthus tenuicornis   X 

Philonthus varians   X 

Phloeocharis subtilissima   X 

Phloeonomus pusillus   X 

Phloeopora corticalis   X 

Phyllodrepa ioptera  X  

Phyllodrepoidea crenata  X  

Placusa depressa   X 

Proteinus brachypterus X   

Proteinus ovalis X   

Quedius boops  X  

Quedius cruentus   X 

Quedius lucidulus   X 

Quedius nigriceps   X 

Quedius semiobscurus  X  

Scaphisoma agaricinum X  X 
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Familie 
soort 

maaiselhoop eikenhout 
houtsnippers 

den & spar 

Scaphium immaculatum X   

Sepedophilus marshami X  X 

Sepedophilus testaceus   X 

Stenus bimaculatus   X 

Stenus clavicornis X  X 

Stenus fulvicornis X   

Stenus impressus X   

Sunius bicolor X   

Tachinus corticinus X X  

Tachinus subterraneus X   

Tachyporus atriceps X   

Tachyporus pusillus X   

Tasgius globulifer X   

Tasgius morsitans  X  

Xantholinus linearis X X X 

Tenebrionidae    

Corticeus fraxini   X 

Corticeus linearis   X 

Nalassus laevioctostriatus  X X 

Scaphidema metallicum   X 

Throscidae    

Trixagus carinifrons X  X 

Trogossitidae    

Nemozoma elongatum   X 

Zopheridae    

Bitoma crenata   X 

Colydium elongatum    

 
Literatuur 
Felix, R. e.a., 2019. Pijp- pot- en buisvalvangsten in 2018: 105-114. In: T. Peeters, A. 

van Eck & T. Cramer (red.), Natuurstudie in De Kaaistoep en aangrenzende 
terreinen in Tilburg. Verslag 2018, 24e onderzoeksjaar. - TWM Gronden BV, 
Natuurmuseum Brabant & KNNV-afdeling Tilburg, 196 pp. 
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Nieuwe soorten kevers na december 2019 
 
Paul van Wielink 
 
 
Sinds de laatste versie van de lijst met kevers voor het boek is ingediend, in december 2019, 
zijn er een aantal nieuwe kevers voor De Kaaistoep gevonden. De volgende vier soorten zijn 
door mij gedetermineerd. 
 
Plegaderus dissectus Erichson, 1839 (Familie Histeridae - spiegelkevers)(fig. 1) 
Dit is een kleine soort spiegelkever, die weinig wordt waargenomen. Hij staat in de Catalogus 
van de Nederlandse kevers (Vorst 2010) genoteerd voor drie provincies, niet voor Noord-
Brabant. Het beestje is niet alleen maar 1-1,5 mm groot, het ziet er ook bizar uit. Het 
halsschild is door een gleuf doormidden gesneden en heeft dikke opstaande randen. Het is 
de kleinste spiegelkever van Nederland. Er werd één exemplaar aangetroffen in juni 2015 in 
de rotte appels. In De Kaaistoep worden ook de volgende twee kleine spiegelkevers 
aangetroffen: Kissister minimus (1,3 mm) en Onthophilus striatus 2-2,5 mm. 
 

 
 

Fig. 1. Plegaderus dissectus is een heel vreemd klein spiegelkevertje. Tot mijn verrassing heeft  
Tim Faasen er ook een aantal waargenomen achter vochtige schors van dode populieren,  

en deze in Boxtel in 2013 gefotografeerd. 

 
Zyras funestus (Gravenhorst, 1806) (Familie Staphylinidae - kortschildkevers) 
De soorten van het genus Zyras, waarvan er negen soorten ooit zijn gezien in Nederland, 
zijn allen myrmecofiele kortschildkevers. Ze leven bij mieren. Op 19 maart 2020 verzamelden 
Ron Felix en ik ’s nachts op zomereiken deze soort. Het beestje bevond zich naast een 
straat van de Glanzende houtmier. Toen het licht erop scheen trok hij zich snel terug in een 
holletje in een schorsspleet. Met zakmes en exhauster hebben we het kunnen verzamelen. 
De kortschildkever heeft een pikzwart glanzend achterlijf en is ongeveer 5 mm groot. Bij 
navraag bleek de associatie van deze Zyras met de Glanzende houtmier al bekend.  
In De Kaaistoep is dit de vijfde soort van het geslacht Zyras. Zyras cognatus, Z. humeralis, Z. 
laticollis en Z. limbatus waren al bekend van ons onderzoekterrein.  
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Rhizophagus perforates Erichson, 1845 (Familie Monotomidae - kerkhofkevers) 
Rhizophagus is een genus van kleine, lange parallelle soorten. Men denkt dat ze onder de 
bast leven van schorskevers. Hoe komen ze dan terecht in de potvallen van de kadavers en 
rotte appels? Maar liefst 63 exemplaren van Rhizophagus bipustulatus (2,3-3,5mm)(fig. 2) 
werden aangetroffen, vooral in de dode duiven. In de dode duiven werden ook vijf 
exemplaren aangetroffen van R. perforatus en drie van R. ferrugineus. 
In De Kaaistoep is R. perforatus nieuw en het is de vijfde soort van dit genus. Naast de 
bovengenoemde soorten zijn ook R. depressus en R. dispar daar aangetroffen. 
 

 
 

Fig. 2. Rhizophagus bipustulatus is veel waargenomen in de potval van dode duiven. Rhizophagus 
perforatus is egaal lichtbruin van kleur. Ook hiervan zijn vijf exemplaren waargenomen bij de dode 

duiven (foto Tim Faasen). 

 
Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1831) (Familie Laemophloeidae - dwergschorskevers) 
Dit is de derde soort Cryptolestes voor De Kaaistoep. De andere twee zijn C. corticinus en C. 
duplicatus. Van deze drie wordt C. ferrugineus in Nederland het meest aangetroffen. Lang 
geleden vond Theodoor Heijerman in De Kaaistoep ook een C. cf. spartii, maar deze soort is 
nooit bevestigd. Cryptolestes ferrugineus is rond 2 mm groot en is ook in Midden Europa de 
meest verzamelde soort. Het beestje is synantroop: het leeft in door de mens gecreëerde 
biotopen zoals graan, zaad, meel, gedroogde vruchten en komt zelden in de vrije natuur 
voor. Het zal wel op de voorraden in de Hut van Homberg afgekomen of meegekomen zijn. 
 
Waarschijnlijk zijn er na december nog meer nieuwe soorten kevers voor De Kaaistoep 
gedetermineerd door Emiel Bouvy. Ook de dode kreeften, dode duiven, dode karper en rotte 
appels zullen nog wel meer nieuwe soorten opleveren: er is nog heel veel te doen. 
 
Literatuur 
Vorst, O. (ed.), 2010. Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera). - Monografieën 

van de Nederlandse Entomologische Vereniging 11, 317 pp. 
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Naschrift 
Ron Felix meldt dat hij drie soorten loopkevers heeft verzameld in de emmers van het 
onderzoek naar Knoflookpadden. De oevers waarin de emmers zijn ingegraven zijn op veel 
plaatsen droog, bijna wit zand, en dat biotoop is nog niet onderzocht. Ze staan niet op de 
soortenlijst in het boek. Twee soorten zijn verzameld op 12 april 2020 in de emmers bij poel 
P1: 
- Asaphidion flavipes  (Akkergrootoogkever), een kleine (4-4,8 mm) vrij algemeen 
voorkomende  soort van vrij open plekken, en 
- Harpalus laevipes (Vierpuntkruiper), een vrij recente immigrant in Nederland (9,5-12 mm), 
die inmiddels vrij algemeen voorkomt in lichte bossen, heggen en houtwallen.   
Op de droge oever van poel P11 op 16 april ook een nieuwe soort: 
- Amara montivaga (Bergglimmer). Deze soort komt op kalkhellingen in Zuid-Limburg voor en 
op dijken langs de grote rivieren! 
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Pijp- en potvallen in 2019 
 
Ron Felix, Berend Aukema & Ad Mol 
 
 
Pijpvallen 
In 2019 zijn de vallen in de houtstapel, de maaiselhoop en stapel met houtsnippers van spar 
en den het gehele jaar in bedrijf geweest. 
Het hout in de houtstapel is al flink aan het vergaan (figuur 1). De schors is van de 
stammetjes los. Het hout is sterk verschimmeld en de stapel is al een stukje ingezakt. In de 
zomer moest de stapel afgebroken worden omdat de draad waarmee de potval omhoog 
gehaald werd afgebroken was en de potval niet meer omhoog te halen was. De kleine 
blokjes in de middelste kolom waren deels vergaan. Deze kolom is toen verder opgevuld met 
stukjes schors van de stammetjes. 
De hoop met houtsnippers is inmiddels ook al flink ingezakt tot op driekwart van de 
oorspronkelijke hoogte (figuur 1). 
Op de maaiselhoop is in juni weer een nieuwe vracht hooi aangebracht. 
Zowel in de maaiselhoop als in de snipperhoop is wederom een etageval gebruikt: één 
potvalletje op de bodem en één valletje halverwege. Overigens lag in beide hopen op de 
bodem weer een datalogger die de temperatuur registreerde. Beide dataloggers hebben ook 
nu weer enkele maanden niet gefunctioneerd, zodat de temperatuurgegevens 
gefragmenteerd zijn. 
De vallen zijn van eind april tot en met de eerste week van juni niet geleegd in verband met 
vakantie. 
Ook dit jaar weer is veel tijd van de diverse specialisten gaan zitten in de voorbereidingen 
van het symposium in 2020 en het boek over 25 jaar onderzoek in De Kaaistoep. 
Alleen de overzichten van loopkevers (Carabidae), wantsen (Heteroptera) en cicaden (deels) 
zijn beschikbaar. 
De overige Coleoptera (det. Emiel Bouvy) krijgen in dit verslag een eigen hoofdstuk. 
De potvallen in de maaiselhoop zijn 2 januari 2020 verwijderd. De vallen leverden nauwelijks 
nieuwe gegevens meer op en vooral de onderste val bleef steeds nagenoeg leeg. 
 

 
 

Figuur 1. Pijpvallen: links in eikenhoutstapel;  
boven in dennen- en sparrensnippers (foto’s Ron Felix). 
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Potvallen 
Eind november 2018 zijn op De Sijsten drie series van vier potvallen gezet (S1-3) en in 
december nog een vierde serie (S4). De potvallen op De Sijsten zijn het jaar rond in bedrijf 
geweest en daarna geruimd. Gedurende de voorjaarsvakantie zijn ze geleegd door Paul van 
Wielink. Serie 1 staat in oude hei met hier en daar jonge dennenopslag en Pijpenstrootje. 
Serie 2 staat in een omheind akkertje met vooral Ridderzuring. Serie 3 staat op een geplagd 
stuk met stukken kaal zand, hier en daar wat plakkaten mos en een enkele pol Struikheide. 
Serie 4 staat in de ‘Verbrande Hei’, met oudere Struikhei, afgewisseld met flinke mos 
plakkaten en rendiermos (figuur 2). 
 
Positie van de pijp- en potvallen. 
Eikenhoutstapel: 51° 32' 28.23''N – 5° 0' 36.69''O 
Maaiselhoop: 51° 32' 27.70''N – 5° 0' 38.00''O 
Sparren- en dennenspnippers: 51° 32' 25.94''N – 5° 0' 6.53''O 
Sijsten serie 1: 51° 32' 36.90''N – 5° 0' 9.20''O 
Sijsten serie 2: 51° 32' 37.40''N – 5° 0' 6.70''O 
Sijsten serie 3: 51° 32' 37.19''N – 5° 0' 4.56''O 
Sijsten serie 4: 51° 32' 37.05''N – 5° 0' 0.91''O 
 
 

  
 

  
 

Figuur 2. Standplaatsen van potvalseries op De Sijsten: lb S1, rb S2, lo S3 en ro S4 (foto’s rb Guido 
Stooker, rest Ron Felix). 
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Resultaten en bespreking van enkele groepen 
 
Loopkevers en enkele andere vangsten (Ron Felix) 
In tabel 1 zijn de vangsten van de pijp- en potvallen opgesomd uit 2019. 
In de pijpvallen komen nauwelijks loopkevers. De enige soort die er regelmatig aangetroffen 
wordt, is Laemostenus terricola. Dit is niet verwonderlijk. De pijpvallen staan in de bosrand 
(houtsnippers) of aan de rand van grasland. Beide biotopen herbergen talloze konijnenholen, 
bekende schuilplaats voor Laemostenus terricola. Deze soort werd niet op De Sijsten 
gevonden. 
Voor De Sijsten vallen een aantal zaken op: 

➢ In serie 1 werden weinig loopkevers aangetroffen, zowel soorten als exemplaren. Een 
reden hiervoor zou kunnen zijn dat de vallen steeds honderden tot duizenden 
bosmieren vingen. Waarschijnlijk zijn de meeste loopkevers en/of hun larven reeds 
ten offer gevallen aan de mieren. 

➢ Ook in serie 4 zijn betrekkelijk weinig soorten en individuen aangetroffen. Het terrein 
is voor een derde begroeid met mossen en voor de rest met oude Struikhei. Het 
terrein staat bekend als ‘Verbrande Hei’; jaren geleden heeft hier een brand gewoed. 
De verwachting was dat dit een interessant stukje van De Sijsten zou zijn. Afgezien 
van enkele typische vrij zeldzame en zeldzame heidesoorten als Masoreus 
wetterhallii, Olistopus rotundatus en Notiophilus cf. aestuans, is die verwachting niet 
uitgekomen. Er zijn acht heidesoorten gevangen en zeven niet heidesoorten. Behalve 
de drie (vrij) zeldzame soorten is de rest algemeen tot zeer algemeen. Al met al niet 
echt een bijzonder heideterrein voor wat betreft loopkevers. 

➢ Serie 2 is strikt genomen geen heide, maar een akkertje, aangelegd en ingezaaid op 
een deel van de heide, afgerasterd tegen konijnenvraat. Hier zijn de meeste soorten 
en het grootste aantal individuen aangetroffen. Sommige soorten in grote aantallen 
en de meeste daarvan zijn geen heidesoorten. Toch bestaat ongeveer de helft van de 
soorten uit heidesoorten. Dit is op zich niet verwonderlijk omdat het akkertje klein 
genoeg is voor heidesoorten om het een aantal meters binnen te dringen. Enkele 
soorten zijn uitsluitend op dit akkertje gevonden: 
▪ Amara aenea, een zeer algemene soort die overal voor komt. 
▪ Bembidion properans, een algemene soort op open droge of iets vochtige grond. 
▪ Calathus cinctus, een vrij algemene soort van schrale graslanden en braakland 

en vooral van tijdelijke biotopen. 
▪ Harpalus affinis, zeer algemeen, in vrijwel alle biotopen, behalve bossen. 
▪ Harpalus griseus, vrij zeldzaam, wordt algemener. Vooral op droge zandgrond en 

open akkers. Bij tijden zeer algemeen in De Kaaistoep op licht. 
▪ Harpalus rufipes, zeer algemeen, op zandige akkers, graslanden en ruderale 

plekken. 
▪ Harpalus smaragdinus, vrij zeldzaam, bekend van droge zandgrond. 

➢ Serie 3 stond op grotendeels kale stenige grond met wat mossen en hier en daar een 
heidestruik. Toch staat deze serie op de tweede plaats wat betreft aantal soorten en 
aantal individuen. Een betrekkelijk groot aantal soorten is alleen hier gevangen, 
echter in zeer lage aantallen, waardoor er geen zinnige uitspraken over gedaan 
kunnen worden. Ook hier weer bestaat de helft van het aantal gevonden soorten uit 
typische heidesoorten, waarvan er vier vrij tot zeer zeldzaam zijn. Van de laatste, 
Harpalus modestus, zijn hier drie exemplaren gevonden; het vierde exemplaar werd 
juist in het aangrenzende akkertje gevonden. 

 
In totaliteit zijn 16 typische heidesoorten gevonden op De Sijsten (in december 2018 waren 
ook drie exemplaren Bradycellus ruficollis gevangen). Zes daarvan gelden als (vrij) 
zeldzaam. In Nederland komen daarnaast nog eens 16 typische heidesoorten voor, waarvan 
het merendeel (vrij) zeldzaam tot zeer zeldzaam. 
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Tabel 1. Loopkevers en enkele andere vangsten in potvallen en pijpvallen in 2019. 
Toelichting afkortingen in tabel: 
S1-4: potvalserie 1 tot en met serie 4 De Sijsten. 
Mo = Maaiselhoop onder; Mb = Maaiselhoop boven; Cho = Dennen- en sparrensnippers (chips) 
onder; Chb = idem boven; H = Eikenhoutstapel. 
Status: za = zeer algemeen; alg = algemeen; va = vrij algemeen; vz = vrij zeldzaam; z = zeldzaam; zz 
= zeer zeldzaam. 
De groen gemarkeerde soorten zijn typische heidesoorten; * zie ook Mol & Felix (2019). 

 

 

Statu
s 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

M 
o 

M 
b 

Ch 
o 

Ch 
b H  

Carabidae           

Amara aenea za  6        
Amara communis za   1   1    
Amara cf convexior va  1        
Bembidion lampros za  6 3       
Bembidion nigricorne vz   1       
Bembidion properans alg  5        
Bradycellus harpalinus za 3  1 1      
Calathus cinctus va  39        
Calathus erratus va 1 97 49       
Calathus fuscipes za  16 2 12  1    
Calathus melanocephalus za  14  2  1 1   
Carabus nemoralis alg  1  1  1    
Carabus problematicus za  1    1 1   
Cicindela campestris alg   1       
Harpalus affinus za  2        
Harpalus anxius va   2       
Harpalus distinguendus va  2        
Harpalus griseus vz  6        
Harpalus latus alg    1      
Harpalus cf modestus zz  1 3       
Harpalus rufipes za  17        
Harpalus smaragdinus vz  3        
Harpalus tardus alg  6 1       
Laemostenus terricola va     5 6 4  1 

Leistus spinibarbis va         1 

Masoreua wetterhallii vz    2      
Nebria salina va 2 4 43 9      
Notiophilus cf aestuans z   2 1      
Notiophilus aquaticus za   1 1      
Notiophilus germinyi va 2 6 4 2      
Notiophilus rufipes alg          
Notiophilus substriatus va  1        
Olistopus rotundatus vz  1 3 2      
Paradromius linearis alg   1       
Perigona nigriceps z       1   
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Statu
s 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

M 
o 

M 
b 

Ch 
o 

Ch 
b H  

Carabidae (vervolg)           

Philorhizus 
melanocephalus alg   1       
Poecilus lepidus va  1 17 2      
Poecilus versicolor za 1 4 1 11      
Pterostichus strenuus za    1      
Pterostichus vernalis za     1     
Syntomus foveatus alg  2 4       
Trechus obtusus za      2    
            
larve Nebria spec.  3 12 11       
larve Leistus cf. fulvibarbis   4        
larve Notiophilus germinyi   1        
larve Leistus cf. spinibarbis   1        
larve Harpalus spec.   1        
Pselaphidae           
Pselaphus hessei     2    1  
Euplectus karsteni      3 22 4 4  
Diversen           
Zootoca vivipara     4      
Lissotriton spec.       6    
Boreus hyemalis *  6  2 2      
Totaal soorten  6 25 21 17 3 9 5 2 2 

Totaal exemplaren  18 261 154 56 9 41 11 5 2 

 
  



66 

 

Wantsen (Berend Aukema) 
 
Tropistethus holosericeus is een bijzondere soort, die nieuw is voor De Kaaistoep. 
De tweede vindplaats in Noord-Brabant, waarvan hij alleen bekend was van de 
Plateaux (recent). Het is het vijftiende uurhok voor Nederland, waarvan er verder 10 
in Limburg liggen (meeste recent), 2 oude (1935) in de Zuid-Hollandse duinen en 1 
oude (1936) in Utrecht. 
 
Tabel 2. Wantsen in pot- en pijpvallen. 
Toelichting afkortingen in tabel: 
S1-4: potvalserie 1-4 De Sijsten. 
Pijpvallen: M = Maaiselhoop; C = Dennen- en sparrensnippers (chips); H = Eikenhoutstapel. 

 

Taxon stadium 
S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 M  C  

H 
 

Acalypta parvula imago 1 2 5 20    

Anthocoris sp. larve      1  

Beosus maritimus imago  1      

Chlamydatus pullus imago  1      

Chlamydatus saltitans imago  8      

Coranus woodroffei larve    1    

Coranus woodroffei imago    2    

Coreus marginatus imago  1      

Drymus sylvaticus imago    1    

Eremocoris abietis imago  1    3  

Eremocoris abietis larve 2     1  

Eremocoris plebejus imago      2 1 

Eremocoris plebejus larve 1     1  

Harpocera thoracica imago      1  

Himacerus boops imago    1    

Himacerus mirmicoides imago      1  

Ischnocoris angustulus imago 4 3 13 38    

Ischnocoris angustulus larve 1  2 6    

Kalama tricornis imago  2  1  1  

Kleidocerys resedae imago      1  

Kleidocerys resedae larve      2  

Lygus sp. larve  2      

Macrodema microptera imago 7 1 3 50    

Macrodema microptera larve 3 1 4 4    

Nabis sp. larve  1      

Nabis ferus imago       1 

Nabis pseudoferus imago  1      

Nysius ericae imago  1      

Nysius huttoni imago  4 2     

Orius majusculus imago  1 1     

Plinthisus brevipennis imago     1   

Pterometus staphyliniformis imago   1 2    
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Rhyparochromus vulgaris imago     1  1 

Taxon stadium 
S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 M  C  

H 
 

Rhyparochromus vulgaris larve 1       

Saldula orthochila larve   1     

Scoloposthetus larve     1   

Scoloposthetus affinis imago     5   

Scoloposthetus decoratus imago 2       

Sphragisticus nebulosus imago  20      

Sphragisticus nebulosus larve  34 9 2    

Stygnocorus sp. larve  1      

Stygnocorus fuligineus imago 1 7 2   1  

Stygnocorus rusticus imago       1 

Stygnocorus sabulosus imago 5  1 31    

Taphropeltus contractus imago   1   1  

Taphropeltus contractus larve      1  

Trapezonotus sp. imago    4 1   

Trapezonotus arenarius imago    2 3   

Trapezonotus desertus imago    2    

Trigonotylus caelestialium imago   3     

Tropistethus holosericus imago      1  
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Cicaden in potvallen op De Sijsten (Ad Mol) 
 
Niet alle cicaden zijn op naam gebracht. Hieronder zijn alleen enkele opvallende en 
voor heideterreinen kenmerkende soorten opgenomen. 
Ulopa reticulata (de heidecicade). De belangstelling voor deze soort heeft 2 redenen: 

(1) Deze soort is een belangrijke indicator voor gezonde structuurrijke oude heide. De 
aanwezigheid van oude struikheiplanten is een essentiële randvoorwaarde voor het 
insect. Intensief begraasde droge heide is ongeschikt vanwege het ontbreken 
hiervan. Zie o.a. Wallis de Vries et al. (2013). 

(2) Deze soort wordt geparasiteerd door het heidecicadewaaiertje (Halictophagus 
silwoodensis) die nog niet uit De Kaaistoep bekend was. Ik heb alle exemplaren van 
Ulopa goed bekeken, maar helaas deze strepsipteer niet gevonden. 

Anoscopus albifrons en Planaphrodes trifasciata. Dit zijn kenmerkende bodembewoners 
(Cicadellidae-Aphrodinae) die in Duitsland resp. 'Braune Erdzikade' en 'Heide-Erdzikade' 
worden genoemd. Met name de tweede soort is niet zo algemeen, mogelijk afhankelijk van 
dezelfde condities als Ulopa. 
Zowel Ulopa als de beide Aphrodinae zijn nieuw voor De Kaaistoep. 

 

Subfamilie Soort Aantal Stadium Sijsten serie 

Ulopinae Ulopa reticulata 21 Imago ♂♀ 1,2,3,4 

Ulopinae Ulopa reticulata 1 larve 3 

Agalliinae Agallia sp? 1 imago 2 

Agalliinae Anaceratagallia cf. ribauti 13 Imago ♀ 2 

Agalliinae Anaceratagallia ribauti 15 Imago ♂ 3 

Aphrodinae Anoscopus albifrons 5 Imago ♂ 5 

Aphrodinae Planaphrodes trifasciata 10 Imago ♂ 1,3 

Deltocephalinae Euscelis sp. 8 imago 2 

Deltocephalinae Jassargus sursumflexus 4 imago 1 

Deltocephalinae Macrosteles sp. 1 imago 1 

 
 
Literatuur 
Mol, A. & R. Felix, 2019. Sneeuwspringers (Boreidae) in De Kaaistoep: 49-53. In: T. 

Peeters, A. van Eck & T. Cramer (red.), Natuurstudie in De Kaaistoep. Verslag 
2018, 24e onderzoeksjaar. - TWM Gronden BV, Natuurmuseum Brabant & KNNV-
afdeling Tilburg, 196 pp. 

Wallis de Vries, M.F., J. Noordijk, H. Sierdsema, R. Zollinger, J.T. Smit & M. Nijssen, 
2013. Begrazing in Brabantse heidegebieden – Effecten op de fauna. Rapport 
VS2012.017, De Vlinderstichting, Wageningen / EIS-Nederland, Leiden / SOVON 
Vogelonderzoek, Stichting RAVON en Stichting Bargerveen, Nijmegen, p. 97-98. 

  



69 

 

Dode kreeften, dode karpers, dode duiven en rotte appels. 
Verschillende kevers! 
 
Paul van Wielink & Henk Spijkers 
 
 
Inleiding 
De Oeveraaskever (Necrodes littoralis) wordt al jaren op licht voor de Hut van Homberg 
aangetroffen. Het is zelfs de meest waargenomen aaskever (familie Silphidae) op het 
verlichte laken. Met 200 exemplaren in 21 jaar (1997-2017) overtreft de Oeveraaskever verre 
de Zwarte doodgraver (Nicrophorus humator, n=85) en de Krompootdoodgraver (N. vespillo, 
n=91). In een dode ree werden lang geleden twee exemplaren aangetroffen, in een dode vos 
en een dode reiger geen. Welke voorkeur heeft de Oeveraaskever voor het soort aas? 
Om deze vraag te beantwoorden werden er samen met Henk Spijkers een aantal 
experimenten opgezet. Henk Spijkers ontwierp een nieuwe methode om de bezoekers van 
aas te verzamelen. In een grote kuil van ongeveer 200 bij 75 cm en 50 cm diep werd aas 
gestort. Door gaas met gaten van 1x1 cm was het rottende aas gescheiden van een potval 
(figuur 1). Wekelijks werd de potval door Henk geleegd en ook wekelijks werd er vers aas bij 
gedaan. Door dat laatste zijn de vangsten hopelijk niet afhankelijk van de staat van 
ontbinding van het aas maar van het voorkomen lopende het jaar van de soorten kevers. 
 

  
 

  
 

Figuur 1.lb. De val met dode kreeften was aangelegd in een strook met oude eiken achter de Hut van 
Homberg (4 augustus 2015); rb. op vrijwel dezelfde plaats werd de val voor de dode karpers gegraven 
en aangelegd (10 augustus 2017); lo. op deze foto is de constructie van de vallen goed te zien: een 
potval in de grond door gaas afgeschermd van het aas; ro. tijdschema van de experimenten met de 
dode kreeften, rotte appels, dode duiven en dode karpers (maart 2015 tot en met november 2017) 
(foto’s en illustratie Paul van Wielink); 
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We hebben eerst dode kreeften onderzocht achter de Hut van Homberg van gedurende 17½ 
maand van 18 maart 2015 tot en met 31 augustus 2016. Gelijktijdig was een zelfde soort val 
operatief naast de hut met rotte appels gedurende 12½ maand (15 april 2015 tot en met 27 
april 2016). In 2017 startte een zelfde experiment met dode duiven gedurende 17 maanden 
(16 maart 2016 tot en met 10 augustus 2017) en begin augustus 2017 kregen we de 
beschikking over een aantal dode karpers (2¾ maand, 19 augustus tot en met 8 november 
2017). In figuur 1 rechtsonder staat een tijdschema van de verschillende vangmethoden. 
Eindelijk ben ik toegekomen aan het determineren van de laatste restanten en hieronder 
volgen de eerste voorlopige resultaten. Er zijn enorme verschillen... 
 
Vliegenmaden  
Om met het eenvoudigste te beginnen. In alle gevallen werden het aantal larven van vliegen 
en muggen (orde Diptera) geteld. Dat is een heel karwij. Er is een familie vliegen waarvan de 
maden eenvoudig te onderscheiden zijn van alle andere Diptera-larven: de latrinevliegen 
(familie Fanniidae). Ze zijn platter en hebben aan hun segmenten uitsteeksels (figuur 2). Ze 
werden apart geteld. In tabel 1 staan de opzienbarende resultaten. Meer dan tachtig procent 
van de ruim 12.500 vliegenmaden in de dode kreeften zijn Fanniidae-larven, terwijl in de 
dode duiven van de ruim 53.000 vliegenmaden dat slechts één procent is. In de rotte appels 
zitten weinig vliegenmaden, maar wel heel veel kleine keverlarven. 
 
Tabel 1. Aantallen van Diptera-larven in de verschillende soorten aas. 
 

 Fanniidae-larven Overige Diptera-larven % Fanniidae 

Dode kreeften 10.358 2.282 81,9 

Rotte appels 0 28 - 

Dode duiven 543 53.267 1 

Dode karpers 85 3.534 2,3 

 

  
 

Figuur 2.l. In de dode duiven troffen we op 7 juni 2016 647 vliegenmaden aan, waarvan twee van 
latrinevliegen; r. maden van latrinevliegen (Fanniidae) zijn korter en dikker (ongeveer 5 à 6 mm lang). 
Ze vallen vooral op door de uitsteeksels aan hun lichaamssegmenten (foto’s Paul van Wielink). 

 
Families van kevers in aas en enkele keversoorten 
Er zijn keverfamilies die in aas leven. De bekendste zijn de aaskevers, ze leven van aas. 
Ook worden veel spiegelkevers (familie Histeridae) in aas aangetroffen, maar zij leven van 
maden en eitjes in het aas. De beenderknagers (familie Trogidae) en de spektorren (familie 
Dermestidae) leven van gedroogde pezen en huid of zelfs botten. Veel soorten 
kortschildkevers (Staphylinidae) leven als rovers in aas. Ook worden veel Cholevinae (een 
onderfamilie van de Leiodidae) in aas aangetroffen. Daarnaast zijn er veel kevergeslachten 
van andere families die in aas leven zoals het genus Omosita (familie Nitidulidae) of het 
genus Necrobia (familie Cleridae). Het gaat te ver hier een volledig overzicht van te geven, 
maar in tabel 2 staat een overzicht van drie families en één onderfamilie.  
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Tabel 2. Aantallen Silphidae, Histeridae, Cholevinae en Dermestidae in verschillende soorten aas. 

 
 Silphidae Histeridae Cholevinae Dermestidae 

Dode kreeften 625 1.205 590 17 

Rotte appels 3 0 13 0 

Dode duiven 922 1.146 741 115 

Dode karpers 326 1.027 123 30 

 
Op het eerste gezicht valt alleen op, dat er vrijwel geen exemplaren van deze families in rotte 
appels zitten. Bovendien lijkt het erop dat er relatief veel spiegelkevers in de dode karpers 
verzameld zijn, immers die lagen er maar 2¾ maand en de andere meer dan één jaar. 
Meer dan 1.000 exemplaren, 98 % van de spiegelkevers in dode karpers, betreft de 
Gestreepte spiegelkever Saprinus semistriatus (fig. 3l). Bij de dode duiven en de dode 
kreeften was dat respectievelijk 30 en 28 procent. Bij de dode kreeften en de dode duiven is 
de Aasplompkever Margarinotus brunneus (fig.4) de meest voorkomende soort met 
respectievelijk 36 en 34 procent, terwijl bij de dode karpers die maar 0,4% van het totale 
aantal aaskevers in beslag nam. Bij de spektorren (fig. 3r) zien wie iets dergelijks. Van de 30 
exemplaren in de dode karpers zijn er 29 Dermestes undulatus (97%). In de dode kreeften 
zitten vrijwel geen spektorren, maar wel vijf soorten en in de dode duiven slechts twee 
soorten, waarvan D. murinus 54% aandeel heeft en D. undulatus de rest. Dan de 
Cholevinae, daar is het beeld veel complexer, omdat er relatief veel soorten zijn 
aangetroffen: in de dode kreeften en dode duiven 19, in de dode karpers 14 en zelfs in de 
rotte appels nog 6. De meest voorkomende soort in de dode kreeften is Nargus velox met 
22%, in de dode duiven Catops kirbyi met 25% en in de dode karpers Catops fuscus met 
27%. 
 

  
 

Figuur 3.l. In de potval in de dode karpers van 15 tot 22 augustus 2017 troffen we 510 Gestreepte 
spiegelkevers aan. Ze zijn ongeveer 4 mm groot en werden allemaal gesekst; 361 exemplaren bleken 
van het mannelijk geslacht; r. Spektorren aangetroffen in de potval met dode duiven van 10 tot 17 mei 
2017. Ze zijn ongeveer 6 mm en het betreft twee soorten: Dermestes murinus en D. undulatus (foto’s 
Paul van Wielink). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4. Een Aasplompkever van ongeveer  
6 mm uit de dode kreeften met een mijt op  
een steeltje (foto Bart Horvers). 

  



72 

 

Het ging om de Oeveraaskever 
Het hele onderzoek is gestart om de voorkeur van de Oeveraaskever te achterhalen. Dat 
komt ook heel duidelijk uit deze experimenten naar voren. In de dode karpers, die maar 2¾ 
maand hebben gelegen, zijn 71 exemplaren aangetroffen (fig. 4), in de dode kreeften 55 en 
de dode duiven maar 2. Kortom: de Oeveraaskever heeft een voorkeur voor dode vis. Het 
beest heet niet voor niets Oever-aaskever! Het is overigens niet de meest voorkomende 
aaskever. In de dode kreeften is dat de Zwarte doodgraver met 39%, in de dode duiven de 
Rimpelige aaskever Thanatophilus rugosus (fig. 4r) met maar liefst 58% en in de dode 
karpers de Gewone doodgraver Nicrophorus vespilloides met 29%. Al eerder was opgevallen 
dat in een dode reiger ook de Rimpelige aaskever de meest succesvolle aaskever was (van 
Wielink 2020a) evenals in een dode vos en, met de Oranje aaskever Oiceoptoma thoracica, 
in een dode ree (van Wielink 2004). 
 

  
Figuur 4.l. Maar liefst 49 Oeveraaskevers werden aangetroffen in de potval van 22 tot 29 augustus 
2017 in de dode karpers. Meer dan de helft ervan was pas uit de pop gekomen. Op de foto is dat te 
zien door de wat lichte kleur, normalerwijs zijn ze zwart. Grootte kevers: 15 tot 25 mm (foto Paul van 
Wielink); r. de Rimpelige aaskever is de meest succesvolle kever in de dode duiven. Hier is het 
mannelijk genitaal uitgestulpt. Zonder genitaal meet het ongeveer 10 mm (foto Bart Horvers). 

 
En rotte appels dan? 
Uit dit korte overzicht lijkt het wel of er niets te beleven was in rottend fruit (fig. 5), het 
tegendeel is waar. Er werden veel loopkevers (familie Carabidae) aangetroffen, wel 31 
soorten, waarvan de Zwartkoptandklauw Calathus melanocephalus in grote aantallen. Dan 
werd ook Bitoma crenata verrassend veel verzameld. Dit kleine kevertje is een 
schorsbewoner en schijnt op schorskevers te jagen……(van Wielink 2020b). Wat doet dat 
dan in rottend fruit, want schorskevers hebben we niet gezien. Maar het meest opvallend 
was de aanwezigheid van Glischrochilus quadrisignatus een glanskever (familie Nitidulidae). 
Dit beestje werd ook in de dode kreeften, dode duiven en dode karpers aangetroffen. De 
soorten van dit genus worden vaak aangetroffen op boomsappen en er wordt ook gemeld 
dat ze van larven van schorskevers leven (?). In rottend fruit werden liefst 163 exemplaren 
aangetroffen. In dode kreeften, dode duiven en dode karpers respectievelijk 47, 27 en 1. 
Blijkbaar is appelsap ook geliefd! 

 

 
 
 
 
 
 
Figuur 5. De rotte appels trokken ook heel veel 
insecten aan vooral wespen en vlinders, maar ook 
interessante kevers (foto Paul van Wielink). 

  



73 

 

Bijzondere soorten 
Agyrtes bicolor (familie Agyrtidae - dwergaaskevers) is de meest opmerkelijke soort die 
waargenomen is (fig. 6). Het wordt beschouwd als een zeer zeldzame soort omdat het 
weinig wordt waargenomen en maar van drie provincies bekend is. Alleen in Limburg is de 
kever na 1966 nog waargenomen (Vorst et al. 2010). Er werden er maar liefst twaalf 
verzameld: twee in de dode kreeften, vier in de dode duiven en zes in rotte appels. De 
verzameldata liggen allen tussen november en begin januari! Opnieuw hier waarschijnlijk 
een voorbeeld van zeldzaamheid als gevolg van de zeldzaamheid van coleopterologen in de 
winter. Er zijn nog veel andere zeldzame soorten verzameld o.a. Plegaderus dissectus 
(Histeridae), Choleva fagniezi (Leiodidae-Cholevinae), Micropeplus staphylinoides 
(Staphylinidae), Aphodius scrofa (Scarabaeidae), Carpophilus hemipterus (Nitidulidae), 
Monotoma testacea (Monotomidae)en nog veel anderen. Ook zijn er nog drie soorten uit dit 
experiment die niet in de lijst in het boek ‘De Kaaistoep’ staan (zie elders in dit jaarverslag). 
 

 
 

Figuur 6. In de experimenten zijn ook twaalf exemplaren van Agyrtes bicolor aangetroffen, waarvan 
zes in de rotte appels, allemaal vanaf eind november tot en met begin januari. Deze bijzondere kever 
wordt weinig waargenomen en is ongeveer 4 tot 5 mm (foto Bart Horvers). 

 
Epiloog 
Dit is slechts een eerste vingeroefening van het uitwerken van de resultaten. De fenologie 
van de verschillende soorten kevers is nog niet bekeken. Dat bepaalt mede de aanwezigheid 
in de dode karpers, immers die hebben maar van augustus tot begin november in het terrein 
gelegen. Geen wonder dat de Oranje aaskever daar niet is aangetroffen: de volwassen 
kevers copuleren in het voorjaar en hebben maar één generatie per jaar. 
Veel families van kevers zijn nog niet uitgezocht o.a. de kortschilkevers niet. Deze familie 
heeft veel soorten die als rovers op het aas leven; zijn daar ook voorkeuren voor het soort 
aas? En dan de andere orden. Er zijn vooral veel vliegen aangetroffen en die zijn kwantitatief 
verzameld, maar lang nog niet tot op soort bekeken. Ook sluipwespen, mieren, wantsen en 
spinnen worden op naam gebracht.  
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Roofvliegen (Diptera: Asilidae) in De Kaaistoep in 2019 
 
Reinoud van den Broek 
 
 
Inleiding 
Roofvliegen (Asilidae) zijn rovende insecten, zowel de adulten als de larven leven van de 
jacht. De volwassen vliegen vangen voornamelijk andere vliegende insecten en de larven, 
die in de bodem of in hout leven, voeden zich hoofdzakelijk met de larven van andere 
geleedpotigen. De meeste roofvliegen houden van warmte en droogte en vrijwel alle soorten 
zijn dan ook te vinden in de hogere en drogere delen van het land. Ze komen vooral voor op 
plekken waar de zon vrij spel heeft zoals bosranden en -paden, op kapvlaktes, heidevelden 
en kruidenrijke, schrale graslanden. Enkele algemene soorten, waaronder de 
Bosrandroofvlieg Neoitamus cyanurus en de Gewone bladjager Dioctria hyalipennis zijn ook 
in stadstuinen aan te treffen. Uit Nederland zijn 41 soorten bekend waarvan een deel is 
verdwenen, uitgestorven of alleen bekend is van bijzondere habitats waaronder de 
kalkgraslanden van Zuid-Limburg. Zo blijven er 26 soorten over die op de hogere 
zandgronden kunnen worden aangetroffen waarvan er 24 ooit in Midden-Brabant zijn 
vastgesteld (van den Broek 2020). In De Kaaistoep zijn de meeste van de genoemde 
habitats ruim aanwezig maar tot 2019 was er nog geen specifiek onderzoek gedaan naar 
deze groep. Niet zo heel vreemd gezien de enorme hoeveelheid organismen dat kan worden 
onderzocht en waarvoor niet altijd specialisten beschikbaar zijn. In het kader van het 
jubileumjaar heb ik daarom in 2019 een inventarisatie gedaan. Het onderzoek was erop 
gericht om zo veel mogelijk soorten vast te stellen waarbij extra aandacht is besteed aan de 
nog ontbrekende en zeldzame soorten. In het dit jaar verschenen boek wordt al het een en 
ander prijsgegeven (van den Broek 2020). In dit verslag staan meer details over het 
onderzoek en wordt het resultaat vergeleken met de Regte Heide en de Loonse en 
Drunense Duinen, waar vergelijkbare inventarisaties hebben plaatsgevonden. Daarnaast is 
eind vorig jaar de Verspreidingsatlas ‘leuke vliegen’ verschenen waarin ook de roofvliegen 
zijn opgenomen (Smit et al. 2019). In dit werk is van elke soort, waarvan mogelijk, een 
trendanalyse gemaakt en worden status en verspreiding aangegeven. Het is interessant om 
de resultaten van dit onderzoek in dit licht te bezien vooral wat betreft de zeldzame soorten 
en die met een afwijkende trend. 
 

 
 

Figuur 1. Onderzoeker aan het werk, fotografeert hier een Gouden dennenstamjager  
(foto Theo Peeters).  
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Materiaal en methode 
De opzet van het onderzoek was bijzonder eenvoudig gezien het doel en de aard van het 
beestje. De vliegtijden en de habitatvoorkeuren van de roofvliegen zijn goed bekend en ze 
zijn daarom bij uitstek geschikt om soortgericht te worden gezocht. Het gebied is veel te 
groot om in zijn geheel te kunnen worden onderzocht daarom is in maart, toen er nog geen 
volwassen vliegen waren, het gebied een aantal keren verkend om geschikte locaties met 
geschikt en toegankelijk habitat te vinden. 
Dat resulteerde in vijf deelgebieden waar in het vervolg het onderzoek werd geconcentreerd 
(fig. 2 en tabel 1). Afhankelijk van de vliegtijd en habitatvoorkeur werden de soorten gezocht 
op de locaties waar deze verwacht werden. Niet alle soorten kregen evenveel aandacht. 
Zodra een algemene soort werd gevonden verschoof de aandacht naar de volgende soort 
maar uiteraard werd elke waarneming van een roofvlieg geregistreerd. Aan zeldzame 
soorten werd extra aandacht besteed, in de eerste plaats omdat ze lastiger te vinden zijn 
maar ook om ze zoveel mogelijk te observeren. Uiteraard zijn de waarnemingen van 
roofvliegen die tijdens verplaatsingen tussen de locaties werden gedaan ook vastgelegd. 
Van alle soorten zijn één of enkele exemplaren verzameld met een insectennet, daarnaast 
zijn er veel foto’s gemaakt. Alle waarnemingen zijn doorgegeven via waarneming.nl. 
 

Deelgebied Eenvoudige beschrijving 
deelgebied 

Oppervlakte 
onderzocht 

Aantal keer 
bezocht 

Uiterste data 
bezoeken 

1. Eekhoornpad Schraal grasland, braamstruweel, 
bosrand. 

0.1072 km2 12 20-04/09-09 

2. Sijsten Droog dennenbos, brandplek 0.1222 km2 20 08-04/21-09 

3. Kaaistoep West Zeer schraal grasland, bosrand, 
braamstruweel 

0.081 km2 8 16-04/04-08 

4. Kaaistoep Oost Schraal grasland, kruidenvegetatie, 
(vochtige) houtwallen 

0.1197 km2 4 04-06/08-07 

5. Leijkant Ietwat vochtig loofbos, 
kruidenvegetaties, schraal grasland 

0.026 km2 6 01-04/30-05 

 

Tabel 1. Basisgegevens omtrent het onderzoek in de vijf deelgebieden. 
1. Het Eekhoornpad. Met name het open deel en de aangrenzende loofbosranden, alsmede een groot braamstruweel met ven 
en aangrenzende loofbosranden onderzocht. 
2. De Sijsten. Hier zijn vooral de bosranden en de open plekken in het bos langs het De Siptenpad en het Spijkerpad 
onderzocht, veel tijd en aandacht is besteed aan de plek waar enkele jaren geleden een bosbrand heeft gewoed. 
3. De Kaaistoep West. Hier zijn een strook van het zeer droge schrale grasland, de bijenkuil en de braamstruwelen met enkele 
eiken onderzocht. 
4. De Kaaistoep Oost. Met name een kruidenrijk graslandje omringd door houtwallen is onderzocht. 
5. Leijkant. Hier is met name de bosrand van het ietwat vochtig loofbos (Groene bos) aan de Oude Leij tussen twee poelen 
onderzocht.  
P.S. Op waarneming.nl kun je ‘eigen’ gebieden aanmaken en van die mogelijkheid heb ik gebruik gemaakt (zie figuur 2). 
 

 
 

Figuur 2. Ligging van de vijf onderzoekslocaties.  
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Resultaat 
Tijdens het onderzoek in 2019 zijn 23 soorten gevonden waaronder twee soorten nieuw voor 
het gebied, de Zwartkoproofvlieg Rhadiurgus variabilis en de Grasjager Leptogaster 
cylindrica (zie ook fig. 3). Eén soort die in het verleden een enkele keer is gevangen in een 
raamval, de Stomplijfroofvlieg Antipalus varipes, is niet gevonden. Het totaal aantal 
vastgestelde roofvliegsoorten in De Kaaistoep is 24. In tabel 2 valt te zien waar de soorten in 
het gebied in 2019 zijn verzameld of waargenomen, tevens zijn status en trend per soort 
aangegeven. 

 
Asilinae Status / trend 1 2 3 4 5 

Antipalus varipes (Meigen, 1820) Z / geen trend      

Asilus crabroniformis Linnaeus, 1758 A / geen trend x x x   

Dysmachus trigonus (Meigen, 1804) A / geen trend x x x x x 

Eutolmus rufibarbis (Meigen, 1820) A/ geen trend x x x x  

Machimus arthriticus (Zeller, 1840) VA / sterk toegenomen  x x x  

Neoitamus cyanurus (Loew, 1849) A / geen trend x x  x x 

Pamponerus germanicus (Linnaeus, 1758) A / toegenomen x x    

Philonicus albiceps (Meigen, 1820) A / geen trend x     

Rhadiurgus variabilis (Zetterstedt, 1838) Z / sterk afgenomen  x    

Tolmerus atricapillus (Fallén, 1814) A / geen trend x x x x  

Tolmerus cingulatus (Fabricius, 1781) A / toegenomen x  x x  

Dioctriinae       

Dioctria atricapilla Meigen, 1804 A / afgenomen x x x x x 

Dioctria cothurnata Meigen, 1820 A / geen trend x x x x  

Dioctria hyalipennis (Fabricius, 1794) A / geen trend x x  x  

Dioctria linearis (Fabricius, 1781) A / geen trend    x x 

Dioctria oelandica (Linnaeus, 1758) A / toegenomen x  x  x 

Dioctria rufipes (De Geer, 1776) A / geen trend x  x x x 

Laphriinae       

Choerades gilva (linnaeus, 1758) Z / geen trend  x    

Choerades ignea (Meigen, 1820) Z / nieuw, uitbreidend  x    

Choerades marginata (Linnaeus, 1758) A / toegenomen x  x   

Laphria flava (Linnaeus, 1761) A / geen trend  x    

Leptogastrinae       

Leptogaster cylindrica (De Geer, 1776) A / geen trend x   x  

Leptogaster guttiventris Zetterstedt, 1842 Z / sterk afgenomen  x    

Stichopogoninae       

Lasiopogon cinctus (Fabricius, 1781) VA / geen trend x  x   

Totaal (24)  16 15 12 12 6 
 

Tabel 2. Roofvliegen per onderzoekslokatie in De Kaaistoep met status en trend. 
Toelichting: 1. Eekhoornpad, 2. Sijsten, 3. Kaaistoep West, 4. Kaaistoep Oost, 5. Leijkant. 
X = aanwezig; Status: A = algemeen, VA = vrij algemeen, Z = zeldzaam (naar Smit et al. 2019). 
Vetgedrukt = soorten die apart worden besproken. 
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Figuur 3. De in 2019 in De Kaaistoep verzamelde exemplaren (foto Reinoud van den Broek). 

 
Vergelijking met de Regte Heide en de Loonse en Drunense Duinen 
In 2010 heb ik een vergelijkbare inventarisatie gedaan op De Regte Heide en omstreken 
(van den Broek 2011a) en in 2011 in de Loonse en Drunen Duinen (niet gepubliceerd). Alle 
waarnemingen van beide onderzoeken zijn ook doorgegeven via waarneming.nl. 
Tijdens de inventarisatie op de Regte Heide e.o. werden twintig soorten vastgesteld. Later 
heb ik nog twee soorten kunnen toevoegen, Leptogaster guttiventris in 2017 en Pamponerus 
germanicus in 2018, waarmee het totaal aantal waargenomen soorten in dat gebied op 22 
komt. De soorten die ontbreken in vergelijking met de soortenlijst van De Kaaistoep zijn 
Antipalus varipes en Choerades ignea. 
Ook bij de inventarisatie van de Loonse en Drunense Duinen in 2011 werden twintig soorten 
vastgesteld. In 2013 kon Machimus arthriticus worden toegevoegd en in 2016 werd 
Choerades ignea voor het eerst waargenomen waarmee ook voor dat gebied het totaal 
aantal soorten voorlopig op 22 is gekomen (waarneming.nl). Hier ontbreken twee andere 
soorten in vergelijking met De Kaaistoep, Rhadiurgus variabilis en Dioctria linearis. 
Hieronder worden soorten besproken die, nieuw zijn voor De Kaaistoep, ontbreken in de 
twee andere gebieden, een bijzondere status hebben of een bijzondere trend vertonen. 
Tabel 3 is gebaseerd op waarnemingen van deze soorten in de genoemde gebieden die zijn 
doorgegeven via waarneming.nl tussen 2010 en 2019. Ook de resultaten van mijn eigen 
inventarisaties zijn hierin opgenomen. De tabel geeft een indruk van de abundantie per soort, 
per gebied waarmee ook verschillen en overeenkomsten tussen de gebieden worden 
benadrukt. 
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Soort De Kaaistoep Regte Heide e.o. Loonse en 
Drunense Duinen 

Antipalus varipes - - 36/55 

Machimus arthriticus 15/47 23/139 1/11 

Pamponerus germanicus 4/8 2/2 19/47 

Rhadiurgus variabilis 1/2 2/1 - 

Dioctria linearis 3/4 1/1 - 

Choerades gilva 11/18 3/6 2/2 

Choerades ignea 16/45 - 5/5 

Leptogaster cylindrica 6/75 10/114 2/2 

Leptogaster guttiventris 1/3 2/4 1/1 
 

Tabel 3. Aantal waarnemingen/exemplaren gemeld via waarneming.nl tussen 2010-
2019 van besproken soorten. 
 
Stomplijfroofvlieg Antipalus varipes (status: zeldzaam, trend: geen) en de 
Bruinvleugelroofvlieg Pamponerus germanicus (status: algemeen, trend: toenemend). 
Deze twee soorten bespreek ik samen omdat beide soorten een sterke voorkeur hebben 
voor bosranden in duinen en langs stuifzanden. Verreweg de meeste waarnemingen worden 
in dergelijke gebieden gedaan (zie tabel 3). Antipalus varipes is echter veel strikter gebonden 
aan dat soort gebieden en wordt er zelden buiten aangetroffen wat de zeldzame status 
verklaart. Het vrouwtje van deze soort doet iets bijzonders, ze verzamelt zand in een aparte 
ruimte in haar legboor waarmee ze de eitjes voor het afzetten omhult om ze te beschermen 
tegen uitdroging. Mogelijk dat dit gedrag de soort sterk bindt aan de genoemde biotopen. In 
het gebied van de Regte Heide is ze nooit aangetroffen en in De Kaaistoep is ze slechts één 
keer verzameld in 25 jaar. Ondanks intensief zoeken in 2019 is ze dus niet gevonden. In 
beide gebieden is geen echt stuifzand meer aanwezig. Ik ga er vooralsnog vanuit dat het 
enige exemplaar van De Kaaistoep een zwervend dier is geweest. De status van 
Pamponerus germanicus is algemeen, maar in Noord-Brabant werd de soort toch niet vaak 
waargenomen. De landelijke trend is dat de soort toeneemt en ze lijkt dit nu vooral ook in 
Brabant te doen (waarneming.nl). Uit tabel 3 kan worden opgemaakt dat ze in de L & D 
Duinen vooralsnog veel vaker wordt waargenomen. Het vrouwtje zet haar eitjes zonder veel 
poespas af op allerlei kruiden en jonge boompjes. Misschien profiteert ze van verdroging 
en/of klimaatverandering. Tijdens het onderzoek is ze zowel waargenomen in het gebied 
Eekhoornpad als op De Sijsten waar een vrouwtje eitjes aan het afzetten was. 
 
Stekelpootroofvlieg Machimus arthriticus (status: vrij algemeen, trend: sterk toenemend). 
Deze soort is inmiddels landelijk gezien vrij algemeen maar was bijzonder zeldzaam. Tot 
2010 toen de soort plotseling op verschillende plaatsen werd aangetroffen, met name in 
Midden-Brabant (van den Broek 2011b). Er zijn geen waarnemingen bekend uit Noord-
Brabant van vóór 2010 (van Veen 1996). In het afgelopen decennium heeft de soort zich 
sterk uitgebreid. Ze is nu verspreid te vinden op de zandgronden, van Groningen tot in België 
(waarneming.nl, waarnemingen.be). De soort lijkt een voorkeur te hebben voor structuurrijke 
schrale graslanden op zandgrond maar wordt opmerkelijk genoeg ook aangetroffen op open 
plekken in (dennen-)bos op zandgrond. Ik heb de indruk dat deze soort lijkt te profiteren van 
verdroging en waarschijnlijk ook klimaatverandering. Ook het veranderde beheer van 
graslanden in natuurgebieden zou een rol kunnen spelen. In De Kaaistoep was ze in 2012 
nog lastig te vinden maar wel aanwezig (eigen onderzoek). In 2019 is ze in behoorlijke 
aantallen aangetroffen in De Kaaistoep Oost en diverse malen op de brandplek in De Sijsten. 
Deze waarnemingen bevestigen de landelijke trend. 
 
Zwartkoproofvlieg Rhadiurgus variabilis (status: zeldzaam, trend: sterk afnemend). 
Nieuw voor De Kaaistoep. De soort heeft een sterke voorkeur voor een zandige bodem met 
korstmossen en mossen op open plekken in naaldbos of heide. Eitjes worden afgezet op 
dennenappels, takjes, korstmossen en dergelijke (Melin 1923). De Duitse naam voor het dier 
is Nordische Raubfliege en ze zou juist ontbreken in die gebieden met een hoge gemiddelde 
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jaartemperatuur (Wolff et al. 2018). Op Fauna Europaea is te zien dat de soort ontbreekt in 
de zuidelijke landen van Europa (Beuk & Pape 2020). Het lijkt me aannemelijk dat 
vergrassing en klimaatverandering de negatieve trend in de hand werken of daarvan zelfs de 
oorzaak zijn. Tijdens de inventarisatie in 2019 werden twee exemplaren op één dag 
waargenomen op de brandplek in De Sijsten. Intensief zoeken op dezelfde plek en in de 
omgeving in de dagen erna leverde geen waarnemingen meer op. De soort is niet gevonden 
in de Loonse en Drunense Duinen, een gebied waar toch ogenschijnlijk voldoende geschikt 
habitat aanwezig is. Mogelijk kwam de soort daar langer geleden wel voor gezien het 
verspreidingskaartje in ‘De Roofvliegen van Nederland’ (van Veen 1996). Op een kapvlakte 
in de bossen van de Halve Maan op de Regte Heide is in 2010 op twee dagen achter elkaar 
hetzelfde exemplaar waargenomen, die was te herkennen aan een mijt op het achterlijf. 
Ondanks intensieve zoektochten in de daarop volgende jaren is de soort sindsdien niet meer 
gevonden. Iets dat een opmerking waard is: in 2014 vond ik de soort in grote aantallen langs 
een dennenakker op de Strabrechtse Heide op een plek waar ook een bos- en heidebrand 
had plaatsgevonden. Wellicht ontstaat er door brand geschikt habitat. Zoektochten in de 
omgeving van die plek leverden overigens ook geen resultaten op, maar de beesten moeten 
toch ergens vandaan zijn gekomen. Overigens heb ik daar op 01-07-2014 op dezelfde plek 
naast Rhadiurgus ook Choerades gilva en C. ignea gevonden. Een opvallende 
overeenkomst met de brandplek op De Sijsten. 
 

 
 

Figuur 4. Zwartkoproofvlieg Rhadiurgus variabilis, vrouw op de brandplek (foto Reinoud van den 
Broek). 

 
Geelvlekbladjager Dioctria linearis (status: algemeen, trend: geen). 
Dioctria linearis ontbreekt in de Loonse en Drunense Duinen, wat niet echt vreemd is want 
de soort prefereert loofbos op ietwat vochtige bodem. Een biotoop dat niet veel aanwezig is 
in de duinen, in tegenstelling tot het aangelegen gebied De Brand waar deze soort dan ook 
regelmatig wordt gezien. Opvallend is wel dat de soort slechts eenmaal is waargenomen in 
het gebied van de Regte Heide. Hoewel vochtiger loofbos daar niet ruim aanwezig is zou ze 
toch vaker moeten kunnen worden gevonden, vooral langs het Riels Laag of op 
Papenmoeren. In De Kaaistoep Oost en in het Groene Bos in Leijkant was ze vrij eenvoudig 
te vinden. 
 
Rode dennenstamjager Choerades gilva (status: zeldzaam, trend: geen) en Gouden 
dennenstamjager Choerades ignea (status: zeldzaam, trend: nieuw en sterk uitbreidend). 
Deze indrukwekkende vliegen lijken sterk op elkaar, zowel in uiterlijk als in gedrag. Ze zijn 
afhankelijk van grove dennenbos want vrouwtjes zetten hun eitjes alleen af aan de voet van 
zonbeschenen, staande dode dennen. Beide soorten zijn pas in 2018 voor het eerst 
waargenomen in De Kaaistoep, op De Sijsten (van den Broek 2019). Opmerkelijk is dat het 
aantal waarnemingen binnen één jaar al hoger is dan in beide andere gebieden in tien jaar 
zoals in tabel 3 is te zien. Een waarnemerseffect speelt hier wel een rol, ik heb twee jaar 
achter elkaar intensief naar deze beesten gezocht op De Sijsten en omdat ik dat vaak op 
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dezelfde plekken deed is er zeker sprake van dubbeltellingen. Maar ik heb ook jaren 
achtereen intensief gezocht in het gebied van de Regte Heide, met name in de bossen van 
het Riels Hoefke en de Halve Maan en slechts enkele exemplaren van C. gilva gevonden. 
Vooralsnog is C. ignea niet waargenomen daar, maar ik ben er van overtuigd dat dit 
binnenkort wel zal gebeuren. Temeer omdat C. ignea zich sterk uitbreidt en inmiddels zijn er 
landelijk van deze nieuwe soort meer waarnemingen en exemplaren bekend dan van C. gilva 
(waarneming.nl). In 2011 heb ik ook intensief naar C. gilva gezocht in de Loonse en 
Drunense Duinen en slechts tweemaal een enkel exemplaar gevonden. C. ignea is daar in 
2016 voor het eerst waargenomen en in de daaropvolgende jaren steeds één exemplaar op 
vrijwel dezelfde locatie als waar ik C. gilva had gevonden. Bij mijn eigen onderzoek op de 
Regte Heide en in de Loonse en Drunense Duinen viel het op dat zonbeschenen, staande 
dode dennen moeilijk waren te vinden. Bij het beheer worden deze blijkbaar verwijderd. Bij 
het beheer op De Sijsten worden deze maar deels verwijderd. De brandplek op De Sijsten 
bleek wel zeer geschikt voor beide soorten met meer dan twintig dode dennen. Nu, april 
2020, blijken de meeste dode dennen daar te zijn geveld door windworp en zijn er veel jonge 
loofboompjes aangeplant. De brandplek is bijzonder, niet alleen voor roofvliegen, en wellicht 
is het beter om deze plek met rust te laten. In verband met deze brandplek zie ook de 
opmerking over de brandplek op de Strabrechtse Heide bij Rhadiurgus variabilis. De drie 
soorten lijken om uiteenlopende redenen dergelijke plekken te prefereren. 
 

 
 

Figuur 5. Gouden dennenstamjager Choerades ignea, man op de brandplek (foto Reinoud van den 
Broek). 

 
Grasjager Leptogaster cylindrica (status: algemeen, trend: geen) en de Schraalgrasjager 
Leptogaster guttiventris (status: zeldzaam, trend: sterk afnemend). 
De eerste is een algemene soort, maar in 2019 voor het eerst in De Kaaistoep gevonden, 
terwijl de tweede landelijk een zeldzame soort is, maar in De Kaaistoep al een aantal keren 
in een malaiseval was terechtgekomen. Dat is bijzonder opmerkelijk en ik heb er geen 
verklaring voor. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de Grasjager L. cylindrica het gebied in 2019 
voor het eerst aandeed. Het is een soort van kruidenrijke graslanden op droge tot iets 
vochtige bodem en ook in de omgeving algemeen. Zo vond ik deze soort de afgelopen vijf 
jaar op een kleine strook grasland op het bedrijventerrein Het Laar in Tilburg. Het geschikte 
habitat is ruim voorhanden in De Kaaistoep en er zijn dan ook veel exemplaren 
waargenomen in 2019. De Schraalgrasjager L. guttiventris is een soort van kruiden en 
grasvegetaties in en langs bos op een droge zandbodem. Ik heb intensief gezocht naar deze 
soort en slechts op één dag en één plek in De Sijsten drie exemplaren waargenomen. Dat 
lijkt de landelijke trend te bevestigen. 
 
Conclusie en discussie 
Uit Midden-Brabant zijn 24 soorten roofvliegen bekend en deze zijn allemaal vastgesteld in 
De Kaaistoep. Het gebied wordt dan ook intensief onderzocht en zelfs zwervende 
exemplaren worden niet gemist. 
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Het resultaat is vergeleken met dat van twee andere grote natuurgebieden in Midden-
Brabant, de Loonse en Drunense Duinen en de Regte Heide e.o. waar vergelijkbare 
inventarisaties hebben plaatsgevonden. De drie gebieden hebben twintig soorten roofvliegen 
met elkaar gemeen. Qua roofvliegenfauna lijken de gebieden sterk op elkaar. Het verschil 
wordt met name bepaald door de aan- of afwezigheid van geschikt habitat. Dit is goed te 
zien aan de Loonse en Drunense Duinen waar loofbos op een wat vochtige bodem schaars 
is en dat lijkt te verklaren waarom Dioctria linearis er niet wordt gevonden. Daartegenover 
staat dat door de aanwezigheid van het stuifzand juist hier Antipalus varipes veel vaker wordt 
waargenomen. Ook beheer kan van invloed zijn, wat goed wordt geïllustreerd door 
Choerades gilva en Choerades ignea. Beide soorten zijn afhankelijk van Grove den en 
hoewel we er daar genoeg van hebben in Midden-Brabant zijn deze soorten toch zeldzaam. 
Dat is waarschijnlijk het gevolg van de bijzondere levenswijze; beide soorten zetten de eitjes 
alleen af aan de voet van zonbeschenen, staande, dode dennen van dertig à veertig jaar 
oud. Bij het beheer lijken deze vrijwel altijd te worden verwijderd. In De Kaaistoep niet en 
beide soorten lijken het hier dan ook goed te doen. In twee jaar tijd zijn er veel meer 
exemplaren van beide soorten waargenomen dan in tien jaar tijd in beide andere gebieden 
samen. Daar zijn zulke dode bomen dan ook bijna niet te vinden. 
In het afgelopen decennium zijn twee nieuwe soorten gemeld in Midden-Brabant, die beide 
(ook landelijk) een positieve trend vertonen. Het betreft Choerades ignea en Machimus 
arthriticus. De eerste soort is pas in de jaren 90 van de vorige eeuw voor het eerst 
waargenomen in Nederland (de Bree et al. 2014), de tweede was tot 2010 zeer zeldzaam 
maar heeft zich sindsdien sterk uitgebreid. Bij de eerste soort lijkt klimaatverandering een rol 
te spelen, bij de tweede soort misschien ook maar even goed kan verdroging of veranderd 
beheer van graslanden een rol spelen. Tegenover deze twee staan ook twee zeldzame 
soorten met landelijk een sterk negatieve trend, Rhadiurgus variabilis en Leptogaster 
guttiventris (Smit et al. 2019). Bij de eerste soort lijkt de toegenomen vergrassing een rol te 
spelen maar mogelijk ook klimaatverandering. Naar de achteruitgang van de tweede soort 
kunnen we slechts gissen. Hoewel deze grasjager dus in grassen en kruiden leeft moeten de 
larven het toch van de bodem hebben en heeft ook deze soort mogelijk problemen met 
vergrassing waardoor de zon de bodem niet meer bereikt. De komende en gaande soorten 
geven aan dat er verschillende factoren een rol spelen. We kunnen daar alleen over 
speculeren maar het is niet onwaarschijnlijk dat beheer, verdroging, vergrassing en 
opwarming ook een rol spelen bij de roofvliegen.  
In de Verspreidingsatlas ‘leuke vliegen’ is te lezen dat van de daar behandelde families 
alleen de Asilidae geen negatieve trend vertonen; er zijn meer soorten met een positieve 
trend dan met een negatieve trend (Smit et al. 2019). De Asilidae zijn in Nederland 
vertegenwoordigd door een beperkt aantal soorten en hun gedrag en habitat is goed bekend. 
Ik heb de indruk dat het goede indicatoren kunnen zijn voor veranderingen in de biotopen 
waar ze worden gevonden en zal ze om die reden in De Kaaistoep nauwlettend blijven 
volgen. 
 

 
 

Figuur 6. Stekelpootroofvlieg Machimus arthriticus, vrouw aan de maaltijd in De Kaaistoep Oost (foto 
Reinoud van den Broek).  
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Dagvlinders in De Kaaistoep in 2019 
 
Guido Stooker & Henk Spijkers 
 
 
Ondanks dat de niet altijd optimale weersomstandigheden in 2019 en mijn eveneens minder 
florissante gezondheidssituatie niet altijd meewerkten, heb ik het afgelopen jaar toch wel 
weer met genoegen mijn dagvlinderroutes in De Kaaistoep gelopen. Om me te beperken tot 
het weer: het jaar 2019 was het zesde zeer warme jaar op rij, wat als zodanig past in de 
trend van een opwarmend klimaat. De gemiddelde temperatuur lag in de vlindermaanden 
ruim (1½ °C) boven het langjarig gemiddelde. De lente was als geheel zacht, maar mei was 
veel te koel voor de tijd van het jaar. De zomer daarentegen was zeer warm; er waren sinds 
1901 slechts drie zomers warmer. Brabant kende bij elkaar drie hittegolven. Met name in de 
tweede helft van juli was het soms zo heet dat het voor mij onaangenaam werd om te tellen. 
Met 40,7 °C op vliegbasis Gilze-Rijen, op 2 km afstand van De Kaaistoep, werd op 25 juli de 
hoogste temperatuur in Nederland geregistreerd sinds minimaal drie eeuwen. Na het zeer 
droge jaar 2018 was 2019 in het oosten en zuidoosten van Nederland op veel plaatsen 
opnieuw droog, maar minder dan in 2018. De herfst was vrij zacht, zonnig en vooral ook 
nogal nat (Bron: Jaarverslag Vlinderstichting). 
 

Landelijk Meetnet 
De dagvlinderroutes in De Kaaistoep worden gemonitord in het kader van het Landelijke 
Meetnet Dagvlinders, onderdeel van het Nationaal Ecologisch Meetnet (NEM) en worden 
gecoördineerd door De Vlinderstichting. In De Kaaistoep liggen negen telroutes verdeeld 
over verschillende terreintypen, variërend van 4–10 secties van elk 50m., die in principe elke 
week gelopen worden. Voor een uitgebreidere beschrijving over methode en werkwijze 
verwijs ik naar het Jaarverslag van 2018, het jaar waarin ik voor het eerst in De Kaaistoep 
aan deze systematische vorm van dagvlindermonitoring mee heb gedaan. Ik wil op deze 
plaats nog eens benadrukken dat de in dit artikel gepresenteerde getallen alleen betrekking 
hebben op waarnemingen langs de vlinderroutes. Daarnaast worden er in De Kaaistoep, met 
name door Henk Spijkers en andere natuurvrijwilligers nog vele andere waarnemingen 
gedaan (zie ook hieronder de bespreking van de resultaten).  
Het dagvlinderseizoen (qua lopen van de routes!) duurt van 1 april tot en met 1 oktober (dat 
zijn 26 weken). Ik heb in 2018 maar 17 keer de telroutes gelopen, tegenover 21 keer in het 
vorige seizoen. Ook landelijk zijn de routes het afgelopen jaar minder vaak gemonitord. De 
tweede helft van augustus t/m de eerste helft van september was ik met vakantie en zit er 
dus een gat in de waarnemingenreeks. Ik doe hier een oproep of er iemand bereid is om 
vanaf dit jaar samen met mij de routes in De Kaaistoep te lopen, zodat we elkaar indien 
nodig kunnen vervangen.  
 
Resultaten 
Tijdens de 17 veldbezoeken zijn er 683 vlinders waargenomen, verdeeld over 23 soorten. 
Dat zijn vier soorten minder ten opzichte van het vorige jaar toen er 710 exemplaren en 27 
soorten werden gezien (zie tabel 1). Ook De Vlinderstichting constateert in haar Jaarverslag 
dat er in 2019 langs de telroutes minder vlinders zijn waargenomen. Naast de al jaren 
teruglopende trend als gevolg van de algemene milieuverslechtering in ons land, wordt als 
belangrijkste neven-oorzaak daarvoor de droogte van vorig jaar gezien en de warme 
omstandigheden in juli van dit jaar.  
Behalve minder vlinders en vlindersoorten, zijn nog een paar opmerkelijke soortgerichte en 
routegebonden opmerkingen te maken. Men kan het aantal getelde exemplaren per soort 
met vorig jaar vergelijken, maar ook een vergelijking maken ten aanzien van het aantal 
waarnemingen per transect of de waarneemfrequentie per soort.   
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In tabel 2 zijn de waarnemingen 
gepresenteerd naar de locatie waar ze zijn 
waargenomen. Opvallend is dat de twee 
transecten waarop vorig jaar relatief veel 
vlinders vlogen (‘t Mooie Pad = MP en Oude 
Leij-beekoever = OLb) in 2019 juist 
teleurstellend laag scoorden. Ook in de berm 
langs de Heisteeg trof ik veel minder vlinders 
aan dan vorig jaar. Is dat omdat er minder 
bloeiende planten voorkwamen? Langs het 
Prikven was de oogst groter dan vorig jaar, 
maar dat werd geheel door de grote aantallen 

Kleine parelmoervlinder veroorzaakt. 
 
Trekvlinders 
Ook per soort zijn er opmerkelijke verschillen. 
Deze heb ik in tabel 3 gepresenteerd; ik 
benoem alleen de meest opmerkelijke 
verschillen. De Atalanta (een trekvlinder) werd 
veel vaker gezien dan vorig jaar, zowel in 
aantal exemplaren, als het aantal dagen en 
het aantal transecten waarop de soort werd 
gezien. Dat speelde in nog extremere mate 
voor twee andere trekvlinders, de Distelvlinder 
en de Oranje luzernevlinder. Van de eerste 
was vorig jaar maar één waarneming, dit jaar 
zijn er 36 langs de telroutes gezien, verspreid 
over de helft van het aantal veldbezoeken. De  
als uitschieters 12 en 13 exemplaren op 22, 
respectievelijk 26 juni. Vooral de berm langs de 
(Keistoep/Heisteeg) was een ‘hit’. De trend landelijke was eveneens positief; er was dus 
blijkbaar sprake van een invasiejaar. De Oranje luzernevlinder is door mij drie keer 
waargenomen, alle keren langs de berm van rijksweg A58. Henk heeft deze trekvlinder 
echter tientallen keren op de droge graslanden voor de Hut waargenomen tijdens het 
trektellen en de vogelringactiviteiten. De Koninginnenpage, in Brabant toch vooral ook een 
trekvlinder, werd door mij, in tegenstelling tot vorig jaar, niet langs de telroutes aangetroffen, 
maar Henk heeft er toch wel een stuk of vijf waargenomen bij de Hut. De Keizersmantel is 
een enkele maal wel in het gebied gezien, maar niet langs de telroutes. 
 
Standvlinders 
De Dagpauwoog werd duidelijk minder vaak waargenomen dan 
in 2018. Dat gold nog in sterkere mate voor de Eikenpage. 
Vorig jaar 21 waarnemingen, dit jaar maar twee vlinders. Zelfs 
bij de Hut en langs ’t Mooie Pad, waar de laatste jaren toch een 
goede  populatie van deze bosvlinder lijkt te huizen, zijn vrijwel 
geen exemplaren gezien. Nog beroerder ging het met een 
andere soort van bosranden, het Landkaartje. Dat werd 
nauwelijks gezien. De bekende ‘zwarte’ voorjaarsgeneratie heb 
ik helemaal gemist en van de ‘rode’ zomergeneratie werden 
door mij langs de telroutes maar twee waarnemingen gedaan.  
 
 
 
  

Deel van het vlindertransect langs 't Mooie Pad 
(foto Guido Stooker). 

 

Voorjaarsgeneratie Icarusblauwtje 
(foto Guido Stooker). 

Distelvlinder op Jacobskruiskruid 
(foto Guido Stooker). 



87 

 

Het ook landelijk beperkte aantal waarnemingen van deze soort wordt eveneens in het 
Jaarverslag van De Vlinderstichting beschreven, waarbij toch nog wordt gesproken van een 
3e generatie. Niet gezien, bizar! De andere bosvlinders, Gehakkelde aurelia, Bont zandoogje 
en het Boomblauwtje deden het vergelijkbaar als in 2018. Van de graslandvlinders scoorde 
het Klein geaderd witje slecht: veel minder waargenomen, zowel landelijk als in De 
Kaaistoep. De soort is meer gebonden aan vochtige graslanden, die natuurlijk als gevolg van 
de twee achtereenvolgende droge jaren het erg voor hun kiezen hebben gekregen. In 
tegenstelling tot het trivialere Knollewitje (Klein koolwitje), dat juist vaker dan vorig jaar werd 
gezien, deed ook het meestal algemene Groot koolwitje het niet geweldig: veel minder 
exemplaren en op minder dagen werd de soort waargenomen. Het Bruin zandoogje deed het 
redelijk, maar minder dan vorig jaar. Ook het Oranjetipje werd dit jaar erg weinig en op 
minder plekken waargenomen dan voorgaande jaren, terwijl ik opmerk dat de waardplant 
Pinksterbloem het in 2019 in de vochtige schraallandjes en langs de Oude Leij beter deed 
dan vorig jaar. Het Hooibeestje en de Kleine vuurvlinder blijven veruit de meest algemene 
graslandvlinders in De Kaaistoep. Van de Sijsten-heide niets goeds; er komen géén 
specifieke heidevlinders meer voor. Enkel soorten van het droge heischrale milieu, zoals het 
Oranje zandoogje en het Groot dikkopje werden 
in klein aantal geteld. 
 
Kleine parelmoervlinder 
Waar ik echt wel blij van werd, waren de vele 
waarnemingen van de Kleine parelmoervlinder.  
In het jubileumboek over De Kaaistoep werd al 
gesteld dat deze vlinder als het icoon voor de 
dagvlinders van het gebied mag worden 
beschouwd. Vorig jaar werd slechts één vlinder 
langs de routes geteld (langs de schrale droge 
graslanden tegenover de Hut van Homberg); het 
afgelopen jaar telde ik 67 exemplaren en wel 
langs zeven van de negen telroutes. De berm 
langs het pad nabij de Hut waarlangs geteld 
wordt, is het afgelopen jaar gefreesd, hetgeen zeker een positieve invloed heeft gehad op de 
aantrekkelijkheid van het biotoop van deze pioniersoort ter plaatse. Net als de overvloedige 
bloei (en tweede bloei?) van het Driekleurig en het Akkerviooltje, beide waardplant voor deze 
soort. Buiten de telroutes is de soort in De Kaaistoep in 2019 in nog veel grotere aantallen 
aangetroffen. Henk Spijkers zag de soort tijdens zijn fietstochtjes naar de Hut soms wel met 
25-30 exemplaren tegelijkertijd vliegen.  
 
Nieuwe soort voor De Kaaistoep! 
Bij het opruimen van zijn kasten kwam Henk een rapport tegen getiteld: Voorlopige Atlas van 
de Dagvlinders in Tilburg en omliggende natuurgebieden door H.G.P. Reumkens (1996). Nu 
hebben we in het jubileumboek over De Kaaistoep net vastgesteld dat er in de afgelopen 25 
jaar 33 soorten dagvlinders waren waargenomen. In het genoemde rapport las ik echter dat 
de auteur zowel in 1993 als 1994 de Bruine eikenpage in De Kaaistoep heeft genoteerd. 
Over de exacte locatie doet hij geen duiding (Kaaistoep, Sijsten, de Blaak). Afgezien van het 
feit dat Henk de auteur als deskundig vlinderaar beoordeelt, maakt echter ook de landelijke 
trendgrafiek van de soort en de beschrijving daarbij, het heel aannemelijk dat de soort toen 
nog in De Kaaistoep kon worden waargenomen. Tegenwoordig is de soort in Nederland erg 
zeldzaam geworden, overigens nog het meest in Brabant voorkomend. Een nieuwe, maar 
dus inmiddels helaas verdwenen soort voor het gebied. 
  

Vlindertransect langs pad bij de Hut van 
Homberg (HvH) (foto Guido Stooker). 
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Tabel 1. Aantal exemplaren en aantal dagen dat een vlindersoort is aangetroffen. 
Toelichting: Grijs gemarkeerd: Wèl aangetroffen in 2018, maar niet in 2019. 

 
 

NL-naam              datum                                    8/4 17/4 29/4 9/5 11/5 18/5 2/5 29/5 1/6 10/6 16/6 22/6 26/6 7/7 18/7 30/7 15/9 freq. ex. 

Atalanta       1             1 2 1 1 3 1   7 10 

Bont zandoogje   1                       2       2 3 

Boomblauwtje                           1   1   2 2 

Bruin zandoogje                     1 13 5 3 4 4   6 30 

Citroenvlinder 8 5   3 3 6 8 2   1   2     1 2 1 12 42 

Dagpauwoog 5 1 1     1               2   2   6 12 

Distelvlinder                   2 1 12 13 1 2 4 3 8 38 

Eikenpage                               1 1 2 2 

Geelsprietdikkopje                                   0   

Gehakkelde aurelia                           4 1     2 5 

Groot dikkopje                         1     5   2 6 

Groot koolwitje   2       1   3       3 3 12 5     7 29 

Hooibeestje       1 5 11 25 3 8 11 6 8 3 1 8 11 6 14 107 

Icarusblauwtje           1 1 4 7 1   1 1       1 8 17 

Keizersmantel                                   0   

Klein geaderd witje 1 1 2     3 2       3 6 2     1   9 21 

Klein koolwitje   3   7 1 3 4 1   3 1 7 9 2 15 14 15 14 85 

Kleine parelmoervlinder     1         4 9 1   2 1 9 12 11 21 10 71 

Kleine vos   2         2   3   1             4 8 

Kleine vuurvlinder 2 15 7 8   4 3 4 3 1 1 21 25   3 2 15 15 114 

Koevinkje                                   0   

Koninginnenpage                                   0   

Landkaartje                           1 1     2 2 

Oranje luzernevlinder                             1 2   2 3 

Oranje zandoogje                         1 3 24 8   4 36 

Oranjetipje 2 1                               2 3 

Zwartsprietdikkopje                       1   16 13 7   4 37 

Totaal aantal soorten 5 9 4 5 3 8 7 7 5 7 8 12 12 14 14 16 8 8,5 23 

Totaal aantal exemplaren 18 31 11 20 9 30 45 21 30 20 15 78 65 58 93 76 63 683 40 

 
 

  
 

Landkaartje, lente- en zomervorm (foto’s Tineke Cramer). 
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Tabel 2. Aantallen en soorten vlinders per vlindertransect. 
 
Toelichting: Afkortingen vlinderroutes: 
HH = Hut van Homberg (4 secties): pad langs open droog schraalland op zure arme zandgrond. 
MP = ‘t Mooie Pad (4 secties): grazig bospad met goed ontwikkelde zoom lang vochtig loofbos. 
OLa = Oude Leij-beemden (4 secties): vochtige schraallandjes en oevervegetaties. 
OLb = Oude Leij-beekoever (4 secties): ruige beekoever en gemaaid schouwpad. 
PV = Prikven (4 secties): droge en vochtige ruderale ruigte en bramenstruwelen. 
KS = Keistoep (10 secties): zeer schrale bermen aan weerszijden van genoemd weggetje. 
HS = Heisteeg (6 secties): idem. 
HSl = Heisteeg-laanbeplanting (4 secties): zelfde berm, maar sterk beschaduwd door eiken. 
Sijs = Sijsten (10 secties): heidepad met struikheide- en pijpenstrootjesvegetaties weerszijden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

NL-naam soort HH MP OLa PV OLb KS HS HSl Sijs ex. 

Familie Nymphalidae 

Atalanta Vanessa atalanta 7 1 3 1 2 3       17 

Bont zandoogje Pararge aegeria   3               3 

Bruin zandoogje Maniola jurtina   4 7 1 2 20       34 

Dagpauwoog Aglais io 1 2 1 7 3       1 15 

Distelvlinder Vanessa cardui  5 4 1 4 5 8 3 3 3 36 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album   3 1   1         5 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus 2 4 1 45 11 30 10   4 107 

Keizersmantel Argynnis paphia                      

Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia 17 1 3 30 3 1 12     67 

Kleine vos Aglais urticae 2 2 2   1       1 8 

Koevinkje Aphantopus hyperantus                      

Landkaartje Araschnia levana    1 1             2 

Oranje zandoogje Pyronia tithonus    1 3 1 18 8 1   4 36 

Familie Lycaenidae 

Boomblauwtje Celastrina argiolus       1         1 2 

Eikenpage Favonius quercus    1           1   2 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus      7 2 1 1 5     16 

Kleine vuurvlinder Lycaeana phlaeas 10 17 8 24 12 23 21   1 116 

Familie Papilionidae 

Koninginnenpage Papilio machaon                     

Familie Pieridae 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni    20 2 5 7 5   4   43 

Groot koolwitje Pieris brassicae    6 6 3 6 7       28 

Klein geaderd witje Pieris napi   6 4 1 2 5 1     19 

Klein koolwitje Pieris rapae  3 20 7 3 13 34 2 2 6 90 

Oranje luzernevlinder Colias crocea           3       3 

Oranjetipje Anthocharis cardamines 1       1 1       3 

Familie Hesperidae 

geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris                     

Groot dikkopje Ochlodes sylvanus                  1 1 

Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola   4  9 24    37 

  Aantal soorten 9 17 17 14 17 15 8 4 9 23 

  Aantal exemplaren 48 96 61 128 97 173 55 10 22 690 
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Tabel 3. Vergelijkingen aantallen en waarneemfrequentie dagvlinders in De 
Kaaistoep 2018-2019. 

 
  

Kaaistoep/Sijsten 2018 2019   2018 2019   2018 2019 

Dagvlinderroutes 2018/2019 
21 

bez. 
17 

bez. 
 21 

bez. 
17 

bez. 
 21 bez. 17 bez. 

Vergelijking 
aantallen/frequentie 

aantal exx.  dag-frequentie  traject--frequentie 

Atalanta 2 17  2 7  2 6 

Bont zandoogje 6 3  6 2  3 1 

Boomblauwtje 5 2  4 2  3 2 

Bruin zandoogje 48 34  5 6  9 5 

Citroenvlinder 50 43  11 12  6 6 

Dagpauwoog 53 15  11 6  7 6 

Distelvlinder 1 36  1 8  1 9 

Eikenpage 21 2  4 2  5 2 

Geelsprietdikkopje 6    3    2   

Gehakkelde aurelia 7 5  3 2  2 3 

Groot dikkopje 4 1  2 2  3 1 

Groot koolwitje 45 28  11 7  7 5 

Hooibeestje 97 107  14 14  8 8 

Icarusblauwtje 8 16  6 8  6 5 

Keizersmantel 1    1    1   

Klein geaderd witje 40 19  10 9  7 6 

Klein koolwitje 75 90  17 14  9 9 

Kleine parelmoervlinder 1 67  1 10  1 7 

Kleine vos 2 8  2 4  1 4 

Kleine vuurvlinder 81 116  13 15  8 8 

Koevinkje 1    1    1   

Koninginnenpage 1    1    1   

Landkaartje 74 2  9 2  5 2 

Oranje luzernevlinder   3    2    1 

Oranje zandoogje 42 36  5 4  7 7 

Oranjetipje 19 3  4 2  4 3 

Zwartsprietdikkopje 20 37  2 4  4 3 

Aantal soorten / Aantal ex. 710 690   27 23   113 109 
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Nachtvlinders in De Kaaistoep in 2019 en de voorafgaande 
24 jaar 
 
Guido Stooker & Henk Spijkers 
 
 
Ook het afgelopen jaar hebben Henk Spijkers, Paul van Wielink en ikzelf weer een flink 
aantal nachten bij het witte laken bij de Hut van Homberg doorgebracht. Soms vergezeld 
door John Snoeren, Martijn de Boer of andere incidentele gasten. Het jaar 2019 was het 25ste 
opeenvolgende jaar dat er bij de Hut van Homberg ‘op licht’ nachtvlinders zijn gemonitord. 
Daarnaast is ook dit jaar weer enkele avonden naar nachtvlinders ‘op smeer’ gekeken. 
Tenslotte zijn er overdag tijdens de opname van de dagvlinderroutes, maar ook tijdens 
diverse flora-inventarisaties een aantal dagwaarnemingen van nachtvlinders gedaan. Paul 
van Wielink heeft daarnaast ook nog de aanwezigheid van een aantal nachtvlinders 
vastgesteld aan de hand van mijnen van mineerders. 
 
Veel publiciteit 
Zoals bijgaande foto’s laten zien, stond niet alleen het 
veldwerk in 2019 in de belangstelling. Naar aanleiding van de 
verhalen over de grote achteruitgang van insecten in 
Nederland het jaar daarvoor, was er veel interesse van de 
media voor insectenmonitoring in De Kaaistoep. Het NTR-tv-
programma ‘De Kennis van Nu’ had in mei een special over 
‘citizen’s science’ in en om de stad en kwam ook opnamen 
maken van onze bezigheden bij de licht-op-laken-opstelling bij 
de Hut van Homberg. Op 21 mei kwamen de ‘Aussies’ van de 
Australian Broadcasting Corporation (ABC) op bezoek voor 
hun Insectageddon-
rapportage in West-
Europa. En 
gedurende de zomer 
werden we (tot ons 
genoegen) voor het 
nageslacht 
vereeuwigd door een 
journalist en fotograaf 
van het tijdschrift 
National Geographic. 
Kortom: het was in 
2019 een drukte van 
belang in de Hut en 
rondom het witte 
laken. 
 
Nachtvlinders 1995-2019 
Het jaar 2019 stond natuurlijk ook in het teken van het schrijven van het nachtvlinder-verhaal 
in het ‘Kaaistoep-boek’. In dit jaarverslag gaan we wat meer dan in het jubileumboek in op de 
werkwijze. Omdat alleen de waarnemingen van macro-nachtvlinders systematisch zijn 
bijgehouden, kan ook alleen over die groep uitspraken worden gedaan over aantallen en 
eventuele toe- of afname van soorten. Bedacht moet worden dat daarbij vele variabelen een 
rol spelen, zoals klimaatverandering, maar ook de weersgesteldheid tijdens de telnachten, 
het aantal ‘trapping events’ (nachten waarop gemonitord wordt) en de spreiding daarvan 
over het jaar, de veranderingen in het landschap en het beheer in en rondom De Kaaistoep.  
  

Opnames door de Australian 
Broadcasting Corporation 

Zijn ze uitgevlogen? (National Geographic 
10/2019: Gemma Venhuizen, pg. 68-81) 



92 

 

En natuurlijk de landelijke soorttrends. Een en ander wordt toegelicht in het Kaaistoep-boek 
en in de wetenschappelijke studies van de afgelopen twee jaar van de Radboud University 
Nijmegen (Hallmann et al. 2019). 
Om het nachtvlinder-artikel voor het boek te kunnen schrijven, heb ik de Noctua-database 
van de afgelopen 25 jaar doorgewroet. Er zijn in de vier volledige uurhokken, waarin het 
gebied van De Kaaistoep valt, volgens de landelijke database Noctua in totaal 133.843 
nachtvlinders waargenomen, verdeeld over 999 soorten. Ruim 92% daarvan (922 soorten: 
485 macro’s, 437 micro’s) heeft betrekking op waarnemingen die ‘op licht’ zijn gedaan bij de 
Hut van Homberg. Van 66 soorten macro’s is slechts éénmalig een waarneming gedaan. Bij 
elkaar hebben Henk en zijn medevlinderaars gedurende die 25 jaar in 998 telnachten ca. 
4000 nachtelijke uren bij het laken doorgebracht. Het gemiddeld aantal telnachten per jaar 
over die 25 jaar bedroeg afgerond 40, variërend van 6 (2001) tot 105 (2004). Het gemiddeld 
aantal soorten per jaar bedraagt 235, maar in teljaar 2004 (dus die met het hoogste aantal 
telnachten) werd ook het hoogste aantal soorten geteld: 319 macro-soorten. Vrijwel elk jaar 
worden er toch nog weer nieuwe soorten voor het gebied waargenomen. Het jaar 2019 was 
een jaar met een opmerkelijk aantal nieuwe soorten (14!). Het schrijven van het Kaaistoep-
boek, waar een index van alle waargenomen Lepidoptera is opgenomen, heeft er wellicht 
voor gezorgd dat we wat meer ons best hebben gedaan om het totaal aantal Lepidoptera 
boven de 1000 soorten te krijgen. Dat is dus met die 999 soorten net niet gelukt! Bijgaande 
grafiekjes geven een beeld van de aantalsontwikkelingen van macro-nachtvlinders in de 
afgelopen 25 jaar. 

 
 
Telmethode 
Het is, nu er na 25 jaar nachtvlinderonderzoek zoveel aandacht is voor interpretatie van 
Kaaistoep-gegevens, wellicht zinvol om nog eens aan te geven hoe er wordt geteld en welke 
gegevens worden vastgelegd. Zo’n set veldgegevens is alleen voor een systematische 
interpretatie bruikbaar als er al die jaren gestandaardiseerd wordt gewerkt.  
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Ten eerste worden data, tijdstip en tijdsduur vastgelegd, naast ook de weergegevens 
(temperatuur, relatieve vochtigheid, windkracht en -richting, luchtdruk en mate van 
bewolking). De methode bestaat er uit dat (wanneer er vlinders op het laken zitten) er in 
principe ongeveer elke 5-10 minuten een visuele opname wordt gemaakt, waarbij alle 
macro’s op het doek worden gedetermineerd en de aantallen per soort geteld. Als er 
tussentijds een opvallende vlinder op het doek neerstrijkt, wordt er natuurlijk ook even 
opgestaan en de soort gedetermineerd. De soorten waarvan de naam niet direct kan worden 
bepaald, worden in een potje verzameld en mee naar de hut genomen voor nader 
onderzoek. In 99% van de gevallen wordt de soort dan toch op naam gesteld en direct weer 
vrij gelaten. Soms gaat een soort mee naar huis om aan de hand van microscopisch 
onderzoek de soortbepaling te doen.  
 
De aantallen macrovlinders op het laken worden per soort nauwkeurig bijgehouden. Veel 
macro’s blijken vrij ‘honkvast’ ongeveer op dezelfde plek van het laken te blijven zitten. 
Daarom zijn verplaatsingen en aan- of wegvliegende exemplaren met een 5 minuten-
opnamefrequentie vrij goed te controleren. Ook zijn individuen redelijk goed van elkaar te 
onderscheiden. De ene vlinder van dezelfde soort is kakelvers en de ander reeds sterk 
afgevlogen (de vleugels zijn rafelig, missen veel kleurschubben, op kop en borststuk 
ontbreekt meer of minder beharing). Soorten kennen een variatie; individuele vlinders zijn 
van elkaar te onderscheiden omdat de tekening en kleur binnen bepaalde marges sterk van 
elkaar kunnen afwijken (bijvoorbeeld wel of geen donker lijntje of bandje, vage of heldere 
nier- of ringvlekken, een donkere of lichte uitvoering en ook de grootte van de vlinder 
varieert). Natuurlijk is dat een moeilijker opgave als er zich vele honderden nachtvlinders op 
het laken bevinden. Helaas zijn zulke grote aantallen vlinders per nacht bijna verleden tijd. 
Maar als er zich bijvoorbeeld tegelijkertijd 350 vlinders van de Processierups op het laken 
bevinden, zijn deze individueel natuurlijk niet meer van elkaar te onderscheiden en wordt op 
basis van een grove telling het aantal zo goed mogelijk ingeschat. Een of twee keer in de 
tweede helft van de nacht wordt het totale aantal vlinders op het laken zo goed en zo kwaad 
als kan geteld en in afgeronde getallen genoteerd. Op deze wijze durven we de stelling aan 
dat de door ons aangegeven aantallen macro’s zeker voor 95% betrouwbaar zijn. Een 
dergelijke minieme, maar door de jaren heen toch constante afwijking geeft, ook statistisch 
verantwoorde cijfers waarmee trends kunnen worden bepaald. Dat blijkt dan ook uit de 
wetenschappelijke studies die de afgelopen jaren zijn verschenen. Voor microvlinders is dat 
allemaal niet mogelijk wegens de veel grotere aantallen, de grotere mobiliteit van micro’s op 
het laken en de vaak moeilijke herkenbaarheid op het eerste oog. Als we dachten een 
nieuwe soort te hebben ontdekt, zijn micro’s wel mee naar huis genomen om microscopisch 
te determineren en zonodig te prepareren voor de collectie. 
 
Nachtvlinders in 2019 
Er zijn in 2019 door ons in totaal 317 soorten nachtvlinders in De Kaaistoep waargenomen: 
234 macro’s en 83 micro-nachtvlinders. Daarvan zijn er tien soorten alleen overdag ‘op zicht’ 
gezien. Daar zaten drie nieuwe macro’s voor De Kaaistoep bij: Spaanse vlag, Bruine daguil 
en Sint-Jansvlinder. Eerstgenoemde is later ook één keer ‘op licht’ waargenomen. Deze 
soort lijkt landelijk de laatste jaren toe te nemen (bron: Jaarverslag 2019, Vlinderstichting). 
Voor de Bruine daguil geldt hetzelfde; de soort zal absoluut eerder zijn gezien, maar werd in 
De Kaaistoep echter nog nooit genoteerd. Het is een overdag vliegende nachtvlinder die 
vrijwel nooit ‘op licht’ wordt aangetroffen. Het vlindertje vloog langs de dagvlinderroute die 
door het recent aangelegde, natte veldrusschraallandje langs de Oude Leij voert. Na aanleg 
daarvan twee jaar geleden, groeit de waardplant (rolklaver) daar nu voor het eerst met een 
hoge abundantie. De Sint-Jansvlinder is ongetwijfeld ook eerder gezien in De Kaaistoep, 
maar ontbrak toch in de Noctua-database, waarschijnlijk om dezelfde reden. Het is ook een 
overdag vliegende nachtvlinder en bleef derhalve onvermeld op de waarnemingslijstjes van 
nachtvlinders ‘op licht’ bij de Hut. De soort werd gedurende een paar weken vrij massaal 
gezien op Kale Jonker, een distel langs de bermen van de Heisteeg/Keistoep.  
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Andere waarnemingen overdag die vaak of soms slechts een enkele maal langs de 
dagvlinderroutes zijn gedaan, zijn Boterbloempje, Bonte brandnetelmot, Gewone heispanner, 
Zuringspanner, Oranje berkenspanner, Sint-Janskruidblokspanner en natuurlijk de Sint-
Jacobsvlinder. 
 
Waarnemingen op het laken 
Bij de Hut zijn het afgelopen jaar 30 valnachten 
gehouden. Dat relatief lage aantal is vooral 
veroorzaakt door de vaak te frisse 
voorjaarsnachten en herfstmaanden waarvan de 
avonden en nachten nogal eens verregenden. Er 
werden gemiddeld 37 soorten per nacht geteld 
met een uitschieter naar boven van 101 soorten 
(72 macro’s en 29 micro’s) op 25 juni. Ook 25 juli 
was een zeer succesvolle nacht met 71 macro-
soorten en 16 verschillende micro’s. Beide 
nachten waren relatief warm. Op 25 juni starten 
we de telling om 22.00 uur met bijna 25°C en sloten die na 4,5 uur af bij een temperatuur van 
16,5°C. Tijdens de 25 juli-telling was het nog warmer: we begonnen om 22.00 uur ’s-avonds 
met 31,8°C en eindigden om 03.00 uur met een temperatuur van 26,2°C! De wind was 
telkens zwak of matig (Bft1-2 en ruimend of krimpend naar het zuiden) en de hemel was licht 
tot half bewolkt. 
 
Er zijn 229 soorten macro’s op het laken waargenomen en 81 verschillende micro’s; samen 
bijna 6200 getelde exemplaren (4072 macro’s en 2121 micro-nachtvlinders). Behalve de 
getelde aantallen, werd, zoals hiervoor is uitgelegd, op basis van twee min of meer complete 
tellingen van het aantal exemplaren op het doek ook het totaal aantal Lepidoptera geschat. 
Bij elkaar zijn ongeveer 30.000 nachtvlinders op het doek genoteerd; dat wil dus zeggen dat 
er vijf keer zoveel exemplaren werden geschat als er feitelijk geteld zijn. Dat grote aantal 
wordt vooral bereikt door de aanwezigheid van allemaal kleine, onduidelijke en niet te tellen 
microotjes op het doek. Bij de macro’s ‘op licht’ zaten drie nieuwe soorten: Grote groenuil, 
Teunisbloempijlstaart, Spaanse vlag en Vaal kokerbeertje. Er konden daarnaast door ons 
ook vier nieuwe micro’s bijgeschreven worden: Meidoornbladroller, Fruitdwergbladroller, 
Zonnedauwvedermot en Lichte zandvedermot. In totaal konden er in 2019 dus (zowel op 
licht of op zicht, overdag dan wel in de nachtelijke uren) tien nieuwe soorten genoteerd. Paul 
ontdekte daarnaast nog eens drie nieuwe soorten Lepidoptera-mineerders. Enkele macro-
soorten die (buiten de hiervoor genoemde nieuwe soorten) het vermelden waard zijn omdat 
ze (erg) zeldzaam of minder karakteristiek voor de regio zijn, dan wel al wat lang geleden in 
De Kaaistoep zijn gezien: Bruine en Donkere 
wapendrager, Drievlerkspanner, Russen-uil, Bont 
schaapje, Tweekleurige uil, Vierstipbeertje en de 
Helmkruidvlinder. 
 
Stoppen of doorgaan? 
Een serie van 25 jaar systematische monitoring 
van insecten blijkt een zeldzaam fenomeen. 
Alleen dat gegeven is al een goede reden om het 
nachtvlinderonderzoek in De Kaaistoep, zoals 
het tot nu toe is gebeurd (‘op-licht’ bij de Hut) 
voort te zetten. We blijven dat dan ook doen. Ook 
omdat het een gezellige bezigheid is: een paar 
oude knarren, die in de donkere nacht genieten 
van een lekker hapje en drankje en tussentijds op het doek naar vlinders, kevers, wantsen 
en schietmotten kijken. De nachtwacht van De Kaaistoep: rare jongens, die entomologen! 
  

Tijdens het nachtbraken is het altijd gezellig in de Hut 
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De Boomkikker en de Knoflookpad in 2019 
 
Ron Felix, Sven Felix, Jaap van Kemenade & Pieter Mueller 
 
 
Evenals in voorgaande jaren zijn in 2019 de auteurs druk in de weer geweest met monitoring 
van de knoflookpad; voor het monitoren van de boomkikkers bijgestaan door diverse andere 
vrijwilligers: Ruud van Doorn, Frans Graat, Harrie Hamers, Jan de Jong, Paul de Koning, 
Jack van Nieuwburg, Jack van Nuenen, Inge, Arie Schouwenaars, Wil Verhoeven. 
 
Boomkikker 
Ook nu weer werd in het voorjaar de kooractiviteit gemonitord, hetgeen inhoudt dat 
kwakende mannen zoveel mogelijk worden geteld. Daar waar het tellen door grote aantallen 
moeilijk is, worden deze zo goed mogelijk geschat. Wat helpt is dat, evenals bij mensen, 
iedere Boomkikker wel z’n eigen stem heeft. Er zijn bassen, maar ook tenors en sopranen. 
Die laatste zijn vaak subadulten van vorig jaar die al graag een toontje mee zingen, de 
Wiener Sängerknaben. Ook kwaakt de ene wat sneller of langzamer, wat korter of langer 
dan de andere. Verder heb je er bij van weinig ‘woorden’ en andere die je de oren van het 
hoofd kekkeren. Op die manier kun je als monitoorder proberen individuele boomkikkers te 
lokaliseren, vooral ook als je af en toe van luisterpositie verandert. En als je dan met tweeën 
bent, lukt het meestal aardig het aantal kwakers te schatten. Tot zo’n 10 kwakers kun je het 
nog wel in je eentje, maar bij meer wordt dat een klus. Vooral ook omdat boomkikkers de 
hebbelijkheid hebben om veelal allemaal tegelijk te beginnen en ook tegelijk en abrupt op te 
houden, afgezien van een enkel pubertje. Het is niet voor niets een koor, tenslotte. 
Boomkikkers zijn al van ver te horen, zodat van diverse poelen bij het langs fietsen al is vast 
te stellen of er kikkers kwaken. Als de temperaturen laag zijn kwaken er meestal maar een 
paar en dan nog slechts af en toe. Maar als er enthousiast gekekkerd wordt, moet je wel 
afstappen en nauwkeurig luisteren. De snelweg langs het gebied maakt dat niet altijd even 
makkelijk. 
Voor de monitoring van de kooractiviteiten is dezelfde indeling in sectoren gebruikt als vorig 
jaar en wordt elke poel binnen zo’n sector gecheckt. Het kekkerseizoen start meestal begin 
april en duurt tot en met eind mei. April was in 2019 in het algemeen warm en droog, mei 
was zeer droog, maar ook vaak fris met enkele nachtvorsten. Al met al een weinig gunstig 
voortplantingsseizoen. 
Wanneer de juvenielen het water uit komen zitten ze aanvankelijk in de lage vegetatie 
rondom de poelen. Je kunt ze dan op allerlei planten aantreffen: Wolfspoot, Wederik en 
jonge Els zijn favoriet, maar ook op brandnetel, Riet en zelfs in Pitrus zijn ze aan te treffen. 
Meestal trekken ze al snel door naar de braamstruiken. Die zijn bij Boomkikkers van alle 
leeftijden favoriet. Na een week zijn ze uit de oevervegetatie verdwenen. 
Het monitoren van Boomkikkers op braamstruiken is heel andere koek dan het tellen van 
kekkerende Boomkikkers. Niet dat boomkikkers nu zo’n geweldige schutkleur hebben. 
Meestal is hun kleur groen net anders dan die van braambladeren; in de felle zon kunnen 
jonkies zelfs citroengeel worden. Boomkikkers zijn meesters in het verstoppen: ze zitten half 
achter een blad of net er onder. Als je één stap opzij doet en je speurt opnieuw het stuk af 
dat je al had bekeken, kan het zijn dat je er opeens toch nog een ziet. Meestal worden ze 
door hun glans verraden: ze glimmen dan als de onrijpe bes van Bitterzoet. Al met al vraagt 
het elk jaar toch weer even tijd om het juiste zoekbeeld te krijgen. Er zijn een paar dingen die 
een beetje helpen bij het zoeken: jonge dieren zitten vaak nog graag bij elkaar. Zie je er één, 
dan is de kans groot dat er in de onmiddellijke omgeving nog meer zitten. Als de bladeren 
nog nat zijn van de ochtenddauw of van een buitje, dan zitten ze er nog niet. Is het bloedheet 
dan is de kans eveneens erg klein, hoewel juvenielen door hun geringe lichaamsoppervlak 
langere tijd nodig hebben om op te warmen dan volwassen dieren. Ze blijven meestal langer 
zitten en vallen dan door hun gele kleur meteen op. Ook aan sterke en vooral koude wind 
hebben ze een broertje dood. 
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De periode waarin ze in 2019 aan land kropen was erg droog en duurde ook erg lang. De 
drie zomermaanden hadden ieder een hittegolf. Hoewel juni daarbij vrij nat was, was het in 
juli, wanneer de kikkertjes aan land komen, zeer droog en ook augustus was droog. De 
metamorfoseperiode was erg gespreid, evenals trouwens het jaar ervoor. Ook dat was een 
droog jaar. Er werden nog eiklompjes en hele jonge dikkoppen gevonden terwijl er al jonkies 
op de bramen zaten. De verdroging ging op een bepaald ogenblik zo snel dat in een aantal 
poelen de larven het loodje legden doordat de poel droog viel. 
De jonge kikkertjes bleven dit jaar ook heel lang in de onmiddellijke nabijheid van het water. 
Uiteindelijk viel de voortplanting dit jaar flink tegen, ook in vergelijking met andere populaties 
in Noord Brabant. 
 
Resultaten Boomkikker 
In tabel 1 een overzicht van de tellingen in alle jaren vanaf de eerste herintroductie. 
 
Tabel 1. Tellingen Boomkikker vanaf 2015. 

 
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 week 
april: 5 

roepers) 

38 168 >5 50 

2017 -- Week 13 
(4e week 
maart: 1 
roeper) 

95 -- 146 66 

2018 -- Week 14 
(1e week 
april: 36 
roepers) 

200 -- 692 138 

2019 -- Week 14 
(1e week 
april: 11 
roepers) 

118 -- 291 106 

 
De kolom met eerste roepers laat zien dat de kooractiviteiten elk jaar rond dezelfde tijd 
starten. Het kan een weekje eerder of een weekje later zijn. Eind maart, begin april worden 
de eerste roepers gehoord, meestal een beperkt aantal. Het is dan ook vaak nog fris in de 
avond. Na een duidelijke groei in de jaren van uitzetting lijkt de populatie in 2018 een flinke 
omvang te hebben bereikt, maar zakt in 2019 terug naar bijna hetzelfde aantal als in 2017. 
Vooral het aantal juvenielen is in 2018 enorm toegenomen, meer dan verviervoudigd zelfs. In 
2019 is het aantal waarnemingen van juvenielen tot minder dan de helft daarvan gekrompen. 
Daarmee is de voortplanting van dat jaar ook sterk achtergebleven met die van andere 
regio’s in Brabant, zoals het Merkske en de Brand. 
Evenals in 2018 is de metamorfose dit jaar lang over het seizoen uitgesmeerd en was zelfs 
nog niet aan z’n eind toen veel poelen opdroogden. Dat zal zeker mede een factor geweest 
zijn voor een lager aantal juvenielen, maar het verklaart niet geheel de drastische afname. 
Wanneer het weer in 2020 mee zal werken, is echter te verwachten dat het in dat jaar een 
stuk beter zal gaan, aangezien het enorme aantal juvenielen van 2018 dan volwassen zal 
zijn en aan de voortplanting zal deelnemen. 
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In tabel 2 zijn de getallen uitgesplitst naar sector. Daarbij valt op dat in sector 6 & 7 de 
kooractiviteit nauwelijks meer dan een kwart is van het jaar ervoor. Dit komt vrijwel geheel op 
conto van poel 16, de Spiebodem. In 2018 was daar een geweldige kooractiviteit; in 2019 
werd daar vrijwel niets meer gehoord. De poel viel al snel droog en de Schotse hooglanders 
hadden makkelijk toegang tot het kleine diepe deel. Er werden geen juvenielen gevonden. 
Ook de kooractiviteit in Blaak-West was erg mager. Bovendien vielen vrijwel alle poelen daar 
erg snel droog, zodat ook daar waarschijnlijk vele dikkoppen verdroogd zijn. In sector 4 & 8 
is weliswaar een stuk minder kooractiviteit geweest, maar dat verklaart niet het ontzettend 
geringe aantal juvenielen in 2019. Hier lijkt niet direct een verklaring voor. 
 
Tabel 2. Koor en juvenielen Boomkikker in 2018 en 2019. 

 
Overzicht 2018 & 2019 koor 

2018 
koor 
2019 

juv. 
2018 

juv. 
2019 

adult 
2018 

adult 
2019 

Totaal sector 2 12 9 67 57 11 5 
       

Totaal sector 3 66 63 321 211 108 84 
       

Totaal sector 6 & 7 92 24 200 21 17 11 
       

Totaal sector 4 & 8 26 19 92 2 2 6 
       

Terrein Hein van Nuenen 4 3 12 ? 1 ? 
       

Max. totalen alle sectoren 200 118 692 291 139 106 

 
Samenvattend kan gezegd worden dat de drastische afname van kooractiviteit en 
voortplanting in 2019 voor een deel verklaard kan worden door het ongunstig vallen van 
droogteperioden in 2019 en de slechte staat van poel 16 in dat jaar. Maar er moeten ook 
andere factoren een rol gespeeld hebben die vooralsnog niet verklaard kunnen worden. Het 
zou aanbeveling verdienen om een aantal poelen, bijvoorbeeld in Blaak-West deels te 
verdiepen, zodat ze ook in droge perioden nog water houden. Het is te verwachten dat 
extreme droogte zoals die van 2018 en 2019 in de toekomst vaker zal voorkomen. 
Voortplantingswateren zouden daarop ingericht moeten worden. Een mogelijk lichtpunt kan 
zijn dat de overvloedige voortplanting van 2018 in 2020 een boost kan geven als het voorjaar 
en vroege zomer meewerken. 
 

  
 

Figuur 1. Boomkikker (links) en Knoflookpad (rechts) (foto’s Pieter Mueller). 
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Knoflookpad 
Met de start van 2019 ging het herintroductieproject van de Knoflookpad z’n zevende jaar in. 
Op 1 maart werden de schermen rond poel 1 en 11 weer in bedrijf gesteld en waren de 
emmers in gereedheid gebracht voor de eerste knoffen. Op 3 maart werd de eerste 
vrouwelijke knof in een emmer rond poel 1 gevonden. Merkwaardig genoeg aan de 
binnenkant van het scherm. Dit kan twee dingen betekenen: óf de knoflookpad heeft de 
winter in de directe nabijheid van de oever doorgebracht óf we waren net te laat met het 
oprichten van het scherm. 
Zoals in een eerder jaarverslag is uitgelegd, worden de knoflookpadden steeds gemeten, 
gewogen, gefotografeerd en vervolgens aan de andere kant van het scherm gezet. Dit 
betekent dus dat knoffen die aan de buitenkant van het scherm gevangen worden naar het 
water willen en als ze aan de binnenkant gevangen worden, willen ze blijkbaar naar buiten. 
Dieren die (nog) niet toe zijn aan de voortplanting en alleen maar rondzwerven, komen 
vanzelf wel weer in een emmer terecht en worden vervolgens weer over gezet. De foto’s 
worden door Natuurbalans geanalyseerd. In eerste instantie wordt gekeken of dieren van 
voorgaande jaren weer terug keren. Maar ook of dieren een voorkeur hebben voor een 
bepaalde route om naar een poel toe te trekken en/of uit te trekken. Aangezien dat toch een 
bijzonder tijdrovende klus is en er nog onvoldoende gegevens zijn, ligt een dergelijke 
analyse nog in het verschiet. Deze gegevens zijn op dit moment dus niet beschikbaar. 
In tabel 3 wordt een indruk gegeven van de groei van de populatie en het aantal poelen dat 
in de loop der jaren is gekoloniseerd.  
 
Tabel 3. Overzicht van kooractiviteit en larven knoflookpad in wateren De Kaaistoep. 
Toelichting: Gegevens ontleend aan startbijeenkomst knoflookpad 2020, Peter Kroon (Natuurbalans). 

 

jaar  uitgezet  roepers  

onderzochte 
wateren 

wateren 
met koor larven  

onderzochte 
wateren 

wateren 
met larven 

2013 3217       

2014 1400       

2015 647 14 7 4 1 4 1 

2016 1154 7 11 3 1 3 1 

2017 996 13 9 3 11 8 2 

2018 1000 33 18 9 46 13 7 

2019 745 31 17 8 46 17 3 
 

De Knoflookpadden in De Kaaistoep deden het ook in 2019 boven verwachting en ook 
vergeleken met de andere regio’s bijzonder goed en constant. Het lijkt er sterk op dat de 
droogte nauwelijks invloed heeft op de populatie-ontwikkeling. Zowel in 2018 als in 2019 is 
het aantal wateren met kooractiviteit vrijwel gelijk. De larven werden gevangen met behulp 
van schepnet en fuik. Hoewel er even veel larven gevangen zijn in 2019 dan het jaar ervoor, 
is het aantal wateren met larven meer dan gehalveerd. Dit hoeft op zich geen reden tot 
bezorgdheid te zijn. Larven laten zich in het algemeen moeilijk vangen. Aan de andere kant: 
zowel in de emmers van poel 1 als in die van poel 11 is het aantal mannen over 
vertegenwoordigd. Dit zou kunnen betekenen dat in sommige andere poelen, waarin roepers 
zijn gehoord, uitsluitend mannen zouden kunnen zitten, waardoor er geen voortplanting heeft 
plaats gevonden. De gegevens in tabel 4 lijken deze veronderstelling te steunen. In alle 
poelen met maar één vastgestelde roeper, blijken geen larven gevangen te zijn. Zelfs poel 
13 met twee roepers, leverde geen larven op. Wat dat betreft is het goed om nog een aantal 
jaren met monitoren door te gaan en te bezien of de populatie zich gaandeweg goed vestigt 
in alle of de meeste poelen van De Kaaistoep. Daarnaast zijn er meer gegevens nodig van 
poel 1 en 11 om meer te leren over de voorjaarstrek. 
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Tabel 4. Luisteronderzoek aan adulten en vangst van larven van de Knoflookpad per poel. 
Toelichting. Poel 11: in 2018 zijn geen larven in de fuiken gevangen; in 2019 was de poel al te ondiep 
om fuiken te leggen. In het Prikven zijn geen fuiken gebruikt. Eventuele larven in fuiken zullen ten 
prooi vallen aan de vele kreeften in het Prikven. Poel 16: Voor het eerst beluisterd in 2018; in 2019 
stond de poel droog; geen fuiken gebruikt. Poel 22 behoort tot Blaak West. Daar is tot en met 2019 
nog niet geluisterd. In dat jaar voor het eerst wel fuiken gelegd. 
Gegevens ontleend aan startbijeenkomst 2020, Peter Kroon (Natuurbalans). 

 
 
poel  adulten   larven  

 2015 2016 2017 2018 2019  2015 2016 2017 2018 2019 

1 1 4 7 7 14  1  4 6 26 

2 0 0       0 0 0 

3 1 0 0 3 2    0 0 15 

4  0  1 1     0 0 

5   1 2 1    0 1 0 

6  0 0 3 0     0 0 

7    0 0      0 

8    0 0     0 0 

9    3 1     18 0 

10    0 0      0 

20 (nw 10)    0 0      0 

11 2 1 0  6       

12 10 2 5 8 4    0 8 5 

13 0 0 0 5 2   1 3 1 0 

15 (Poel Nouwens)    0 0    0 6 0 

15 (Sloot Nouwens)  0 0 1 0     6 0 

Prikven 0 0  0 0       

16 (Spiebodem)    0        

22           0 

               Totaal 14 7 13 33 31  1 1 7 46 46 
 

Van oudsher zijn poel 1, poel 3 en poel 12 de uitzetpoelen. Poel 1 leverde in de netten 
waarin de dikkoppen werden opgekweekt vaak zieke dieren op. Desondanks is poel 1 veruit 
de beste poel, zowel qua roepers als qua larven. De aanvankelijke gedachte dat de 
waterkwaliteit van deze poel daarvan de oorzaak zou zijn, schijnt daarmee niet terecht. 
Poel 12 lijkt, hoewel na het topjaar 2015 nogal ingezakt, weer vrij goed te blijven, maar er 
worden weinig larven gevangen. Dat kan samenhangen met het feit dat poel 12 naar 
verhouding tamelijk diep is, waardoor larven aan de waarneming kunnen ontsnappen. 
Poel 3 is lang erg marginaal gebleken, maar lijkt in 2018 en 2019 wat op te krabbelen. 
Hopelijk weten de larven die daar in 2019 gevangen zijn de poel weer te vinden in de 
komende jaren. 
Opmerkelijk zijn de getallen voor poel 9, een poel die de knoflookpadden op eigen 
gelegenheid hebben bereikt en die een goede voortplanting had in 2018. In 2019 werd er 
maar één roeper vastgesteld en werden geen larven gevangen. Hopelijk wordt dat in 2020 
beter. 
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Tot slot nog een opmerking over poel 2 en het Prikven. Beide wateren zijn erg lastig en dan 
nog slechts gedeeltelijk te beluisteren. Ze zijn beide erg groot. Poel 2 is bovendien door 
oeverbegroeiing moeilijk toegankelijk met de onderwatermicrofoon. Het Prikven is slechts op 
enkele kleine plekjes aan de noordkant en voor een groot deel aan de zuidkant toegankelijk, 
maar in het verleden is vastgesteld dat er erg veel kreeften in zitten. Voor zover er in beide 
poelen is geluisterd, is dat dus zeer beperkt geweest en zonder resultaat gebleven. 
Met de gunstige ontwikkelingen in 2018 hebben we goede hoop dat de populatie ook in 2020 
goed op peil blijft. 
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Amfibieën in De Kaaistoep, verslag van een onderzoek in 
2016 en 2017 
 
David Brouwer, Remco Ploeg & Tariq Stark 
 
 
Inleiding 
In het kader van het meerjarige onderzoek naar Amphibiocystidium (hierna: blaasjesziekte) 
in opdracht van RAVON is in 2017 voor de tweede keer intensief onderzoek gedaan naar de 
verspreiding van amfibieën in De Kaaistoep. De focus lag op de Vinpootsalamander 
Lissotron helveticus (Razoumowsky, 1789) omdat de ziekte vooral bij deze soort voorkomt, 
maar alle andere amfibieënsoorten zijn ook meegenomen in het onderzoek. In 2017 is de 
inventarisatie uitgevoerd door tweedejaars Diermanagement-studenten van Hogeschool Van 
Hall Larenstein in Leeuwarden. In 2016 heeft Niek Otten het onderzoek grotendeels op zich 
genomen met ondersteuning van Bart van Berkel en Jeffrey Siliacus. In 2014 zijn alle poelen 
op een minder intensieve manier onderzocht op het voorkomen van amfibieën (Müller 2015). 
Dit verslag richt zich vooral op het in 2017 uitgevoerde onderzoek met daarbij een 
vergelijking met 2016. Voor data van andere jaren wordt verwezen naar voorgaande 
jaarverslagen van De Kaaistoep. Het doel is vooral om inzicht te geven in de huidige 
verspreiding van alle soorten over de poelen, maar er zal ook aandacht gegeven worden aan 
de abundantie per poel. Interessante nieuwe vondsten van onder andere Knoflookpad 
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768), Boomkikker Hyla arborea (Linnaeus, 1758) en 
Kamsalamander Triturus cristatus (Laurenti, 1768) zullen daarnaast uitgebreid beschreven 
worden. Resultaten betreffende het Amphibiocystidium-onderzoek zijn hier buiten 
beschouwing gelaten, omdat dat om een meerjarig onderzoek gaat. Wel wordt in dit verslag 
achtergrondinformatie over de parasiet en ziekte geleverd en worden de doelen en toekomst 
van het onderzoek uiteengezet. 
Om een goed beeld te krijgen van de omstandigheden waarin het onderzoek is uitgevoerd, 
kan een korte omschrijving van het weer in 2017 niet ontbreken. Het begin van de 
amfibieëntrek in het voorjaar is sterk afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid en ook 
het moment waarop de amfibieën het voortplantingswater weer verlaten hangt hiermee 
samen (Creemers & van Delft 2009). Het is daarom een belangrijke verklarende factor voor 
de vangsten gedurende het seizoen. De eerste helft van 2017, de periode van het 
onderzoek, laat zich omschrijven als een extreem droog en zonnig voorjaar. Gemiddeld over 
het land genomen viel er 66 mm minder water dan normaal en scheen de zon 166 uur meer. 
Prettig weer om veldwerk uit te voeren, maar niet altijd even gunstig voor amfibieën, getuige 
het feit dat sommige poelen compleet waren opgedroogd in juni, als veel larven zich nog in 
het water bevinden (fig. 1 & 2). Het jaar 2016 werd daarentegen gekenmerkt door erg veel 
neerslag, waardoor het water in veel poelen buiten haar oevers trad. Het is goed om dit 
verschil in het achterhoofd te houden als een vergelijking tussen de twee jaren wordt 
gemaakt. 
 

  
 

Figuur 1. Poel N10 in maart (links) en juni (rechts).  
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Figuur 2. Spiebodem (SB) in maart (links) en juni (rechts). 

 
Methode 
In 2017 werden 15 poelen in De Kaaistoep wekelijks bemonsterd. Behalve de Spiebodem 
werden alle poelen ten oosten van het Bels Lijntje buiten beschouwing gelaten. Poel 1, 2, 5 
en 8 zijn slechts sporadisch onderzocht. Het vangen van amfibieën gebeurde met behulp 
van amfibieënfuiken. Dit in tegenstelling tot het jaar 2016, toen werd met RAVON-
schepnetten gewerkt. Iedere week werden twee fuiken in elke poel geplaatst die de dag erna 
gecontroleerd en geleegd werden. In de poelen in cluster 4 en de Spiebodem (fig. 3) werden 
de fuiken op dinsdag geplaatst en op woensdag geleegd en in de overige poelen (cluster 1, 2 
& 3) werden op woensdag de fuiken geplaatst die vervolgens op donderdag geleegd werden. 
Op die manier werden alle poelen 17 keer bemonsterd, lopende van week 9 tot en met week 
25. 
 

 
 

Figuur 3. De bemonsterde poelen in De Kaaistoep. De blauwe poelen zijn wekelijks bemonsterd met 
fuiken, die met de rode stip slechts sporadisch. Poel 5 is gelegen tussen Cluster 2 en Cluster 4, deze 
poel is sinds halverwege juni bemonsterd. 
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Tijdens het plaatsen van de fuiken werden eerst enkele biotische en abiotische factoren van 
de poel bepaald en gemeten. Ook werden de waarnemers, datum en het tijdstip van het 
bezoek genoteerd. Van elke poel werd vanaf dezelfde locatie een foto genomen, om zo later 
het verloop van de waterstand te kunnen zien. Als eerste werden de bedekkingsgraad en 
soortensamenstelling van de aanwezige vegetatie bepaald. Daarna werden de zuurgraad, 
temperatuur en geleidbaarheid van het water gemeten, iedere week op dezelfde plek en 
diepte. De pH is gemeten door iedere week een HM Digital PH 80-meter op dezelfde plek in 
het water te houden totdat de waarde constant bleef. Deze gaf eveneens de 
watertemperatuur weer. De pH-meter is wekelijks opnieuw gekalibreerd met 
kalibratievloeistof. De geleidbaarheid van het water (EGV) is gemeten door een HM Digital 
EC-3-meter in het water te houden en af en toe rustig rond te draaien totdat de waarde 
constant bleef. Nadat bovenstaande gegevens op het veldformulier waren genoteerd, 
konden de fuiken geplaatst worden. De fuiken werden voor zover mogelijk elke week op 
dezelfde locatie uitgezet. 
 
Nadat de fuiken een nacht in de poel hadden gedreven, werd de vangst gecontroleerd en 
werden diverse gegevens verzameld. Omdat de focus tijdens het onderzoek naar 
Amphibiocystidium op de Vinpootsalamanders lag werden eerst alle andere 
amfibieënsoorten gedetermineerd, geteld en is het geslacht en levensstadium bepaald. Ook 
is gekeken of er bij deze soorten geen afwijkingen of ziekteverschijnselen te vinden waren. 
Adulte en subadulte groene kikkers Rana sp. zijn gedetermineerd op soortniveau, larven zijn 
genoteerd als groene kikker onbepaald. Er is onderscheid gemaakt tussen overwinterende 
salamanderlarven en larven die in datzelfde jaar geboren zijn. Larven van 
Vinpootsalamanders en Kleine watersalamanders Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) 
konden niet tot op soort worden gedetermineerd. Nadat deze dieren waren verwerkt en 
vrijgelaten, waren de adulte Vinpootsalamanders aan de beurt.  
Na elk veldbezoek is het materieel en schoeisel ontsmet met Virkon S volgens het RAVON 
hygiëneprotocol (RAVON 2017). De uitvoering van het gehele onderzoek is beschreven in 
het Amphibiocystidium-protocol (Stark 2016). 
 
Resultaten 
Na 17 weken veldwerk zijn alle in De Kaaistoep voorkomende amfibieën in de fuiken 
aangetroffen. In iedere poel zijn minstens twee en maximaal acht verschillende soorten 
amfibieën aangetroffen (bijlage 1 & 2). Wat aantallen soorten betreft blijkt de Spiebodem de 
meest soortenrijke poel te zijn met acht soorten. Poel 5, 10 en 13 verdienen een goede 
tweede plaats met elk zeven soorten en Bospoel 2, de Koningspoel en poel 13 bezetten de 
derde plaats met zes soorten. Vervolgens hebben Bospoel 1, poel 6 en poel N10 een 
soortenrijkdom van vijf soorten, poel 1, 3, 9 en 11 van vier soorten, poel 4 en 8 herbergen 
drie soorten en poel 2 twee soorten. Deze rangorde zegt echter niets over het aantal 
individuen. 
De gegevens over de soortenrijkdom per poel in 2016 laten een ander beeld zien. In dat jaar 
is de Spiebodem niet meegenomen in de monitoring. De Koningspoel en poel 10 waren in 
2016 de meest soortenrijke poelen met zes soorten, gevolgd door Bospoel 2, poel 1, poel 4, 
poel 6 en poel 13, alle met drie soorten amfibieën. In alle overgebleven poelen werden 
slechts twee soorten aangetroffen en in poel 2 en poel 8 werd zelfs helemaal geen amfibie 
aangetroffen. In vergelijking met 2017 zijn in alle poelen meer soorten aangetroffen, op de 
Koningspoel na waar het aantal aangetroffen soorten gelijk gebleven is (figuur 4). 
Voorzichtigheid is geboden bij een vergelijk tussen de twee jaren, aangezien niet met 
dezelfde methodiek is gewerkt. 
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Figuur 4. Aantal soorten dat in elke poel is waargenomen in 2016 en 2017. 
NB: In 2016 zijn poel 5 en de Spiebodem niet bemonsterd. 

 
Wat aantallen betreft viel het vooral op dat de noordelijke poelen tegen de bosrand goed 
bezet waren. Voor salamanders bleken de Koningspoel, de bospoelen, poel 5, 6 en 7 en de 
Spiebodem het meest geschikt te zijn. Alleen de Alpenwatersalamander werd niet in deze 
poelen, maar uitsluitend in poel 10 en 11 waargenomen. De Gewone pad Bufo bufo 
(Linnaeus, 1758) werd in zeer hoge aantallen in poel N10 aangetroffen en in mindere mate in 
poel 10. De Bruine kikker Rana temporaria Linnaeus, 1758 en Groene kikkers vertonen geen 
opvallende verschillen in aantal tussen de poelen. Wat opvalt is dat geen enkele soort in alle 
poelen is aangetroffen. De Bastaardkikker Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) heeft 
de grootste verspreiding met een bezettingsgraad van 17 van de 18 poelen. De 
Bastaardkikker wordt op de voet gevolgd door de Kleine watersalamander met een bezetting 
van 16 poelen. Bruine kikker en Vinpootsalamander zijn eveneens behoorlijk wijdverbreid 
met een bezetting van 14 poelen. De Gewone pad doet het nog niet slecht met tien poelen. 
De Kamsalamander is dit jaar in zeven poelen aangetroffen (zie paragraaf Kamsalamander), 
Poelkikker Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) en Boomkikker zijn beide in vijf poelen 
gevonden, Knoflookpad is in vier poelen waargenomen en Alpenwatersalamander 
Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) is ten slotte in slechts twee poelen gevonden. Het 
vermoeden bestaat dat ook de Meerkikker Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) in twee 
poelen is aangetroffen, hierover meer in de paragraaf ‘Meerkikker’ (Figuur 5). 
In 2016 had de Kleine watersalamander de hoogste bezettingsgraad met een bezetting van 
alle van de 16 bemonsterde poelen. De Vinpootsalamander werd in 12 van de 16 poelen 
aangetroffen, de Bastaardkikker in zes, de Poelkikker in drie, de Bruine kikker en 
Kamsalamander in twee poelen en de Boomkikker en Alpenwatersalamander elk in een poel. 
Knoflookpad, Meerkikker en Gewone pad werden dat jaar nergens aangetroffen (Figuur 5). 
Ook hier is voorzichtigheid geboden wanneer een vergelijk gemaakt wordt met 2017 
vanwege de veranderde methodiek en het feit dat in 2016 de focus op salamanders lag en 
niet op kikkers en padden. Dit verklaart zeer waarschijnlijk ook de lage bezettingen van alle 
kikkers en padden in 2016. 
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Figuur 5. Aantal poelen waarin elke soort is waargenomen in 2016 en 2017.  
NB: In 2016 zijn poel 5 en de Spiebodem niet bemonsterd. 

 
Kamsalamander Triturus cristatus [figuur 6] 
In 2017 is aanvullend onderzoek gedaan naar de Kamsalamander. Deze zijn net als de 
Vinpootsalamanders gewogen, gemeten en gefotografeerd (buikpatroon). Door de 
buikpatronen te analyseren met behulp van de software Wild-ID, is geconcludeerd dat er dit 
jaar 38 verschillende individuen in De Kaaistoep zijn gevangen (zie fig. 6 en bijlage 3). 
Sommige individuen zijn meerdere malen gevangen. Deze terugvangsten zijn allemaal in 
dezelfde poel gedaan dus er is geen verplaatsing tussen de poelen aangetoond. Omdat de 
Kamsalamanders zich dus niet naar andere poelen leken te verplaatsen is aangenomen dat 
de populatie in De Kaaistoep in ieder geval gedurende de onderzoeksperiode gesloten is 
gebleven. Dit wordt bevestigd door de Schumacher-Eschmeyer regressie (zie figuur 11 in 
bijlage 4). Uitgaande van deze aanname is met behulp van de Schnabel-methode een 
inschatting gemaakt van de populatiegrootte (bijlage 4). Met behulp van deze berekening 
wordt de populatie geschat op een aantal van 97 individuen. Het aantal gevangen dieren 
bedraagt meer dan tien procent van het totaal geschatte aantal. Dit toont dat het gebruik van 
deze formule verantwoord is. Het aantal van 97 is opvallend, gezien het feit dat er de 
afgelopen jaren nauwelijks Kamsalamanders zijn waargenomen. Kamsalamanders zijn een 
stuk groter, beweeglijker en moeilijker hanteerbaar dan Vinpootsalamanders waardoor de 
lengte wat lastiger te meten is. Meetresultaten suggereren dat sommige individuen 
gekrompen zouden zijn, wat niet heel waarschijnlijk is. Waarom er in 2017 zoveel meer 
Kamsalamanders zijn gevangen dan de voorgaande jaren is onduidelijk. Wellicht heeft het 
verschil in gebruik van methode (fuiken vs. schepnetten) gezorgd voor de grote verschillen. 
Toppoelen in De Kaaistoep voor Kamsalamanders zijn poel 5, 6, SB en de bospoelen. 
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Figuur 6. Boven: Eén van de 38 gevangen Kamsalamanders, een mannetje in vol ornaat; onder: 
Kamsalamander nummer 14, een vrouwtje, is driemaal (op 3-5, 31-5 en 22-6) in Bospoel 1 (BP1) 
gevangen. De resultaten geven aan dat dit dier in zowel lengte als gewicht is toegenomen. 

 
Knoflookpad Pelobates fuscus [figuur 7] 
In 2013 is begonnen met het uitzetten van Knoflookpadden in De Kaaistoep. Drie jaar 
daarna, in 2016, is voor het eerst natuurlijke voortplanting aangetoond in poel 12 (Felix et al. 
2017). Daarnaast zijn in meerdere poelen roepende dieren gehoord. Ook in het voorjaar van 
2017 hebben Jaap, Ron & Pieter in diverse poelen met een onderwatermicrofoon geluisterd 
naar roepende Knoflookpadden. Onder andere in poel 1, 5 en 12 werden roepende dieren 
gehoord. Op zijn verzoek is daarom in deze poelen extra gelet op de aanwezigheid van 
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larven en dus succesvolle voortplanting. In poel 12 werden al vrij snel larven gevonden in de 
twee fuiken die al wekelijks geplaatst werden. In deze poel is dus al sprake van twee 
opeenvolgende succesvolle voortplantingsjaren. Poel 1 en 5 werden niet standaard 
meegenomen in het amfibieënonderzoek. Daarom is in deze poelen gekozen voor een extra 
hoge fuikendichtheid gedurende de periode dat ook in poel 12 larven werden gevangen. Dit 
resulteerde uiteindelijk in de vangst van een enkele Knoflookpadlarve in poel 1. In poel 5 is 
ondanks een hoge onderzoeksintensiteit geen bewijs gevonden voor succesvolle 
voortplanting. Die poel lijkt echter wel zeer geschikt, ook gezien de hoge aantallen 
Kamsalamanders in deze poel, een soort waarmee de Knoflookpad vaak samen voorkomt. 
Het is daarom aannemelijk dat de Knoflookpad in de komende jaren meer van deze poel 
gebruik zal maken. Voor nu blijkt de Knoflookpad zich in ieder geval in twee poelen 
succesvol voort te planten, een mooi resultaat vier jaar na de eerste uitzettingen. 
 

 
 

Figuur 7. De eerste Knoflookpaddenlarf van natuurlijke voortplanting die is aangetroffen in poel 1. 

 
Boomkikker Hyla arborea 
Net als bij de Knoflookpad, is er ook extra gelet op de aanwezigheid van Boomkikkerlarven 
in de fuiken. De Boomkikker is voor het eerst uitgezet in 2014 en al in 2016 werd 
voortplanting aangetoond door de aanwezigheid van zowel eiklompen (fig. 8) als larven en 
juvenielen (Felix & van Kemenade 2017). Daarnaast is al in vele poelen kooractiviteit 
waargenomen. Daarom is in het geval van de Boomkikker niet gericht gezocht in een select 
aantal poelen, maar is gewoon gebruik gemaakt van de twee fuiken die in ieder geval in 
iedere poel werden geplaatst. Op die manier zijn larven aangetroffen in poel 5, 7, 12 en de 
Spieboden. Daarnaast is in poel 13 een eiklomp van de Boomkikker aangetroffen. Dat 
betekent dat het aantal voortplantingswateren van de Boomkikker drie jaar na de eerste 
uitzettingen al op vier poelen ligt. 
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Figuur. 8. Een eiklomp van een Boomkikker, gevonden in poel 13. 

 
Meerkikker Pelophylax ridibundus [figuur 9] 
Sinds de uitzetting van de Boomkikker en Knoflookpad staat het aantal amfibieënsoorten in 
De Kaaistoep op tien. Van de Groene kikkers werd gedacht dat alleen de Bastaardkikker en 
Poelkikker aanwezig waren in het gebied. De Meerkikker was nog nooit waargenomen. 
Daarom wordt in dit artikel extra aandacht besteed aan de vermeende vangst van twee 
Meerkikkers in beide bospoelen. Beide exemplaren werden in de amfibieënfuiken 
aangetroffen. De kikkers vielen op door het grote formaat, de wrattige huid, het gemarmerde 
buikpatroon, de vlakke asymmetrische metatarsusknobbel, de zwaar gepigmenteerde ogen 
en de lange poten waarvan het hielgewricht voorbij de ogen reikte. Al deze kenmerken 
komen overeen met Meerkikker. Maar omdat de locatie buiten het bekende 
verspreidingsgebied ligt (Verspreidingsatlas 2018b) is voorzichtigheid geboden met de 
determinatie. De Bastaardkikker kan namelijk grote overeenkomsten vertonen met deze 
soort. Omdat het hier toch om twee exemplaren gaat mogen deze waarnemingen naar onze 
mening echter niet onvermeld blijven. Er is getracht naar roepende dieren te luisteren om 
zekerheid over de determinatie te verschaffen, maar helaas werd in beide poelen geen 
kooractiviteit waargenomen. In alle andere poelen werd alleen Bastaardkikker en Poelkikker 
gehoord. Wanneer in het vervolg meer op groene kikkers wordt gelet zal duidelijk worden of 
de soort werkelijk aanwezig is en of De Kaaistoep dus 11 amfibieënsoorten rijk is. In de 
omgeving van Tilburg zijn in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) vier 
gevalideerde waarnemingen van de Meerkikker te vinden. De meest recente waarneming 
stamt uit 2007. Dit individu werd ten noorden van Tilburg en ten zuidwesten van Loon op 
Zand gevonden. In 1988 werd de soort ten zuidoosten van Moergestel waargenomen, in 
1985 ten zuiden van Oisterwijk en in 1982 in het bosgebied tussen Breda en Rijen. De 
Meerkikker is een soort die doorgaans niet gevonden wordt op pleistocene gronden. De 
soort wordt vooral gevonden in het westen en noorden van het land bij grotere wateren of 
complexen van wateren. 
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Figuur 9. Meerkikker, gevangen in Bospoel 2. Karakteristiek voor de Meerkikker zijn de kleine 
asymmetrische metatarsusknobbel, de gemarmerde buik, de zwaar gepigmenteerde irissen en het 
hielgewricht dat tot voorbij de ogen reikt. 

 
Alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris [figuur 10] 
De Alpenwatersalamander lijkt op dit moment de meest zeldzame amfibieënsoort van De 
Kaaistoep te zijn. In 2017 zijn slechts twee exemplaren waargenomen. De eerste werd in 
een fuik in poel 10 aangetroffen, het betrof een volwassen vrouwtje (figuur 10). De tweede 
werd bij poel 11 waargenomen in een van de ingegraven emmers langs het scherm dat om 
de poel was aangelegd voor het onderzoek naar de Knoflookpad. Dit exemplaar werd door 
Ron Felix aangetroffen en is aan de kant van de poel weer vrijgelaten. Het dier is niet meer 
teruggevonden in de fuiken en ook niet meer in de emmers. Gezien het algemene 
voorkomen van de soort in grote delen van Noord-Brabant is de lage dichtheid in De 
Kaaistoep opmerkelijk. Van Delft (2005) noemt ook al de opvallende afwezigheid van de 
soort rondom Tilburg, terwijl andere amfibieënsoorten in deze omgeving hier wel voorkomen 
en de Alpenwatersalamander normaal gesproken weinig kritisch is. Ook in de 
verspreidingsatlas van 2009 valt de afwezigheid in Midden-Brabant meteen op (Creemers & 
van Delft 2009). Wanneer echter naar recentere verspreidingsgegevens wordt gekeken, dan 
lijkt het gat zich de laatste jaren te dichten (Verspreidingsatlas 2018a). Het zou interessant 
zijn om te onderzoeken of deze ontwikkeling zich in De Kaaistoep doorzet in de komende 
jaren. 
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Figuur 10. De enige Alpenwatersalamander 
die in de fuiken werd aangetroffen. 

 
Amphibiocystidium- en Amphibiothecum-infecties 
Zogenaamde “Emerging infectious diseases” spelen een grote rol in de wereldwijde afname 
van amfibieën. Veel van het onderzoek richt zich op de effecten van Chytridiomycose en 
Ranavirose op amfibieënpopulaties. Echter, sinds de jaren negentig wordt een groep 
eencellige, schimmelachtige organismen uit de klasse der Mesomycetozoea gelinkt aan 
massasterfte bij vissen en amfibieën (Duffus & Cunningham 2010, Rowley et al. 2013). De 
meeste parasieten uit deze groep behoren tot de ordes Dermocystida en Ichthyophonida 
(Mendoza et al. 2002, Pascolini et al. 2003, Rowley et al. 2013) en zijn aquatisch waardoor 
ze in de habitat van amfibieën kunnen voorkomen (Glockling et al. 2013). De organismen 
geven vrij zwemmende sporen af. Amfibieën die zijn geïnfecteerd met soorten uit het genus 
Amphibiocystidium en Amphibiothecum vertonen wittige tot doorzichtige blaasjes op de huid 
(< 1 cm). De blaasjes concentreren zich doorgaans rond de buik, maar kunnen ook op 
andere delen van het lichaam voorkomen en zijn variabel van vorm (Densmore & Green 
2007, Raffel et al. 2008, Fiegna et al. 2017, Stark et al. 2017). In extreme gevallen kan een 
gastheer zelfs geheel opzwellen en hydrops-achtige verschijnselen vertonen (Fiegna et al. 
2017). Bij anure gastheren hebben de blaasjes dikwijls een andere vorm dan bij urodele 
gastheren. Amphibiocystidium en Amphibiothecum kunnen ook de lever infecteren en 
waarschijnlijk ook de nieren (Raffel et al. 2008, Fiegna et al. 2017). Hoe Amphibiocystidium 
en verwante genera precies hun gastheer doden is nog weinig onderzocht, maar er bestaat 
het vermoeden dat de elektrolytenbalans verstoord wordt, wat tot de dood kan leiden. De 
impact van deze infecties kan groot zijn. De parasiet heeft een breed gastheerspectrum, 
komt voor in de Amerika’s en Eurazië en heeft langlevende sporen die mobiel en zeer 
besmettelijk zijn. Transport van de ziekteverwekker door mensen of andere vectoren is 
waarschijnlijk (Rowley et al. 2013). 
 
Amphibiocystidium en Amphibiothecum in Nederland 
Amphibiocystidium is in Nederland inheems en niet zoals bijvoorbeeld Batrachochytrium 
salamandrivorans een geïntroduceerde exoot. Meldingen van Amphibiocystidium waren tot 
2013/2014 schaars. Dat betekent niet dat de ziekte afwezig was of sindsdien meer prevalent 
is geworden. Het gaat hier met name om een waarnemerseffect. In 2014 is Stichting RAVON 
gestart met het onderzoek naar de verspreiding van deze gastheer in Nederland en het 
gastheerspectrum. De meeste meldingen betroffen Vinpootsalamanders. Twee gebieden 
sprongen eruit, De Kaaistoep (Tilburg, Noord-Brabant) en de Melickerheide (Herkenbosch, 
Limburg). Deze locaties waren al sinds de jaren 1980 en 1990 bekend (Lenders pers. med.; 
Van Rijsewijk pers. med). Dit type infecties was al eerder gemeld uit met name Frankrijk bij 
Vinpootsalamander (Gonzáles-Hernández et al. 2010, Courtois et al. 2013). Het betrof hier 
een onderzoek gebaseerd op een enkel bezoek aan een besmette populatie(s), waarbij de 
nadruk lag op verspreiding, prevalentie en isolatie en beschrijving van de ziekteverwekker en 
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niet op de effecten op een (deel-)populatie. In 2017 is een artikel verschenen dat een nieuwe 
ziekteverwekker uit deze groep beschrijft: Amphibiothecum meredithae (Fiegna et al. 2017). 
Deze parasiet besmet tevens Vinpootsalamanders in Schotland (Isle of Rum) en men 
vermoedt dat dit de parasiet is die Vinpootsalamanders in zijn gehele verspreidingsgebied 
besmet. Dit moet echter nog aangetoond worden. 
De effecten van deze infecties op een populatie door middel van lange-termijn monitoring, 
morfometrische onderzoeken en CMR-technieken (Capture-Mark-Recapture) in relatie tot 
biotische- en abiotische factoren zijn nog niet eerder onderzocht. Ons onderzoek kan meer 
inzicht bieden in de lange-termijn-effecten van deze bij Vinpootsalamanders zo algemene 
ziekte. In 2016 is dit onderzoek op de Melickerheide en De Kaaistoep gestart en ging in 2018 
zijn derde jaar in. De eerste resultaten zijn door T. Stark gepresenteerd op het Amphibian 
Conservation and Research Symposium 2017 (Canterbury, UK) en gepubliceerd in een korte 
conference paper (Stark et al. 2017). Daarnaast levert het onderzoek ook andere 
waardevolle informatie op, zoals de beschrijving van foresie of parasitisme van de Twee-
ogige bloedzuiger Helobdella stagnalis op Vinpootsalamanders. Dit is de eerste keer dat dit 
beschreven is en de derde keer dat dit waargenomen is bij een salamandersoort. Dit korte 
artikel is gepubliceerd in Herpetology Notes (Stark et al. 2017).  
 
Toekomst 
De doelen voor de toekomst kunnen als volgt uitgesplitst worden: 
 

• Genetische en taxonomische beschrijving van de parasiet op De Kaaistoep en 
Melickerheide (gefaciliteerd door Zoological Society of London, Institute of Zoology 
en Utrecht University – histologie en eerste genetisch onderzoek is reeds gedaan). 

• Voortzetting van het onderzoek zoals beschreven in paragraaf 1.2 en 3.1.2 (Stark, 
2016). Idealiter vijf jaar of meer om een robuust model te verkrijgen. 

• Publicatie van meerdere wetenschappelijk publicaties (maar ook in Nederlandse 
vakbladen zoals het Natuurhistorisch Maandblad en het RAVON tijdschrift). 

• Publicatie van het jaarlijkse monitoringrapport voor Nationaal Park de Meinweg en De 
Kaaistoep (TWM Gronden, Tilburg). 

• In 2018 namen we deel aan een Habitat Suitability Index studie voor 
Vinpootsalamander aan de randen van zijn areaal (Portugal, Schotland, Nederland, 
Duitsland, Tsjechië). Deze infecties worden meegenomen in de modellering.  

 
Dankwoord 
Allereerst willen wij de vrijwilligers van De Kaaistoep bedanken. Zij stonden altijd voor ons 
klaar, voorzagen ons van koeken, bittergarnituur en koffie en betrokken ons bij allerhande  
onderzoeken naar andere soortgroepen. In het bijzonder bedanken wij Jaap, Henk, John, 
Geert, Mike, Guido en Paul. Pieter bedankt voor het uitlenen van je fiets. RAVON wordt 
bedankt voor de mogelijkheid van het uitvoeren van deze stage. 
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Bijlage 1. Soortenrijkdom salamanders per poel en poelenbezetting per soort in 2017 en 
2016. 
 
Toelichting: In 2016 zijn de Spiebodem (SB) en poel 5 niet bemonsterd. Lissotriton-larven kunnen van 
zowel Vinpootsalamander als Kleine watersalamander afkomstig zijn. Tussen de larven van deze twee 
soorten is geen onderscheid te maken. De larven gevangen in 2016 waren vooral overwinterende 
dieren uit 2015. Later in het voorjaar/begin zomer van 2016 zijn ook larven afkomstig uit 2016 
gevangen. Lissotriton-larven worden in deze tabel niet meegenomen als soort, maar zijn wel indicatief 
voor voortplanting (en dus aanwezigheid) van een van beide soorten. In de kolom met het totaal 
aantal soorten per jaar/poel worden deze larven aangeduid als L. De Alpenwatersalamander in poel 
11 (2017 – X1) is aangetroffen in een emmer die dienst deed als pitfall trap voor het 
Knoflookpadonderzoek. 
VPS = Vinpootsalamander; KWS = Kleine watersalamander; L-larven = Lissotriton-larven; KS = 
Kamsalamander; AWS = Alpenwatersalamander. 

 
SOORT 
Jaar 

VPS 
2017 

VPS 
2016 

KWS 
2017 

KWS 
2016 

L- 
larven 
2017 

L- 
larven 
2016 

KS 
2017 

KS 
2016 

AWS 
2017 

AWS 
2016 

Totaal 
soorten 
2017 

Totaal 
soorten 
2016 

Poel 

SB X ? X    X    3 - 

BP2 X X X X  X X    3 2 + L 

BP1 X X X X   X    3 2 

KP X X X X  X X X   3 3 + L 

1    X X X     L3 1 + L 

2           0 0 

3 X X X X  X     2 2 + L 

4  X X X  X     1 2 + L 

5 X  X    X    3 - 

6 X X X X   X X   3 3 

7 X X X X  X X    3 2 + L 

8   X        1 0 

9 X X X X  X     2 2 + L 

10 X X X X  X   X X 3 3 + L 

N10 X X X X  X     2 2 + L 

11 X X X X  X   X1  3 2 + L 

12 X X X X  X     2 2 + L 

13 X X X X  X     2 2 + L 

Totaal 
poelen 

 

14 
 

12 
 

16 
 

13 
 

1 
 

11 
 

7 
 

2 
 

2 
 

1 
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Figuur 10. De drie in De Kaaistoep algemeen voorkomende salamanders. 
Van links naar rechts: Kamsalamander, Vinpootsalamander en Kleine watersalamander. 

 
 
Bijlage 2. Soortenrijkdom kikkers en padden per poel en poelenbezetting per soort in 2017 
en 2016. 
 
Toelichting: In 2016 zijn de Spiebodem (SB) en poel 5 niet bemonsterd. Het symbool X1 staat voor 
dieren aangetroffen in een emmer die dienst deed als pitfall trap voor het Knoflookpadonderzoek. Het 
symbool ?1 staat voor een mogelijke waarneming van Meerkikkers. 
BaK = Bastaardkikker, PK = Poelkikker, MK = Meerkikker, GP = Gewone pad, BrK = Bruine kikker, KP 
= Knoflookpad, BK = Boomkikker. 

 
SOORT 
JAAR 

BaK 
17 

BaK 
16 

PK 
17 

PK 
16 

MK 
17 

MK 
16 

GP 
17 

GP 
16 

BrK 
17 

BrK 
16 

KP 
17 

KP 
16 

BK 
17 

BK 
16 

Totaal 
2017 

Totaal 
2016 

Poel 

SB X  X    X  X    X  5 - 

BP2 X X   ?1  X  X      4 1 

BP1 X X   ?1    X      3  

KP X X X X     X X     3 3 

1 X X  X   X  X  X    4 2 

2       X  X      2 0 

3 X      X        2 0 

4 X X       X      1 1 

5 X      X    X  X  4 0 

6 X        X      2 0 

7 X  X      X    X  4 0 

8 X        X      2 0 

9 X        X      2 0 

10 X X X X   X  X X     4 3 

N10 X      X  X      3 0 

11 X          X1    2 0 

12 X      X    X  X  4 0 

13 X  X    X  X    X X 5 1 

Totaal 
poelen 

 

17 
 

6 
 

5 
 

3 
 

2 
 

- 
 

10 
 

0 
 

14 
 

2 
 

4 
 

- 
 

5 
 

1 
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Bijlage 3: Vangstgegevens Kamsalamanders in 2017. 
 
Toelichting: Exemplaren die meerdere keren zijn gevangen zijn grijs gemarkeerd. 

 
Serial Fotonummer Poel Datum Geslacht Lengte (mm) Gewicht (g) 

1 P1420960.JPG 6 14-3 m (?) 104 6,3 

2 P1420964.JPG 6 14-3 v (?) 132 12,7 

3 P1450318.JPG 6 28-3 m 113 9,5 

3 P1530700.JPG 6 21-6 m 112 8,62 

4 P1450321.JPG 6 28-3 m 122 9,6 

5 P1450523.JPG KP 29-3 m 122 10,9 

6 P1450526.JPG KP 29-3 v 129 8,7 

7 P1450668.JPG BP1 29-3 v 88 3,2 

8 P1480242.JPG KP 19-4 v 123 10,15 

9 P1480780.JPG KP 25-4 m 135 12,56 

10 P1480782.JPG KP 25-4 v 88 4,37 

11 P1480852.JPG SB 25-4 m 117 8,98 

12 P1480855.JPG SB 25-4 m 130 10,08 

13 P1490407.JPG SB 2-5 m 115 7,86 

14 P1490678.JPG BP1 3-5 v 103 4,61 

14 P1520430.JPG BP1 31 5 V 110 5,07 

14 P1530913.JPG BP1 22-6 v 115 5,68 

15 P1500510.JPG KP 29-3 m 122 12,5 

15 P1450519.JPG KP 10-5 m 130 ? 

16 P1510162.JPG SB 16-5 m 123 10,38 

17 P1510163.JPG SB 2-5 v 145 11,8 

17 P1490408.JPG SB 16-5 v 140 11,38 

18 P1510167.JPG SB 16-5 m 114 7,97 

19 P1510276.JPG BP2 17-5 v 140 11,78 

20 P1510726.JPG SB 23-5 m 99 7,15 

21 P1510727.JPG SB 16-5 m 109 2,51 

21 P1510171.JPG SB 23-5 m 110 6,87 

22 P1510728.JPG SB 23-5 m 113 11,84 

23 P1520274.JPG 7 30-5 m 138 13,58 

24 P1520276.JPG 6 30-5 v 112 7,65 

25 P1520279.JPG 6 30-5 m 129 10,82 

26 P1520959.JPG SB 16-5 m 108 8,12 

26 P1510169.JPG SB 6-6 m 107 6,9 

27 P1520973.JPG 6 6-6 m 111 6,32 

28 P1530396.JPG 5 14-6 v 155 12,33 

28 P1530702.JPG 5 21-6 V 148 11,47 

28 P1540042.JPG 5 28-6 v 147 13,23 

29 P1530484.JPG KP 14-6 v 146 14,70 

30 P1530492.JPG BP1 14-6 v 106 5,66 

31 P1530499.JPG 5 14-6 m 132 10,03 

32 P1530703.JPG 5 21-6 m 129 10,05 

33 P1530701.JPG 5 21-6 m 119 7,62 

34 P1540037.JPG 5 28-6 m 145 13,67 

35 P1540038.JPG 5 28-6 v 132 11,15 

36 P1540039.JPG 5 28-6 v 127 10,96 

37 P1540040.JPG 5 28-6 m 137 12,38 

38 P1540041.JPG 5 28-6 m 133 11,56 
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Bijlage 4: Schnabel-methode voor de berekening van de grootte van de populatie 
Kamsalamanders. 
 

Toelichting: Ct = aantal gevangen Kamsalamanders in die week (Captured), Rt = aantal terugvangsten 
(Recaptured), Ut = aantal niet eerder gevangen dieren (Unmarked), Mt = het totaal aantal gevangen 
dieren (Marked). 

 
Week Ct Rt Ut Mt Ct*Mt Rt/Ct 

1 2 0 2 0 0 0 

3 6 0 6 2 12 0 

6 1 0 1 8 8 0 

7 4 0 4 9 36 0 

8 3 0 3 13 39 0 

9 1 1 0 16 16 1 

10 6 1 5 16 96 0,166667 

11 3 1 2 21 63 0,333333 

12 4 1 3 23 92 0,25 

13 2 1 1 26 52 0,5 

14 4 0 4 27 108 0 

15 5 3 2 31 155 0,6 

16 6 1 5 33 198 0,166667 

  9 38 38 875  

∑(Ct*Mt) / ∑Rt = 97,2 

 
 

 
 

Figuur 11. Schumacher-Eschmeyer regressie. 
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Vogels in het waterwingebied Tilburg in 2019 
 
Jan van Gameren & Henk Spijkers 
 
 
‘Het is zoals het is en het wordt zoals het wordt’. 
We hebben dat in 2019 ervaren. De redelijke grondwaterstand in het voorjaar was maar van 
korte duur. Rietgorzen en Blauwborsten hadden niets meer te zoeken in de verdroogde 
moerassige laagten. En vanaf juni werden we herhaaldelijk getrakteerd op uitzonderlijke 
hoge temperaturen tot 41 graden Celsius toe. Op 23 september werden we verlost van de 
aanhoudende droogte. Een regentijd brak aan en zette door tot 15 maart 2020: meer dan 
500 mm neerslag bracht het grondwaterpeil op orde. 
En nu maar afwachten! 
Achteraf blijkt dat 2019 een topjaar werd voor de vogelringgroep Tilburg. Maar liefst 7774 
vogels werden onderzocht en van een ring voorzien, verdeeld over 87 soorten. Met 921 
terugmeldingen komt het aantal vogels voor 2019 op 8695 uit. In totaal werden er in 2019 
139 soorten waargenomen (inclusief ringvangsten). 
Een Siberische pieper (week 17), een Siberische tjiftjaf en een Sneeuwgors (3 december) 
bracht de vogelthermometer op 208 soorten voor het Waterwingebied Tilburg vanaf 1920. 
Een nieuwe broedvogelsoort meldde zich in 2019: de Cetti’s zanger. De Spotvogel was ook 
dit jaar goed vertegenwoordigd: 10 zangposten! De achteruitgang van de Roodborsttapuit 
zette door: slechts 4 paren. Kuifeend en IJsvogel kwamen niet tot broeden (zie bijlage 1). 
Maar niet getreurd, voor de meeste zangvogels was 2019 een prima broedjaar. Hoelang is 
het niet geleden, dat we zoveel Kool- en Pimpelmezen te zien kregen na het broedseizoen. 
Enkele toppers qua aantallen geringde vogels (zie ook bijlage 2): 
Enkele toppers qua aantallen geringde vogels (zie ook bijlage 2): 
 
Koolmees 980 
Pimpelmees 845 
Goudhaan 412 

Roodborst 371 
Zwartkop 348 
Tjiftjaf  328 

Zanglijster 221 

 
Uitzonderlijke ringvangsten op een rij in 2019: Holenduif, Steenuil, Boomvalk, Siberische 
tjiftjaf, Cetti’s zanger, Siberische boompieper en als hekkensluiter een Sneeuwgors. 
Het langdurig verblijf van twee Zwarte ooievaars vanaf 22 augustus langs de meander van 
de Oude Leij en de moerassige zones rondom poel 2 was een volkomen verrassing. Op die 
datum landde twee Zwarte ooievaars op de oever van Poel 2. Tot en met 20 oktober werd dit 
tweetal regelmatig waargenomen. Een Zwarte ooievaar werd op 18 september aangevallen 
door een Havik. De laatste waarneming vond plaats op 29 oktober. 
Verwachtingsvol speuren naar vogels boven of op de vinkenbaan geeft ons de meeste 
voldoening. De Veldleeuwerik is een van die soorten, die al eeuwenlang tot de verbeelding 
spreekt. De haast magische uitstraling van de Veldleeuwerik in groepsverband beleefden we 
tijdens de doortrek boven de vinkenbaan: zwieren, afzwaaien, terugdraaien en ja hoor: 
gelijktijdig landen, of toch niet? 
Tweeduizend-negentien was voor de vogelmannen van De Kaaistoep het jaar van de 
Veldleeuwerik: 749 “stuks” werden er geringd. 
Wel jammer dat die IJsgors op 23 oktober ons te vlug af was. Maar op 3 december voor het 
eerst een Sneeuwgors in je hand te hebben, heft dit gemis op. 
 
Dankwoord 
Met dank voor het aanleveren van waarnemingen: Jaap van Kemenade, Bert de Kort, Arie 
Redelijkheid, John Snoeren, Henk Spijkers, Guido Stooker, Geert van Ostaden en Jaonneke 
Verhoeve. 
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Bijlage 1. Soortenlijsten. 
 
Opsomming 60 broedvogels 2019 
Dodaars, Grauwe gans, Canada gans, Wilde eend, Buizerd, Sperwer, Havik, Waterral, 
Waterhoen, Meerkoet, Holenduif, Houtduif, Bosuil, Ransuil, Nachtzwaluw, Zwarte specht, 
Groene specht, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Boomleeuwerik, Boompieper, Witte 
kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, 
Zanglijster, Grote lijster, Merel, Tuinfluiter, Cetti’s zanger, Zwartkop, Grasmus, Kleine 
karekiet, Bosrietzanger, Fitis, Spotvogel, Tjiftjaf, Goudhaan, Bonte vliegenvanger, Koolmees, 
Zwarte mees, Pimpelmees, Kuifmees, Matkop, Staartmees, Boomklever, Boomkruiper, 
Ekster, Gaai, Zwarte kraai, Spreeuw, Vink, Kneu, Putter, Groenling, Goudvink, Appelvink, 
Rietgors. 
 
Opsomming 64 vogelsoorten in relatie met het terrein 
Fuut, Aalscholver, Grote zilverreiger, Blauwe reiger, Zwarte ooievaar, Lepelaar, 
Knobbelzwaan, Nijlgans, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Mandarijneend, 
Kuifeend, Rode wouw, Blauwe kiekendief, Wespendief, Torenvalk, Boomvalk, Slechtvalk, 
Smelleken, Patrijs, Kwartel, Fazant, Kievit, Witgat, Oeverloper, Houtsnip, Watersnip, 
Kokmeeuw, Koekoek, Steenuil, Gierzwaluw, IJsvogel, Veldleeuwerik, Oeverzwaluw, 
Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Siberische boompieper, Gele kwikstaart, 
Blauwborst, Zwarte roodstaart, Tapuit, Groenlandse tapuit, Paap, Koperwiek, Kramsvogel, 
Beflijster, Braamsluiper, Rietzanger, Sprinkhaanzanger, Siberische tjiftjaf, Vuurgoudhaan, 
Grauwe vliegenvanger, Klapekster, Kauw, Keep, Kleine barmsijs, Grote barmsijs, Sijs, 
Kruisbek, Geelgors. 
 
Opsomming 15 vogelsoorten, louter overvliegend of ringvangst 
Ooievaar, Rietgans, Visarend, Zwarte wouw, Bruine kiekendief, Scholekster, Wulp, 
Regenwulp, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Turkse tortel, Grote gele kwikstaart, 
Ringmus, IJsgors, Sneeuwgors. 
 

  
 

Appelvink en Sneeuwgors (foto’s John Snoeren). 
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Beflijster, Sperwer & drie Oeverlopers (foto’s John Snoeren). 
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Bijlage 2. Vogelringvangsten 2019. 
 
Sperwer 10 
Havik 2 
Buizerd 1 
Waterral 1 
Waterhoen 1 
Houtsnip 1 
Oeverloper 20 
Witgat 2 
Holenduif 1 
Koekoek 1 
Steenuil 1 
Nachtzwaluw 3 
Gierzwaluw 6 
IJsvogel 4 
Kleine bonte specht 3 
Grote bonte specht 44 
Groene specht 1 
Torenvalk 2 
Boomvalk 1 
Gaai 11 
Zwarte kraai 2 
Zwarte mees 8 
Kuifmees 8 
Matkop 2 
Pimpelmees 845 
Koolmees 980 
Boomleeuwerik 17 
Veldleeuwerik 749 
Oeverzwaluw 1 
Boerenzwaluw 19 
Cetti’s zanger 5 
Staartmees 83 
Fitis 69 
Tjiftjaf 328 
Siberische tjiftjaf 1 
Rietzanger 1 
Kleine karekiet 132 
Bosrietzanger 12 
Spotvogel 10 
Sprinkhaanzanger 1 
Zwartkop 349 
Tuinfluiter 85 
Braamsluiper 2 
Grasmus 124 
Vuurgoudhaan 60 
Goudhaan 412 
Winterkoning 51 
Boomklever 7 
Boomkruiper 28 
Spreeuw 45 
Beflijster 2 
 

 
 
Merel 77 
Kramsvogel 7 
Koperwiek 36 
Zanglijster 221 
Grote lijster 14 
Grauwe vliegenvanger 2 
Roodborst 371 
Witgesterde blauwborst 2 
Bonte vliegenvanger 33 
Zwarte roodstaart 5 
Gekraagde roodstaart 51 
Paapje 2 
Roodborsttapuit 35 
Tapuit 3 
Groenlandse tapuit 1 
Ringmus 1 
Heggenmus 67 
Gele kwikstaart 13 
Grote gele kwikstaart 19 
Witte kwikstaart 214 
Graspieper 511 
Boompieper 136 
Siberische boompieper 1 
Vink 220 
Keep 52 
Appelvink 50 
Goudvink 12 
Groenling 109 
Kneu 102 
Grote barmsijs 55 
Kleine barmsijs 60 
Putter 29 
Sijs 240 
Sneeuwgors 1 
Geelgors 13 
Rietgors 455 
 
Totaal 7774 
 

 
 

Braamsluiper (foto John Snoeren).
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Vogels van De Sijsten 
 
Guido Stooker 
 
 
Inleiding 
In 2018 is het door de Letterzetter, een schorskever (Coleoptera: Scolytidae: Ips 
typographus L., 1758), aangetaste sparrenbos tussen de A58 en de heide van De Sijsten 
gekapt (Figuur 1 en 4) met enerzijds als doel de oppervlakte heidebiotoop te vergroten en 
anderzijds een ecologische verbinding te creëren met de droge graslanden van de Kaaistoep 
West. Het is zinvol, maar natuurlijk ook leuk om de komende jaren de ontwikkelingen in de 
(broed-)vogelstand te monitoren. Daarom heb ik er een BMP-A-project van gemaakt (plot 
54647: Sijsten-3). Het proefvlak staat bekend als het Vorstersbos, is 16,2 ha groot en grenst 
aan de A58 (Figuur 2). Samen met de aangrenzende plots Sijsten-1 (7578), dat is de 
centrale heide, en Sijsten-2 (8022), het Kerstbomenheitje, inventariseer ik nu ca. 50 ha 
heidegebied op De Sijsten. Elke jaar tel ik één van de drie plots. De Sijsten als geheel valt 
daarnaast ook nog onder het ‘Bijzondere Soorten-project’: BMP-Nachtzwaluw (11831). 
Daarnaast loop ik buiten het broedseizoen regelmatig een min of meer vaste telroute door 
het gehele heidegebied. Op deze wijze ontstaat elke drie jaar een vrij compleet overzicht van 
de avifauna van De Sijsten. Zie ook voorgaande jaarverslagen.  
 

 
 

 

Figuur 1. Het door de Letterzetter aangetaste  
en nu gekapte stuk naaldbos (foto Guido Stooker). 
 
 
 

Figuur 3. Koppel Nijlganzen op de uitkijk (foto 
Guido Stooker). 
 
 

Figuur 2. De omgrenzing van Sijsten-3, met in de  
rechterhelft het gekapte stuk bos. 
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Relatie met beheer 

Wat deze monitoring nog interessanter maakt is dat in het gebied de komende jaren nog tal 
van aanvullende maatregelen zullen worden genomen. Na het openkappen van het gebied 
wordt er vanaf 2019 tweemaal per jaar gedurende twee weken (voorjaar, najaar) met een 
geherderde schaapskudde begraasd. Plot Sijsten-3 fungeert daarbij deels als ‘nachtweide’; 
dat wil zeggen: de ca. 250 schapen brengen daar de nacht binnen een tijdelijk geplaatst 
raster door. Ook wordt er de komende jaren pleksgewijs geplagd, gechopperd en met 
heidemaaisel geënt. Daarnaast zal op enkele plekken een steenmeel-proef worden 
gehouden. Dat houdt in dat er gemalen rots van gesteente uit Noorwegen over het maaiveld 
wordt uitgestrooid om de nutriëntenbalans in de bodem weer te herstellen. Tenslotte is ook 
niet onbelangrijk dat er vanaf voorjaar 2019 langs de zuidrand van De Sijsten, door de plots 
Sijsten-2 en Sijsten-3 een vrij druk bereden mountainbike-route in gebruik is genomen. 
Wellicht is het in de toekomst mogelijk verbanden te leggen tussen dit recreatief gebruik en 
de ontwikkelingen in de broedvogelbevolking. 
 
Resultaten 2019 

Plot Sijsten-3 is in 2019 dus voor het eerst gemonitord. Het plot is zes keer bezocht voor de 
broedvogelkartering, elke keer in de vroege ochtend (tabel 1). Daarbij werd telkens een 
vaste route gelopen. Het totaal aantal bezoekuren tijdens de BMP-ronden bedroeg bijna 
zeven uur; de gemiddelde bezoekduur lag iets boven het uur. 
 

Datum aanvang einde duur (min) bezoektype 

   16-apr 06:34 07:24 50 zonop 

28-apr 06:17 07:32 75 zonop 

9-mei 05:46 06:55 69 zonop 

12-mei 21:30 22:30 60 avond 

16-mei 05:26 06:35 69 zonop 

17-mei 21:30 22:30 60 avond 

29-mei 21:30 22:30 60 avond 

31-mei 05:44 06:50 66 ochtend 

11-jun 06:07 07:14 67 ochtend 

14-jun 21:30 23:00 90 avond 

      666 ca. 11 uur   
 

Tabel 1. Bezoekschema Sijsten-3 in 2019. 
 

Er zijn tijdens die zes bezoeken in totaal 33 soorten waargenomen (tabel 2). Inclusief de 
overige veldbezoeken (tabel 1) gedurende 2019 zijn er 42 verschillende vogelsoorten gezien, 
betrekking hebbend op 318 vogelwaarnemingen. Het aantal broedvogels op basis van het 
door het programma Autocluster bepaalde territoria bedraagt 26, waarbij in totaal 103 
territoria zijn vastgesteld. De samenstelling van de broedvogelbevolking is nog niet 
spectaculair. Dat was ook niet te verwachten in het eerste jaar na de eerder genoemde grote 
ingreep in het landschap. Toch werd er in dit eerste jaar meteen een territorium vastgesteld 
van de Nachtzwaluw. Het aantal territoria van Boompiepers en Gekraagde roodstaart op een 
oppervlak van ruim 16 ha is ook bovengemiddeld. Verder zijn Grote lijster, Matkop en 
Spreeuw tegenwoordig geen alledaagse broedvogels meer in heidegebieden. De spreeuwen 
broedden voorheen in enkele oude spechtenholen in een gespaarde dode dennenboom. 
Opmerkelijk is het territorium van de Nijlgans. Het feitelijke nest is niet gevonden, maar beide 
ouders zijn vaak gealarmeerd rondvliegend waargenomen en tijdens tenminste drie 
verschillende veldbezoeken op de afgebroken top van dezelfde boom gezien (figuur 3). 
Onderscheiden we de broedvogels naar oecologische groep, dan is er nog geen sprake van 
een typische heidevogel-gemeenschap, zoals die wel aanwezig is op het aangrenzende 
centrale heidegebied. Geelgors, Roodborsttapuit, Boomleeuwerik, Graspieper en Kneu 
ontbreken als broedvogel nog.   
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De broedvogelbevolking van plot Sijsten-3 bestaat in deze eerste fase van de ontwikkeling 
naar een meer complete heidegemeenschap, nog vooral uit bosrand- en struweelvogels. 
Fitis, Heggenmus, Groenling, Gekraagde roodstaart en Boompieper zijn daar de 
belangrijkste vertegenwoordigers van. Ook de bosvogels van de Vink-groep en 
Winterkoning-groep zijn nog goed vertegenwoordigd met Vink, Kool- en Pimpelmees, 
Staartmees, Matkop, Roodborst, Winterkoning, Boomkruiper, Merel, Houtduif en Grote bonte 
specht.  
Onder de niet-broedvogels (16 soorten) bevinden zich een aantal vaste gasten: Graspieper, 
Kneu, Buizerd, Havik, Groene en Zwarte specht en wintergasten als Klapekster, Koperwiek 
en Sijs. Kruisbek en Geelgors, die eigenlijk elk jaar worden gehoord, werden in 2019 niet 
waargenomen. Opmerkelijk waren de éénmalige waarnemingen van Slechtvalk en Zwarte 
wouw. 
 
Tabel 2. Overzicht van waargenomen vogelsoorten en broedvogels in Sijsten-3 in 2019. 

 

 
 
  

Soort N srt. N terr. N wnm. N wbp   Soort N srt. N terr. N wnm. N wbp 

Blauwe Reiger x   1 1   Nachtzwaluw x 1 2 4 

Boomkruiper x 5 8 4   Nijlgans x 1 4   

Boomleeuwerik x     1   Pimpelmees x 4 11 4 

Boompieper x 5 18 5   Roodborst x 8 27 8 

Buizerd x   1 3   Sijs x     10 

Fitis x 5 15 5   Slechtvalk x     1 

Gaai x 1 1 9   Spreeuw x 2 4 6 

Gekraagde roodstaart x 8 25 6   Staartmees x 1 2   

Goudhaan x 5 8     Tjiftjaf x 2 5 4 

Graspieper x     2   Tuinfluiter x     1 

Groene specht x     1   Veldleeuwerik x     1 

Groenling x 2 3     Vink x 13 61 21 

Grote bonte specht x 4 12 3   Winterkoning x 11 40 1 

Grote lijster x 1 2 1   Zanglijster x     2 

Havik x   1     Zwarte kraai x 1 6 4 

Heggenmus x 3 5     Zwarte specht x   1   

Houtduif x 2 4        16   Zwarte wouw x   1   

Klapekster x   1 1   Zwartkop x 3 6 9 

Kneu x     2          

Koolmees x 6 16 2   N waargenomen soorten 42       

Koperwiek x     4   N aantal broedvogels   26     

Kuifmees x 5 15     N totaal territoria   103     

Matkop x 1 3     N totaal waarnemingen     318   

Merel x 3 9 5   idem buiten plot (wbp)       147 
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Figuur 4. Impressie van een gekapt deel van Sijsten-3 (foto Guido Stooker). 
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Het beheer in De Kaaistoep en omgeving in 2019 
 
Jaap van Kemenade 
 
 
Inleiding 
Het jaar begon weer bijzonder met een uitzonderlijk droge winter. Veel poelen hadden al in 
het vroege voorjaar weinig water of stonden zelfs droog. In de zomermaanden viel er nog 
wel eens regen dus de bovengrond was minder droog dan een jaar ervoor. Maar toch waren 
de effecten van bijna twee jaar neerslagtekort zichtbaar. In de graslanden zorgde de droogte 
samen met konijnenvraat voor veel Schapenzuring. Gelukkig werd gedurende de winter van 
2019/2020 de grondwaterstand weer wat aangevuld. Maar we zitten nog niet op het normale 
peil. Een aantal grotere projecten zijn dit jaar uitgevoerd zoals aanplant van strooisel 
verbeterende boomsoorten in een gedeelte van onze bossen. Ook op en rond de heide is er 
weer van alles gedaan. Voor de kleinschaligere werkzaamheden kunnen we rekenen op 
onze vaste groep vrijwilligers die dinsdag en donderdag een dagdeel in de terreinen aan de 
slag zijn. Als beheerder ben ik hier natuurlijk erg blij mee. Wat de vrijwilligers doen is iets wat 
niet snel wordt uitbesteed aan een bedrijf. De vrijwilligers zorgen voor het juiste maatwerk en 
finesse.  
De vrijwilligers van 2019 waren: Henk Spijkers, Paul de Koning, Kees Koenen, Ron Felix, 
Harrie Hamers, Pieter Müller, Jan van Gameren, Pierre van Boxtel, Sven Felix, Ben Doedee, 
Geert van Ostaden, Frans Verkleij, Erik van Boxtel, Sjef Jansen, Ad Verhoeven en Ad 
Redelijkheid. Samen zijn er dit jaar 1120 uren gewerkt door de vrijwilligers in De Kaaistoep. 
Er is altijd genoeg werk en nieuwe mensen die willen meehelpen in het beheer zijn meer dan 
welkom. 
 
POP3 
Dit is een Europese subsidieregeling die o.a. als doel heeft om de effecten van 
stikstofdepositie op de natuur te verzachten. Stikstof is natuurlijk een hot item geweest in het 
nieuws in 2019 en hier is het laatste woord ook nog niet over gesproken. Om de 
problematiek voor de natuur heel in het kort uit te leggen: Stikstofdepositie in de vorm van 
ammoniak en NOx is slecht voor de Nederlandse natuur en dan met name op de hogere 
zandgronden. Het zorgt voor verzuring en vermesting van de bodem. Het gevolg is dat dit de 
groei en vitaliteit van alles wat er groeit beïnvloedt. Ook de humus verarmt omdat onder zure 
omstandigheden elementen die planten nodig hebben loslaten en uitspoelen buiten bereik 
van de wortels. Op deze manier verarmt de bodem met grote gevolgen voor plant en dier. 
Aan de andere kant wordt de bodem te veel verrijkt met stikstof wat bijvoorbeeld zorgt voor 
vergrassing op de heide. Ook in De Kaaistoep zijn maatregelen genomen om de effecten 
van stikstofdepositie tegen te gaan in de bossen en op de heide. 
 
Bossen 
Naast invloed van de huidige stikstofdepositie is er in de bossen op zandgrond vaak al 
sprake van een bodemdegradatie. Door eeuwenlang gebruik, ontbossing, houtoogst en vaak 
ook strooiseloogst is de bodem steeds armer en zuurder geworden. Dit wordt in de hand 
gewerkt door soorten als Zomereik en Grove den die met hun blad en naalden zorgen voor 
zure omstandigheden. 
Om de bodem weer te herstellen en de invloed van stikstof te verminderen zijn er 
boomsoorten geïntroduceerd die zorgen voor minder zure omstandigheden en een 
verbeterde strooiselafbraak. Dit zijn dan bijvoorbeeld soorten als Winterlinde, Esdoorn en 
Hazelaar. Dit zijn niet meteen de soorten die men verwacht bij een Brabants bos maar ze 
hebben er ooit wel gestaan. Deze soorten kunnen, als ze de kans krijgen, de bodem 
langzaam veranderen. Het blad zorgt voor gebufferde omstandigheden en hier zullen 
bacteriën samen met bodemleven een grotere rol spelen in de vertering.  
  



 

 

 

126 

Het resultaat is dat de bodem veranderd in een zogenaamde bruine bosbodem. Dit is een 
traag proces maar uiteindelijk is ook op het Brabantse zand een gemengd loofbos met o.a. 
Winterlinde en Esdoorn mogelijk. 
Er zijn in 2019 zo’n 26.000 stuks 
bomen en struiken geplant. Een 
deel is beschermd tegen vraat 
door dieren. Dat zijn de witte 
kokers die goed zichtbaar zijn in 
het bos (figuur 1). 
Het planten van deze zogenaamde 
rijke strooiselsoorten wordt 
ondersteund door het verspreiden 
van steenmeel. Steenmeel is 
gemalen steen met mineralen die 
in een verzuurde bodem niet of 
nauwelijks meer aanwezig zijn. 
Door het gebruik van steenmeel 
wordt het mineraaltekort weer 
aangevuld. Op deze manier wordt 
het herstel van de bodem ingezet. 
Het resultaat is een bos dat een 
grotere variatie heeft in soorten met 
een gezondere bodem die beter bestand is tegen de negatieve effecten van de 
stikstofdepositie. Maar een goed ontwikkelde bosbodem is ook beter bestand tegen droogte, 
iets waar we waarschijnlijk vaker mee te maken gaan krijgen. 
 
De Sijsten 
Op de heide is stikstofdepositie zichtbaar in de vorm van vergrassing, de heide verrijkt. 
Grassen profiteren hiervan en kunnen zo andere soorten, typisch voor het heidelandschap, 
verdringen. Maatregelen om deze verrijking tegen te gaan zijn: maaien, chopperen en 
plaggen. Hierbij wordt in meer of mindere mate organisch materiaal verwijderd. Deze 
maatregelen worden ook hier ondersteund door het opbrengen van steenmeel die de 
mineralenbalans moet herstellen. 
 

 
 

Figuur 2. Blazen van steenmeel over het heidegebied (foto Jaap van Kemenade). 

Figuur 1. Nieuwe aanplant in het bos met bescherming  
tegen vraat (foto Jaap van Kemenade). 
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Heidebeheer 
Naast de maatregelen om de invloed van stikstofdepositie tegen te gaan gebeurt er nog 
meer op De Sijsten. Dit jaar is er ook gestart met een meerjarige proef om te zien of 
begrazing met een schaapskudde een positief effect heeft op het heidelandschap. 
In het voorjaar en de nazomer komt de kudde op bezoek om een ronde te doen over de 
heide. Vooraf is afgesproken hoe stevig een bepaald deel/vak wordt begraasd. In het veld 
wordt dit nauwkeurig bijgehouden door de herder en waar nodig wordt de kudde hierin 
gestuurd. Het doel is dus om gericht de schapen te laten eten om zo de vergrassing tegen te 
gaan of stukken heide te verjongen (figuur 3). 
Begrazing met schapen is natuurlijk iets wat van oudsher bij een heidelandschap past. 
Vandaar deze proef om te zien wat de effecten zijn. Het moet bijdragen aan het doel om De 
Sijsten als heidegebied te beheren en te ontwikkelen met bijbehorende flora en fauna. 
 

 
 

Figuur 3. Begrazing van de heide met een schaapskudde (foto Guido Stooker). 

 
Snoeiwerkzaamheden vrijwilligers 
Op diverse plekken, vaak bij poelen en laagtes, zijn de vrijwilligers bezig geweest om de 
aanwezige bomen en struiken te snoeien en te zagen. Op veel plaatsen is eerder gezaagd 
hakhout wat met regelmaat weer wordt afgezet. Zo blijft het hout laag en het meest 
interessant voor planten en dieren om tussen te groeien of bewegen. 
Ook de oevers van poelen worden zo regelmatig weer vrij gemaakt om te voorkomen dat 
een poel helemaal dichtgroeit en uiteindelijk verland. 
Bij poelen 2, 7, 11,13 en het Prikven zijn de bomen en struiken op (een deel) van de oevers 
weer kort gezet. Ook in de laagte langs de Blaaksloot (omgeving poel 10 en 20) is een deel 
van het wilgenhakhout weer gesnoeid. 
In Blaak-West zijn de eerder afgezaagde Elzen weer flink uitgeschoten en inmiddels was het 
weer nodig om de nieuwe takken tot de stam terug te snoeien. 
Ook langs bosranden is verjonging van voornamelijk Grove den en berk weer gesnoeid 
zodat de randen mooi open en zonnig blijven. 
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Er is ook hard gewerkt in de brede houtwal tussen poelen 11 en 12. In de zomermaanden 
zijn hier de berken geschild om deze uit te dunnen. Later in het jaar is ook het elzenhakhout 
naar het oosten weer afgezet. Deze hakhoutstobben zijn nu voor de derde keer afgezet en 
beginnen al mooie grillige vormen te krijgen.  
Langs het mooie pad in de buurt van poel 2 is ook weer meer ruimte en licht ontstaan 
doordat de aangrenzende wilgen en eiken zijn afgezet. Zo blijft de bosrand langs dit pad 
mooi open en licht.  
 
Patrijzenakker 
Niet helemaal onderdeel van De Kaaistoep maar wel een positieve bijdrage aan de 
biodiversiteit in de omgeving is de patrijzenakker die naast de golfbaan ligt (figuur 4). Met 
behulp van subsidie is dit stukje agrarisch grond omgevormd naar een (graan)akker met 
onkruiden en bloemenrijk grasland. De ligging tussen de golfbaan en de akkers vormt een 
mooie overgang in het landschap en zorgt voor variatie die de Patrijs nodig heeft. Van 
oudsher is deze soort aanwezig en hopelijk gaan deze maatregelen er voor zorgen dat ze 
een positieve impuls krijgen. 
 

 
 

Figuur 4. Patrijzenakker in bloei (foto Jaap van Kemenade). 
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Verantwoording van de nieuwe soorten voor Nederland, die zijn 
opgenomen in het boek over De Kaaistoep 
 
Ad Mol, Theo Peeters & Jan Willem van Zuijlen 
 
 
Inleiding 
In het recent uitgekomen boek over De Kaaistoep (van Wielink et al. 2020) zijn 149 nieuwe 
soorten voor Nederland vermeld. Om de omvang niet nog groter te maken, werd bij het 
samenstellen van het boek besloten om deze nieuwe soorten alleen te noemen (aangeduid 
met NN in de soortenlijst), zonder de vindplaats, datum en andere gegevens. Om in deze 
lacune te voorzien worden zoveel mogelijk van deze gegevens hier alsnog opgenomen. 
Enkele gegevens die niet tijdig beschikbaar waren zullen naar verwachting elders worden 
gepubliceerd. De juistheid van de determinaties blijft uiteraard de verantwoordelijkheid van 
de genoemde auteurs, die ook het recht behouden om de betreffende vondsten elders te 
publiceren.  
 
 
Fungi 
Determinatie door Lucien Rommelaars. 
Niessliaceae  
Rosasphaeria moravica (Petr.) Jaklitsch & Voglmayr, 2012. 
Geen gegevens ontvangen. 
 
Ascomyceten, Laboulbeniales 
Determinatie door Danny Haelewaters. 
Hesperomyces halyziae [nom. prov.] 
Hesperomyces harmoniae [nom. prov.] 
Beide soorten zijn nog niet formeel gepubliceerd; de vindplaatsgegevens zullen worden 
vermeld in de officiële publicatie. 
 
Gastrotricha (Buikharigen) 
Determinatie door Peter van Ruth. 
Chaetonotidae 
Chaetonotus hystrix Metschnikoff, 1865 
Kaaistoep-West, oever poel 2 (RD 129.155-394.891), 13-I-2012, tussen slaapmos 
(sikkelmos of zompmos), leg. P. van Ruth. 
Chaetonotus laroides Marcolongo, 1910 
Kaaistoep, Schaapsgoor, oever poel 21 (RD 129.902-395.840), 22-VI-2011, tussen 
veenmos, leg P. van Ruth. 
 
Acari - Mesostigmata (Roofmijten) 
Determinatie door Henk Siepel. 
Laelapidae 
Gymnolaelaps laevis (Michael, 1891) 
Tilburg, Kaaistoep, nest Formica pratensis Retzius, onder tegel, 13-III-2014, leg. Ron Felix, 
col. Henk Siepel. 
 
Trematuridae 
Trichouropoda polyctenaphila Hirschmann & Wisniewski, 1986 
Tilburg, Kaaistoep, pipe trap nest Formica pratensis Retzius, 1783, 27-II-2014, leg. Ron 
Felix, col. Henk Siepel.  
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Urodinychidae 
Dinychus septentrionalis (Trägårdh, 1943) 
Tilburg, Kaaistoep, pipe trap nest Formica pratensis Retzius, 1783, 10-IV-2014, leg. Ron 
Felix, col. Henk Siepel. 
 
Colembola (Springstaarten) 
Determinatie door Matty Berg. 
Isotomidae 
Desoria grisea (Lubbock, 1869) 
18 exemplaren, Kaaistoep-West, val met gistend fruit (RD 128.8-394.6), 23-XI-2015, leg. H. 
Spijkers & P. van Wielink, col. Matty Berg. 
 
Psocoptera (Stof- en houtluizen) 
Determinatie door Jan Willem van Zuijlen. 
Ectopsocidae 
Ectopsocus petersi Smithers, 1978 
18♂, 5♀, Kaaistoep-West (RD 128.8-394.6), op licht, 13.VII-26.X, leg. H. Spijkers & P. van 
Wielink. 
 
Strepsiptera (Waaiervleugeligen) 
Determinatie door Theo Peeters. 
Xenidae 
Pseudoxenos klugii (Saunders, 1852) 
Smit et al. (2005) hebben een verspreidingskaartje gepubliceerd voor de waaiervleugelige 
Pseudoxenos heydeni met daarop negen vindplaatsen, waaronder De Kaaisoep. Later bleek 
dat Pseudoxenos heydeni niet in ons land voorkomt, maar dat het kaartje uit 2005 de 
verspreiding van 3 andere soorten Pseudoxenos liet zien (Smit et al. 2020). Een daarvan is 
P. klugii die alleen uit De Kaaistoep bekend is; het materiaal van de andere vindplaatsen 
behoort tot twee andere soorten. De publicatie van Smit et al. verscheen twee maanden 
eerder dan ons boek en daarmee is P. klugii een voor ons land nieuwe soort gemeld aan de 
hand van materiaal uit De Kaaistoep. We volgen hier de schrijfwijze van Cook (2019), dus P. 
klugii ipv. P. klugi. Voor meer informatie verwijzen we hier naar het artikel over Strepsiptera 
elders in dit jaarverslag. 
 
Coleoptera (Kevers) 
Determinatie door Paul van Wielink. 
Onderstaande drie soorten zijn verzameld op licht in Kaaistoep-West (RD 128.8-394.6), leg. 
H. Spijkers & P. van Wielink. De datums zijn op dit moment niet te achterhalen. 
Brentidae 
Microon sahlbergi (Sahlberg, 1834) 
 
Cerambycidae 
Phoracantha recurva Newman, 1840 
 
Throscidae 
Trixagus atticus Reitter, 1921 
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Diptera - Brachycera (Vliegen) 
Agromyzidae 
Determinatie door Michael von Tschirnhaus (alle soorten m.u.v. Cerodontha caricivora) en 
Paul van Wielink (Cerodontha caricivora, mijnen). 
Agromyza abdita Papp, 2015 
2♂, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 8-15.viii.1998. 
Agromyza alunulata (Hendel, 1931) 
2♂, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 8-15.viii.1998. 
Agromyza filipendulae Spencer, 1976 
1♂, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 2-9.v.1998. 
Agromyza prespana Spencer, 1957 
1♂, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 9-15.v.1998. 
Agromyza rondensis Strobl, 1900 
2♀, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 9-15.v.1998. 
Agromyza seticercus Papp, 2015 
1♂, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 15-22.viii.1998. 
Calcomyza mikaniae Spencer, 1973 
1♂, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 8-15.viii.1998. 
Cerodontha caricivora (Groschke, 1954) 
Mijn, Kaaistoep-Schaapsgoor, (RD 130-395), 10.x.2006, leg. en det. P. van Wielink. 
Cerodontha fasciata (Strobl, 1880) 
3♀, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 9-16.v.1998. 
Cerodontha pygmella (Hendel, 1931) 
1♂, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 18-25.vii.1998. 
Cerodontha rhodendorfi Nowakowski, 1967 
4♂, 1♀, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 18.vii-12.ix.1998. 
Cerodontha spencerae Zlobin, 1993 
1♂, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 9-16.v.1998. 
Cerodontha zuskai Nowakowski, 1973 
1♀, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 27.vi-4.vii.1998. 
Chromatomyia fuscula (Zetterstedt, 1838) 
4♀, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 25.vii-15.viii.1998. 
Liriomyza europaea Zlobin, 2002 
22♂, 56♀, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 25.iv-26.ix.1998. 
Melanagromyza aeneoventris (Fallén, 1823) 
2♂, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 9.v-6.vi.1998. 
Melanagromyza pubescens Hendel, 1923 
1♂, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 15-22.viii.1998. 
Napomyza bellidis Griffiths, 1967 
16♂, 6♀, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 25.iv-26.ix.1998. 
Napomyza hirticornis (Hendel, 1923) 
1♀. Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 16-23.v.1998. 
Napomyza scrophulariae Spencer, 1966 
1♂, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 25.vii-1.viii.1998. 
Ophiomyia galii Hering, 1937 
12♂, 11♀, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 9.v-1.viii.1998. 
Ophiomyia nasuta (Melander, 1913) 
2♀, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 9-16.v.1998. 
Ophiomyia ranunculicaulis Hering, 1949 
3♀, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 30.v-27.vi.1998. 
Phytoliriomyza arctica (Lundbeck, 1901) 
1♂, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 25.vii-1.viii.1998. 
Phytomyza albipennis Fallén, 1823 
4♂, 3♀, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 4-11.vii.1998. 
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Phytomyza cecidonomia Hering, 1937 
1♂, 5♀, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 13.vi-8.viii.1998. 
Phytomyza continua Hendel, 1920 
1♂, 4♀, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 16.v-1.viii.1998. 
Phytomyza evanescens Hendel, 1920 
3♀, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 23.v-20.vi.1998. 
Phytomyza penicilla Hering, 1924 
1♂, 3♀, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 2.v-25.vii.1998. 
 
Chamaemyiidae 
Determinatie door Stephen Gaimari. 
Chamaemyia aestiva Tanasijtshuk, 1970 
3♂, 3♀, Kaaistoep-West, (RD 129-394), handvangst, 28.vi.2009.  
 
Clusiidae 
Determinatie door Jan Willem van Zuijlen. 
Heteromeringia nigrimana (Loew, 1864) 
1♂, Kaaistoep-West, (RD 128-394), pijpval in hoop houtsnippers, 17-24.v.2018.  
 
Drosophilidae 
Determinatie door Jan Willem van Zuijlen en Gerhard Bächli. 
Amiota albilabris (Roth, 1860) 
1♀, Kaaistoep-West, (RD 129-394), bierval, 26.vii-2.viii.2009. 
Amiota filipes Maca, 1980 
1♂, Kaaistoep-West, (RD 129-394), bierval, 26.vii-2.viii.2009. 
Lordiphosa hexasticha (Papp, 1971) 
1♂, Kaaistoep-West, (RD 128.8-394.6), Malaiseval, 9-16.v.1998, det. Gerhard Bächli . 
Phortica semivirgo (Maca, 1977) 
5♂, Kaaistoep-West, (RD 129-394), bierval, 26.vii-11.x.2009. 
 
Heleomyzidae 
Determinatie door Jan Willem van Zuijlen. 
Suillia imberbis Czerny, 1924 
1♀, Kaaistoep-West, (RD 128,8-394,6), licht (laken), 14.-21.ix.2015. 
 
Hybotidae 
Determinatie door Jan Willem van Zuijlen, conf. Patrick Grootaert. 
Crossopalpus minimus (Meigen, 1838) 
58♂, 110♀, Kaaistoep-West, (RD 128.8-394.6), beaasde potvallen (kreeften, duiven), 20.iv-
21.ix.2008. 
 
Lonchaeidae 
Determinatie door Iain MacGowan. 
Lonchaea nitidissima Kokalov, 1978 
2♂, 9♀, Kaaistoep-West, (RD 128-394), bierval, 20.vii-2.ix.2008. 
 
Pallopteridae 
Determinatie door Jan Willem van Zuijlen, conf. Patrick Rotheray. 
Palloptera anderssoni Rotheray & MacGowan, 1999 
1♂, Kaaistoep-West, (RD 128-394), bierval, 19-26.viii.2008. 
 
Phoridae 
Determinatie door Sabine Prescher. 
Aenigmatias lubbocki (Verrall, 1877) 
1♂, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 8-15.viii.1998. 
  



 

 

 

133 

Megaselia hayleyensis Disney, 1987 
1♂, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 18-25.vii.1998. 
Triphleba minuta (Fabricius, 1787) 
3♂, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 5-26.ix.1998. 
 
Pipunculidae 
Determinatie door Martin Dempewolf. 
Eudorylas slovacus Kozanek, 1993 
Geen gegevens bekend. 
 
Scathophagidae 
Determinatie door Herman de Jong. 
Nanna armillata (Zetterstedt, 1838) 
2♂, 3♀, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 2-16.v.1998. 
 
Sphaeroceridae 
Determinatie door Jan Willem van Zuijlen (alle soorten met uitzondering van Minilimosina 
gemelli) conf. Jindřich Roháček. Minilimosina gemelli det. Jindřich Roháček. 
Coproica hirticula Collin, 1956 
83♂, 35♀, 11.v - 2.xii licht (laken), beaasde potvallen (kreeften, duiven, karpers, fruit) (RD 
128.8-394.6). 
Elachisoma pilosum (Duda, 1924) 
1♀ 29.ix-6.x.2016, pijpval in maaiselhoop (RD 128.87-394.74). 
Minilimosina bicuspis Rohacek, 1993 
1♀ 10-17.vi.2015, potval beaasd met dode kreeften (RD 128.8-394.6). 
Minilimosina gemelli Rohacek, 1983 
1♂, 10-17.vi.2015, potval beaasd met dode kreeften (RD 128.8-394.6), det. Jindřich 
Roháček. 
Minilimosina parvula (Stenhammer, 1855) 
12♂, ♀ 08.ii-16.xii, pijpval in maaiselhoop en potval beaasd met dode kreeften  (RD 
128.87/128.8-394.74/394.6). 
Opalimosina collini (Richards, 1929) 
3♂ 12.viii-19.ix, beaasde potvallen (kreeften, karpers), (RD 128.8-394.6). 
Paralimosina fucata (Rondani, 1880) 
1♂ 12-19.viii.2008, Malaiseval, (RD 128-394). 
Rachispoda lutosoidea (Duda, 1938) 
7♂, 3♀ 24.iii-13.viii, licht (laken), (RD 128.8-394.6). 
Rachispoda pseudohostica (Duda, 1924) 
1♀ 14.vii.2018, licht (laken), (RD 128.8-394.6). 
Spelobia manicata (Richards, 1927) 
34♂, 33♀ 17.i-27.xii, Malaiseval, beaasde potvallen (kreeften, duiven, fruit); onbeaasde 
potval; Pijpval in maaiselhoop.  (RD-coörd. 128-394/395) 
Spelobia palmata (Richards, 1927) 
21♂, 9♀ 20.i-23.xii, licht (laken), Malaiseval, pijpval in houtsnippers, beaasde potvallen 
(duiven, kreeften), (RD 128.8-394.6). 
Telomerina eburnea Rohacek, 1983 
324♂, 3♀ 11.v-30.xii, beaasde potvallen (duiven, kreeften, fruit) (RD 128.8-394.6) 
Trachyopella leucoptera (Haliday, 1836) 
1♂, 21-28.i.2016, pijpval in maaiselhoop (RD 128.87-394.74). 
Trachyopella lineafrons (Spuler, 1925) 
73♂, 30♀ 20.i-23.xii, autocatcher, beaasde potvallen (duiven, karpers, kreeften, fruit), 
pijpvallen (in maaiselhoop, houtstapel, houtsnippers) (RD 128-394). 
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Diptera – Nematocera (Muggen) 
Chironomidae 
Determinatie door Yana Kuzmina. 
Smittia stercoraria Rossaro & Lencioni, 2000 
8♂, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 3-10.x.1998. 
 
Limoniidae 
Determinatie door Jaroslav Starý. 
Erioconopa diuturna (Walker, 1848) 
2♀, Kaaistoep-West, (RD 128.8-394.6, licht (op het laken), 4.x.2010. 
Hoplolabis subalpina (Bangerter, 1947) 
1♂, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 25.vii-1.viii.1998. 
 
Mycetophilidae 
Determinatie door Peter Chandler. 
Mycetophila abiecta (Lastovka, 1963) 
1♂, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 8-15.viii.1998. 
Sceptonia cryptocauda Chandler, 1991 
1♂, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 12-19.ix.1998. 
 
Psychodidae 
Determinatie door Jan Ježek. 
Chodopsycha lobata Tonnoir, 1940 
1♀, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 20.vi-5.ix.1998. 
Clytocerus dalii (Eaton, 1893) 
1♂, Kaaistoep-West, (RD 129.2-394.9), Malaiseval, 29.viii-5.ix.1998. 
 
Scatopsidae 
Determinatie door Jean-Paul Haenni. 
Anapausis helvetica Haenni, 1984 
1♂, Kaaistoep-West, (RD 128.8-394.6), licht (op het laken), 2-10.v.2012. 
 
Sciaridae 
Determinatie door Kai Heller. 
Lycoriella agraria (Felt, 1898) 
2♂, 1♀. Kaaistoep-West (RD 128.87-394.74), pijpval in maaiselhoop, 20-27.iv.2017. 
 
Hymenoptera - Parasitica 
Braconidae 
Determinatie door Kees van Achterberg. 
Voor de gegevens van deze 12 nieuwe soorten wordt verwezen naar het artikel van Kees 
van Achterberg, elders in dit jaarverslag. 
Aclitus obscuripennis Förster, 1862 
Centistes edentatus (Haliday, 1835) 
Centistes fuscipes (Nees, 1834) 
Clinocentrus exsertor (Nees, 1811) 
Diospilus nigricornis (Wesmael, 1835) 
Doryctes molorchi Fischer, 1971 
Doryctes obliteratus (Nees, 1834) 
Idiasta paramaritima Konigsmann, 1960 
Phaenocarpa nitida (Thomson, 1895) 
Phanerotoma atra Snoflak, 1951 
Triaspis eflecta Papp, 1998 
Utetes ruficeps (Wesmael, 1835) 
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Noot. In het boek is de soort Phaenocarpa picinervis (Haliday, 1838) abusievelijk 
opgenomen als nieuw voor Nederland. 
 
Diapriidae 
Determinatie door Theo Peeters. 
Voor de vindplaatsgegevens van deze 6 soorten wordt verwezen naar de artikelen van Theo 
Peeters en van Theo Peeters & Ron Felix, elders in dit jaarverslag. 
Basalys rufocincta (Kieffer, 1911) 
Spilomicrus antennatus (Jurine, 1807) 
Spilomicrus bipunctatus Kieffer, 1911 
Spilomicrus compressus Thomson, 1859 
Spilomicrus hemipterus Marshall, 1868 
Spilomicrus integer Thomson, 1879 
 
Encyrtidae 
Determinatie door Sandrine Ulenberg. 
Homalotylus flaminius (Dalman, 1820)  
Deze soort komt helaas te vervallen voor De Kaaistoep. Sandrine liet weten dat het 
betreffende exemplaar bij nadere controle aan de hand van de inmiddels weer beschikbare 
collectie van Naturalis bleek te behoren tot Homalotylus eytelweinii (Ratzeburg, 1844). Deze 
soort was nog niet bekend uit De Kaaistoep, maar wel uit Nederland. 
Metaphycus hirtipennis (Mercet, 1921) 
1♀, Kaaistoep (RD 128-394), 17-24.VI.2015, potval met dode rivierkreeften, leg. H. Spijkers 
& P. van Wielink. 
Tachinaephagus zealandicus Ashmead, 1904 
1♀, Kaaistoep (RD 128.8-394.6), potval met dode rivierkreeften, leg. H. Spijkers & P. van 
Wielink. 
Tricladia humilis Mercet, 1918 
1♂, Kaaistoep-West (RD 128-394), 21-28.IX.2008, Malaiseval, leg. Ins.W.G. KNNV-Tilburg. 
 
Eulophidae 
Determinatie door Sandrine Ulenberg. 
Chrysocharis eurynota Graham, 1963 
1♀, Kaaistoep (RD 128-394), 2-10.VI.2008, Malaiseval, leg. Ins.W.G. Tilburg. 
Euplectrus flavipes (Fonscolombe, 1832) 
1♂, Kaaistoep (RD 128-394), 10-17.VI.2008, Malaiseval, leg. Ins.W.G. KNNV-Tilburg. 
Trjapitzinichus cf. evanescens (Ratzeburg, 1848) 
1♀, Kaaistoep (RD 128.8-394.6), 18.VII.2014, nachtvangst met lichtscherm, leg. H. Spijkers 
& P. van Wielink. 
 
Eurytomidae 
Determinatie door Sandrine Ulenberg. 
Eurytoma appendigaster (Swederus, 1795) 
1♀, Kaaistoep (RD 128-394), 2-10.VI.2008, Malaiseval, leg. Ins.W.G. Tilburg. 
Eurytoma arctica Thomson, 1876 
1♀, Kaaistoep (RD 128-394), 2-10.VI.2008, Malaiseval, leg. Ins.W.G. Tilburg. 
Eurytoma dentata Mayr, 1878 
1♀, Kaaistoep (RD 128.8-394.6), 29.IV-06.V.2015, potval met dode rivierkreeften, leg. H. 
Spijkers & P. van Wielink. 
Eurytoma palustris Erdös, 1957 
1♂, Kaaistoep (RD 128-394), 27.V-02.VI.2008, Malaiseval, leg. Ins.W.G. KNNV-Tilburg. 
Sycophila fasciata (Thomson, 1876) 
1♀, Kaaistoep (RD 128.8-394.6), 3.VIII.2015, nachtvangst met lichtscherm, leg. H. Spijkers & 
P. van Wielink. 
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Tetramesa gracilipennis Szelenyi, 1968 
1♀, Kaaistoep-West (RD 128-394), 10-17.VI.2008, Malaiseval, leg. Ins.W.G. KNNV-Tilburg. 
Tetramesa longicornis (Walker, 1832) 
1♂, Kaaistoep (RD 128-394), 08-15.VII.2008, Malaiseval, leg. Ins.W.G. KNNV-Tilburg. 
Tetramesa schmidti (Hedicke, 1921) 
1♀, Kaaistoep-West (RD 128-394), 19-26.VIII.2008, Malaiseval, leg. Ins.W.G. KNNV-Tilburg. 
Tetramesa variae Erdös, 1963 
1♂, Kaaistoep-West (RD 128.8-394.6), 27.XII.2012, nachtvangst met lichtscherm, leg. H. 
Spijkers & P. van Wielink. 
 
Ichneumonidae 
Determinatie door Kees Zwakhals. 
Absyrtus vernalis Bauer, 1961 
Geen gegevens bekend. 
Alomya punctalata (Schellenberg, 1802) 
Geen gegevens bekend. 
Barycnemis alpina (Strobl, 1901) 
2♂, 22-29.viii.1998, Malaiseval, leg. Ins.W.G. KNNV-Tilburg; 1♀, 15-22.viii.1998 Malaiseval, 
leg. Ins.W.G. KNNV-Tilburg. 
Brachycyrtus ornatus Kriegbaumer, 1880 
1♀, 29.vii.2011, nachtvangst met lichtscherm, leg. H. Spijkers & P. van Wielink. 
Ctenochira genalis (Thomson, 1883) 
1♀, 13-20.vi.1998, Malaiseval, leg. Ins.W.G. KNNV-Tilburg; 1♀, 18-25.vii.1998, Malaiseval, 
leg. Ins.W.G. KNNV-Tilburg. 
Dicaelotus punctiventris (Thomson, 1891) 
1♂, 15-vii-2013, nachtvangst met lichtscherm, leg. H. Spijkers & P. van Wielink; 1♀, 20-
27.iv.2017, pitfall in wood pile oak, leg. R.F.F.L. Felix. 
Dyspetes arrogator Heinrich, 1949 
Geen gegevens bekend. 
Euryproctus bivinctus Holmgren, 1857  
1♂, 9-16.v.1998, Malaiseval, leg. Ins.W.G. KNNV-Tilburg. 
Euryproctus regenerator (Fabricius, 1884)  
1♂, 15-22.viii.1998, Malaiseval, leg. Ins.W.G. KNNV-Tilburg. 
Glyptorhaestus periclistor Hinz, 1975 
1♀, 16-23.v.1998, Malaiseval, leg. Ins.W.G. KNNV-Tilburg. 
Grypocentrus cinctellus Ruthe, 1855  
1♀, 8-15.viii.1998, Malaiseval, leg. Ins.W.G. KNNV-Tilburg; 1♀, 5-12.ix.1998, Malaiseval, 
leg. Ins.W.G. KNNV-Tilburg. 
Hadrodactylus gracilis (Stephens, 1835)  
1♂, 6-13.vi.1998, Malaiseval, leg. Ins.W.G. KNNV-Tilburg. 
Perilissus albitarsis  
1♀, 23.v.2020, nachtvangst met lichtscherm, leg. H. Spijkers & P. van Wielink. 
Priopoda apicaria (Geoffroy, 1785)  
1♀, 11-18.vii.1998, Malaiseval, leg. Ins.W.G. KNNV-Tilburg; 1♀, 29.iv.2009, nachtvangst met 
lichtscherm, leg. H. Spijkers & P. van Wielink. 
Probles erythrostomus (Gravenhorst, 1829)  
1♀, 3-xi-2010, nachtvangst met lichtscherm, leg. H. Spijkers & P. van Wielink; 1♂, 
24.iii.2010, nachtvangst met lichtscherm, leg. H. Spijkers & P. van Wielink. 
Probles neoversutus (Horstmann, 1967)  
4♀, 22-29.viii.1998, Malaiseval, leg. Ins.W.G. KNNV-Tilburg. 
Probles xanthopus (Holmgren, 1860)  
1♀, 3.ix.2011, nachtvangst met lichtscherm, leg. H. Spijkers & P. van Wielink. 
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Megaspilidae 
Determinatie door Theo Peeters. 
Lagynodus thoracicus  
Een revisie van de soorten van dit genus is in voorbereiding. 
 
Ormyridae 
Determinatie door Sandrine Ulenberg. 
Ormyrus wachtli Mayr, 1904 
1♀, Kaaistoep-West (RD 128-394), 03-10.VI.2008, Malaiseval, leg. Ins.W.G. KNNV-Tilburg. 
 
Proctotrupidae 
Determinatie door Pierre Thomas (†). 
Disogmus basalis (Thomson, 1858) 
1♀ 19.v.2000, Tilburg Kaaistoep, potval 2BIR, leg. P. van Wielink & R. Felix, col. 
Natuurmuseum Brabant. 
Exallonyx formicarius Kieffer, 1904 
1♀ 17.vi.2000, Tilburg Kaaistoep, potval 2S, leg. P. van Wielink & R. Felix, col. 
Natuurmuseum Brabant; 1♀ 16.ix.2000, Tilburg Kaaistoep, raamval 1N/2, leg. P. van Wielink 
& R. Felix, col. Natuurmuseum Brabant; 1♀ 12-19.viii.2008 en 1♀ 9-14.ix.2008, Tilburg 
Kaaistoep-West, (RD 128-394), Malaiseval, leg. IWG KNNV-Tilburg, col. Natuurmuseum 
Brabant. 
Exallonyx microcerus Kieffer, 1908 
1ex. 5.v.2000, Tilburg Kaaistoep, potval 1BUR, leg. P. van Wielink & R. Felix, col. 
Natuurmuseum Brabant; 1ex. 26.viii.2000, potval boom 1, leg. P. van Wielink & R. Felix, col. 
Natuurmuseum Brabant; 1ex. 12-19.viii. 2015 en 1ex. 26.viii-2.ix.2015, Tilburg Kaaistoep, 
(RD 128.8-384.6), potval in dode kreeftenkuil, leg. H. Spijkers & P. van Wielink, col. 
Natuurmuseum Brabant. 
Exallonyx nixoni Townes, 1981 
1♀ 22-29.vii.2008, Tilburg Kaaistoep-West, (RD-crd. 128-394), Malaiseval, leg. IWG KNNV-
Tilburg, col. Natuurmuseum Brabant. 
Exallonyx pallidistigma Morley, 1922 
1♀ 20-27.vi.1998; 1♀ 18-25.vii.1998; 1♂ 6-13.vi.1998, Tilburg Kaaistoep, (UTM FT398124), 
Malaiseval, leg. IWG KNNV-Tilburg, col. Natuurmuseum Brabant; 1♀ 19.v.2000, Tilburg 
Kaaistoep, potval 1BIR, leg. P. van Wielink & R. Felix,, col. Natuurmuseum Brabant; 1♀ 10-
17.vi.2008, Tilburg Kaaistoep-West, Malaiseval, leg. IWG KNNV-Tilburg, col. Natuurmuseum 
Brabant. 
Exallonyx quadriceps (Ashmead, 1893) 
1♀ 1-8.viii.1998, Tilburg Kaaistoep, (UTM FT398124) en 1♀ 8-15.vii.2008, Tilburg Kaaistoep 
West, RD-crd. 128-394), Malaiseval, leg. IWG KNNV-Tilburg, col. Natuurmuseum Brabant; 
1♀ 2-9.ix.2015, Tilburg Kaaistoep, (RD 128.8-394.6), potval in dode kreeftenkuil, leg. H. 
Spijkers & P. van Wielink, col. Natuurmuseum Brabant. 
Exallonyx trifoveatus Kieffer, 1908 
1♀ 10-17.vi.2008 en 1♀ 19-26.viii.2008, Tilburg Kaaistoep-West, (RD 128-394), Malaiseval, 
leg. IWG KNNV-Tilburg, col. Natuurmuseum Brabant. 
Phaenoserphus borealis Hellen, 1941 
1ex. 10-17.vi.2008, Tilburg Kaaistoep-West, (RD 128-394), Malaiseval, leg. IWG KNNV-
Tilburg, col. Natuurmuseum Brabant. 
Proctotrupes gravidator (Linnaeus, 1758) 
Deze soort is wel nieuw voor De Kaaistoep maar niet voor Nederland (Peeters in 
voorbereiding). 
1♀, 1♂ 29.vii-8.viii.2008, Tilburg Kaaistoep-West, (RD 128-394), Malaiseval, leg. IWG 
KNNV-Tilburg, col. Natuurmuseum Brabant. 
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Pteromalidae 
Determinatie door Sandrine Ulenberg. 
Elderia suecica Hedqvist, 1977 
1♀, Kaaistoep-West (RD 128.8-394.6), 29.IV-06.V.2015, potval met fruit, leg. H. Spijkers & 
P. van Wielink. 
Panstenon agylla (Walker, 1850) 
1♀, Kaaistoep-West (RD 128.8-394.6), 06-13.VII.2016, potval met dode rivierkreeften, leg. 
H. Spijkers & P. van Wielink. 
Spalangia endius Walker, 1839 
1♂, Kaaistoep (RD 128-8-394.6), 23-30.IX.2015, potval met fruit, leg. H. Spijkers & P. van 
Wielink. 
Spalangia nigripes Curtis, 1839 
1♂, Kaaistoep-West (RD 128.8-394.6), 25.IV.2014, nachtvangst met lichtscherm, leg. H. 
Spijkers & P. van Wielink. 
 
Scelionidae 
Determinatie door Liekele Sijstermans. 
Baeus seminulum Haliday, 1833 
Over deze soort wordt elders gepubliceerd door Liekele Sijstermans. 
 
Trichogrammatidae 
Determinatie door Liekele Sijstermans. 
Pseudoligosita krygeri (Girault, 1929) 
Zie voor de vindplaatsgegevens van deze soort het artikel van Liekele Sijstermans elders in 
dit jaarverslag. 
 
Hymenoptera - Symphyta 
Tenthredinidae 
Determinatie door Ad Mol. 
Caliroa cothurnata (Audinet-Serville, 1823) 
1♀, Kaaistoep-West (RD 129.12-394.54), 2-VIII-2018, handvangst op Quercus robur, leg. 
A.W.M. Mol & C.B. Cramer. 
 
Literatuur 
Wielink, P. van, R. Felix, J. van Kemenade, A. Mol, T. Peeters & G. Stooker, 2020. De 

Kaaistoep, het best onderzochte stuk natuur in Nederland. - KNNV-afdeling Tilburg, 720 
pp. 
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Foutjes in het Kaaistoepboek: Errata en corrigenda 
 
Ad Mol, namens de redactie 
 
 
Waar hard gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. Iedereen weet dat en probeert 
het te voorkomen. Tevergeefs, want op zo’n moment treedt de Wet van Murphy in werking 
[“Alles wat fout kan gaan, zal fout gaan”]. Het is dus bijna ondenkbaar dat in een boek van 
720 pagina’s geen fouten zullen zitten. Dat klopt en de eerste zijn inmiddels ontdekt. 
Vandaar dat we hier een lijstje met errata en correcties opnemen. Omdat we er helaas van 
uit moeten gaan dat we hiermee nog niet compleet zijn, vraagt de redactie van het 
Kaaistoepboek vriendelijk aan iedereen die een fout in het boek tegenkomt dit via de mail te 
melden aan Marie-Cécile van de Wiel [secretaris@tilburg.knnv.nl]. 
 
Errata en correcties 
 
Pagina 119 
Bij onderschrift bovenste foto links wordt verwezen naar een verband om de eik rechts. Dit 
moet zijn ‘Op de eik links…’ 
 
Pagina 172 
In het onderschrift van de bovenste figuur moet de naam Geert van Ostaden worden 
vervangen door Jaap van Kemenade. 
 
Pagina 222 
Het bijschrift van de figuur bovenaan de pagina is weggevallen. Het bijschrift luidt: 
Figuur 1. In De Kaaistoep zijn 213 soorten bladmijnen gevonden, verdeeld over vier 
verschillende groepen. 
 
Pagina 226 
De bijschriften van figuur 5 en 6 zijn omgewisseld: Figuur 5 betreft het bladhaantje 
Sphaeroderma rubidum op Akkerdistel, en figuur 6 betreft de mineervlieg Agromyza alnivora 
op Els.  
 
Pagina 231 
Figuur 1 (onder aan de pagina) moet worden omgenummerd in Figuur 2. 
 
Pagina 341, 2e kolom 
In de lijst van Acari staat tweemaal de volgende fout: 
Eriophyidae (als Eryophyidae in het boek) 
 
Pagina 342, 1e kolom 
In de lijst van spinnen zijn twee soorten dubbel opgenomen onder een verschillende naam.  
Het betreft Meioneta rurestris en M. saxatilis die ook zijn opgenomen als Agyneta rurestris en 
A. saxatilis. De beide laatste namen (Agyneta) moeten worden geschrapt. 
 
Pagina 361, 2e, 3e en 4e kolom 
In de lijst van Agromyzidae zijn de volgende namen fout geschreven: 
Agromyza abdida, moet zijn: Agromyza abdita 
Calcomyza artemissiae, moet zijn: Calycomyza artemissiae 
Calcomyza mikaniae, moet zijn: Calycomyza mikaniae 
Phytoliripmyza arctica, moet zijn: Phytoliriomyza arctica 
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Pagina 370, 1e, 2e en 3e kolom 
In de lijst van Braconidae zijn de volgende namen fout geschreven: 
Ademon descendens, moet zijn: Ademon decrescens 
Diophilus capito, moet zijn: Diospilus capito 
Diophilus nigricornis, moet zijn: Diospilus nigricornis 
Tantcarpa bicolor, moet zijn: Tanycarpa bicolor 
Trachionus rigens, moet zijn: Trachionus ringens 
Triaspis eflectua, moet zijn: Triaspis eflucta 
Zele chlorophtalmus, moet zijn: Zele chlorophthalmus 
Tevens moet op pagina 370, 2e kolom, de volgende soort worden ingevoegd: 
Phaenocarpa conspurcator 
 
Pagina 371, 1e, 2e, 3e en 4e kolom 
In de lijst van Ichneumonidae zijn de volgende namen fout geschreven: 
Agryon varitarsum, moet zijn: Agrypon varitarsum 
Apechthis quadridentatus, moet zijn: Apechthis quadridentata 
Centeterus rubignosus, moet zijn: Centeterus rubiginosus 
Clystopyga incitator, moet zijn: Clistopyga incitator 
Glytorhaestus periclistor, moet zijn: Glyptorhaestus periclistor 
Rhysella approximator, moet zijn: Rhyssella approximator 
 
Pagina 372, 1e kolom 
In de lijst van Ichneumonidae zijn de volgende namen fout geschreven: 
Wolstedtius biguttatus, moet zijn: Woldstedtius biguttatus 
Wolstedtius flavolineatus, moet zijn: Woldstedtius flavolineatus 
Wolstedtius holarcticus, moet zijn: Woldstedtius holarcticus 
Pagina 372, 3e kolom 
In de lijst van Cephidae is de volgende naam fout geschreven: 
Janus cyanosbati, moet zijn: Janus cynosbati 
 
Pagina 544 
De bijschriften van figuur a en b zijn verkeerd: Figuur a betreft de Prachtwapenvlieg 
(Chloromyia formosa) en figuur b de Herfstmetaalwapenvlieg (Sargus bipunctatus). 
 
Pagina 714-715 
Aan de lijst van foto’s & illustraties moeten worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd: 
Ad Mol, toevoegen: 39fig1, 41fig4, 43fig7, 45fig9 
Andrea Dekkers, verwijderen: 178a 
Anoniem, verwijderen: 145e-h, 694a-b, 695a-e 
Jaap van Kemenade, toevoegen: 690, 691, 692b, 694a-b, 695a-e 
Jacques Smout, toevoegen: 141g, 145e-h 
Jeffrey Samuels, verwijderen: 141g 
Paul van Wielink, toevoegen: 178a 
Pieter van Breugel, wijzigen: 501a-d i.p.v. 501a-c 
Theo Peeters, verwijderen: 501d en toevoegen 506fig2 
Tineke Cramer, wijzigen: 134b i.p.v. 135a 
 
Pagina 720 
In het citeervoorstel wordt als voorbeeld van een individueel artikel gegeven: Aukema, B., 
2019. Wantsen. In: Wielink, P. van, et al. 2020. De Kaaistoep, KNNV-afd. Tilburg, blz. x-y 
Dit moet zijn; Aukema, B., 2020. Wantsen. In: Wielink, P. van, et al. De Kaaistoep, KNNV-
afd. Tilburg, blz. x-y. 



 

 

 

141  


