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Redactioneel 
 
 
U leest het verslag over het jaar 2020, een bijzonder jaar, een coronajaar. In maart werd een 
eerste lockdown ingevoerd. Gevolg was o.a. dat ons symposium met de geplande 
boekpresentatie over 25 jaar onderzoek in De Kaaistoep niet door kon gaan. In april werden 
de eerste boeken dan toch rondgedeeld, want 
we waren intussen natuurlijk wel nieuwsgierig 
geworden. De presentatie verviel, maar met 
een mooie fototentoonstelling van enkele 
weken in galerie De Roos werd flink reclame 
gemaakt. Maar er was meer reclame. De 
besprekingen in kranten en tijdschriften waren 
lovend en onze ‘Kaaistoeptegel’ werd tevens 
genomineerd voor de Jan Wolkersprijs. 
Verder zorgde het Kaaistoepboek zelf voor de 
nodige mond-tot-mond-reclame. 
In plaats van het symposium werd later in het 
jaar, op 2 oktober, een rechtstreekse 
internetuitzending gemaakt met onderzoekers 
van De Kaaistoep en gasten onder leiding 
van Frank van Pamelen. Paul van Wielink, 
met aan zijn zijde Gea, werd op deze avond 
verrast met de T-trofee uitgereikt door 
wethouder Mario Jacobs voor 25 jaar van 
inspanningen, netwerken en spreekbuis zijn 
van het onderzoek in De Kaaistoep. 
 
Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben we nog steeds niet de vrijheid van voor corona 
terug. De natuur heeft er echter niet onder geleden. Integendeel die heeft er wellicht op 
allerlei manieren van geprofiteerd. Of was de drukte in de natuurgebieden lokaal toch teveel? 
Wat deze tijd voor gevolgen heeft op de natuur is (nog) niet duidelijk maar laten we hopen 
dat het wel doorwerkt op onze soort: de mens. Dat wij met z’n allen toch wat meer aan onze 
manier van leven, gezondheid gaan denken, meer naar buiten gaan en de natuur meer gaan 
waarderen en beschouwen als een essentieel onderdeel van ons leven. 
Al die beperkingen heeft de onderzoekers echter niet of nauwelijks weerhouden verder te 
gaan met hun passie. Dat blijkt wel uit het grote aanbod van artikelen in dit jaarverslag. 
Maar liefs 32 stukken kregen we toegestuurd en dat resulteerde in een extra dikke versie van 
het verslag. Als we kort door de inhoud scrollen zien we dat ook dit jaar de flora en fungi met 
in totaal drie artikelen slecht zijn vertegenwoordigd. De rest gaat vooral over dieronderzoek. 
De ongewervelden vormen daarvan de grootste portie maar ook over amfibieën en vogels 
gaan zes verslagen. Helaas lezen we in het artikel van de vogelringers ook over het verlies 
van twee ringers van het het eerste uur nl. Walther Snoeren en Bert de Kort. Als eerbetoon 
aan hun stelde Ger Bogaerts enkele foto’s ter beschikking. En zoals gewoonlijk zou de 
beheerder Jaap van Kemenade het verslag afsluiten met een overzicht van de 
beheerswerkzaamheden. 
 
Echter dit jaar waren er nog enkele extra activiteiten. De insectenwerkgroep deed, mede op 
verzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen, in het coronajaar onderzoek met behulp 
van malaisevallen in zowel De Brand als De Kaaistoep. Dat kwam achteraf gezien goed uit 
want het wekelijks legen van de malaiseval (een vangtent voor het vangen van vooral 
vliegende insecten), het sorteerwerk en het determineerwerk is toch voornamelijk een 
solitaire bezigheid.  
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De malaiseval in De Kaaistoep stond op nagenoeg dezelfde plek als eenzelfde vangtent in 
1998 had gestaan en werd geleegd en gesorteerd door Paul. Met acht artikelen in dit 
jaarverslag wordt een flink aantal resultaten van de vangsten van de malaiseval 
gepresenteerd. Veel materiaal van de malaiseval in De Kaaistoep is nog niet 
gedetermineerd. Vooral de bewerking van de Diptera en Hymenoptera zullen nog de nodige 
nieuwe soorten opleveren; maar daarover volgend jaar meer. 
 
En we sluiten het jaarverslag dit keer af met een overzicht van de nieuwe soorten voor De 
Kaaistoep. Ad Mol, die ook de soortenlijst in het Kaaistoepboek coördineerde, heeft een 
update gemaakt van het totaal aantal soorten die zijn waargenomen in De Kaaistoep. Aan 
het totaal in het Kaaistoepboek konden maar liefs 264 nieuwe soorten worden toegevoegd, 
waarmee we voorlopig op 9.248 soorten uitkomen. Als we in 2021 weer zo goed ons best 
doen en tevens nog waarneming.nl afstruinen komt de 10.000 in zicht. 
 
Met dit mooie vooruitzicht wensen we jullie veel leesplezier. Blijf gezond, vrolijk en 
verbonden met je liefsten en tenslotte nog een leerzame voortzetting van 2021. 
 
Theo Peeters, Tineke Cramer & André van Eck 
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Floristische inventarisatie van de bermen langs de 
Keistoep-Heisteeg in 2020 
 
Guido Stooker & Jan van de Wiel 
 
 
Na twee jaar hebben Jan en ik in 2020 voor de tweede maal genoemde bermen onderzocht 
op de presentie/abundantie van hogere vaatplanten. Voor een nadere beschrijving van de 
achtergronden, methodiek en resultaten van de eerste inventarisatie wordt verwezen naar 
het Jaarverslag Kaaistoep, seizoen 2018 (Stooker & van de Wiel 2019). De bermen zijn 
gelegen aan weerszijden van de parallelweg langs de A58 (Keistoep/Heisteeg). Omdat de 
terreincondities en daarmee ook de floristische soortenrijkdom van de zuidelijke berm (aan 
de zijde van de snelweg) en de noordelijke berm (aan de zijde van het natuurgebied) nogal 
van elkaar verschillen, zijn beide bermen apart geïnventariseerd. In de tabellen wordt 
daarom bijvoorbeeld de zuidelijke berm van de Keistoep aangeduid met de afkorting KS-z en 
de noordelijke berm van de Heisteeg met HS-n. Het gedeelte van de Heisteeg dat een 
laanbomenbeplanting kent, wordt HS-l genoemd. Net als de vorige keer is vroeg in het jaar 
gestart om de voorjaarssoorten mee te kunnen pikken en we zijn tot in juli doorgegaan om 
een volledig beeld te krijgen van de zomerbloeiers en de abundantie van een aantal late 
soorten. Om een voorbeeld te geven: van de massale aanwezigheid van de exoot 
Bezemkruiskruid kregen we pas in juli een goed beeld (figuur 1). 
 

 
 

Figuur 1. In juli werden de bermen gedomineerd door het gele Bezemkruiskruid 
(foto Guido Stooker). 

 
Methode 
Er zijn bij elkaar 7 dagdelen van meestal ongeveer 2 uur aan de inventarisatie besteed (31/3, 
8/5, 18/5, 29/5, 2/6, 20/6 en 6/7). De aangetroffen planten werden op een protocolformulier 
genoteerd en qua presentie/abundantie meteen voorzien van een geschatte Tansley-code. 
De soortenlijstjes en verschillende notities per soort per datum zijn naderhand geïntegreerd, 

waarbij in principe de hoogste code werd aangehouden. 
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Bespreking van de soortenlijst 
De berm is in 2017 ingezaaid met een ter plaatste thuishorend zaadmengsel, kenmerkend 
voor droge zandige bermen in de Kempische regio (zie Stooker & van de Wiel 2019). De 
samenstelling van het zaadmengsel was afgestemd op het soortenspectrum van vegetaties 
uit de Klasse van de Droge graslanden [14Ba-Dwerghaver-verbond] en [14Bb-Verbond van 
Gewoon struisgras]. Vanwege het doel (Food4Bees) was het mengsel in beperkte mate 
aangevuld met zgn. ‘nectarplanten’.  
 

Bermtraject 2018 2020   verschil – 

Keistoep-noord 95 75   -20 36 16 

Heisteeg-noord 56 49   -7 23 16 
           

Keistoep-zuid 96 109   13 16 29 

Heisteeg-zuid 104 84   -20 38 18 
           

Heisteeg-laan 65 50   -15 28 13 
           

Totaal (max. 165) 143 134   -9 31 22 
 

Tabel 1. Aantal soorten per traject in 2018 en 2020.  

 
Er zijn het afgelopen jaar 134 verschillende hogere vaatplanten gescoord (tabel 1). Dat is 
minder dan in 2018 (143). Maar het verschil blijkt nog groter als men bedenkt dat er 31 
plantensoorten die in 2018 wèl zijn aangetroffen, in 2020 niet zijn teruggevonden èn voorts 
ook nog eens 22 nieuwe soorten zijn gevonden. De totale soortenlijst kent nu 165 soorten. 
Dat betekent dat na twee groeiseizoenen al een vrij grote ‘ontmenging’ van de floristische 
samenstelling (het ingezaaide zaadmengsel) plaats heeft gevonden. Een deel daarvan 
betreft éénjarige planten die niet terug gekomen zijn, soms mede doordat sommige planten 
(zoals Bezemkruiskruid) na 4 groeiseizoenen sterk beginnen te domineren. Een andere 
reden is ongetwijfeld het feit dat het seizoen 2020 het derde opeenvolgende zeer droge jaar 
betrof. Dat heeft natuurlijk ook invloed op de samenstelling en vitaliteit van de bermflora. Een 
deel zal de droge zomers niet hebben overleefd; andere soorten kwamen maar sporadisch 
tot volgroeide planten en/of tot bloei. Veel plantensoorten scoorden een significant lagere 
frequentie en/of abundantie (tabel 2). De zode-bedekking als geheel was het afgelopen jaar 
ook duidelijk lager dan in het eerste inventarisatiejaar. De vegetatie kende, behalve daar 
waar die gedomineerd werd door grote meerjarige planten, een duidelijk opener karakter met 
veel kale grond. In de nazomer zag de vegetatie er als ‘staand hooi’ uit (figuur 2). 
 

 
  

Figuur 2. Ook Margriet werd veel meer 
aangetroffen dan in het eerste jaar na inzaai 
(foto Guido Stooker). 
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De bijlagen 2 en 3 laten de verschillen tussen de opnames in 2018 en 2020 zien. 
Voorbeelden van soorten die niet of veel minder werden aangetroffen zijn ondermeer: 
Vogelpootje, Kleine leeuwenklauw, Gewone zandmuur, Zandhoornbloem, Muizenoortje, 
Ruige zegge, Winterpostelein, Avondkoekoeksbloem en nog wat triviale soorten als Brede 
weegbree en Varkensgras. Ook nam een aantal soorten sterk in aantal en/of bedekking af, 
zoals Kleine ratelaar, Hazenpootje, Klein tasjeskruid, Kleine veldkers, Rode schijnspurrie, 
Duizendblad en Akker- en Driekleurig viooltje. 
Een aantal van de meerjarige plantensoorten kwam in deze inventarisatie echter duidelijk 
frequenter voor dan tijdens de eerste inventarisatieronde in 2018. Voorbeelden daarvan zijn 
plantensoorten met een relatief grote biomassa zoals Slangenkruid, Muskuskaasjeskruid, 
Middelste teunisbloem (figuur 3).  
 

 
Ook was er een late, maar zeer uitbundige bloei van Wilde peen; Margriet deed het ook 
beter dan vorig jaar. Een aantal soorten werd pas dit jaar voor het eerst aangetroffen: 
Steenanjer, Vroegeling, Akkerkool, Schijfkamille, Brunel, Kruipend zenegroen en 
Koningskaars. Ook werden twee groeiplekken van Hazenzegge gevonden. Van de Grote 
centaurie was vorig jaar al een paar planten aangetroffen, maar dit jaar kwam de soort, die 
hier eigenlijk niet echt thuishoort, voor het eerst op de soortenlijst met enkele tientallen 
planten door Jan ook aan de hand van het zaad bevestigd. Gele morgenster liet zich veel 
meer zien. Dwergviltkruid was op de plaats waar de soort in 2018 met een enkel plantje was 
gezien, sterk toegenomen. Braam neemt in de bermen sterk toe, evenals Amerikaanse 
vogelkers. 
 
Over 2 jaar weer een inventarisatie. Het lijkt me verstandig dat een groter deel van de 
bermen eerder in het jaar gemaaid wordt, anders verruigen ze te veel en gaan een paar 
plantensoorten met veel biomassa domineren, juist die welke hier het minst van nature 
thuishoren, zoals Bezemkruiskruid, Slangenkruid en Muskuskaasjeskruid. Wèl fleurig, maar 
het gaat ten koste van de fragielere, minder concurrentiekrachtige, maar karakteristieke flora 
van schrale bermen op droge zandgronden, zoals Vogelpootje, Hazenpootje en Muizenoor.  
 
Literatuur 
Stooker, G. & J. van de Wiel, 2019. De bermflora van de Keistoep-Heisteeg in 2018: 15-25. 

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. 

  

Figuur 3. Middelste teunisbloem en 
Slangenkruid zijn soorten die zijn 
toegenomen t.o.v. de vorige  
inventarisatie (foto Guido Stooker). 
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Bijlage 2. Veranderingen in de floralijst van de bermen langs de Heisteeg-Keistoep in 2020 in 
vergelijking met 2018. 
Toelichting: - niet in 2020 wel in 2018; + wel in 2020 niet in 2018. 
 

Soort NL-naam – 

Ajuga repens Kruipend zenegroen   

Alopecurus pratensis Grote vossenstaart –   

Anchusa arvensis Kromhals –   

Aphanes australis Kleine leeuwenklauw –   

Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur –   

Bellis perennis Madeliefje –   

Carex acutiformis Moeraszegge   

Carex hirta Ruige zegge –   

Centaurea scabiosa Grote centaurie   

Cerastium arvense Akkerhoornbloem –   

Cerastium semidecamdrum Zandhoornbloem –   

Chelidonium majus Stinkende gouwe   

Claytonia perfoliata Winterpostelein –   

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn –   

Dianthus deltoides Steenanjer   

Draba verna Vroegeling   

Elymus repens Kweek   

Galium aparine  Kleefkruid –   

Galium mollugo Glad walstro   

Glebionis coronaria Gekroonde ganzenbloem –   

Glebionis segetum Gele ganzenbloem   

Hedera helix Klimop   

Hieracium pilosella Muizenoortje –   

Iris pseudacorus Gele lis –   

Juncus articularis Zomprus   

Juncus bufonius Greppelrus –   

Lapsana communis Akkerkool   

Lolium perenne Engels raaigras –   

Matricaria discoidea Schijfkamille    

Myosotis arvensis Akker-vergeet-me-nietje –   

Myosotis discolor Veelkleurig vergeet-me-nietje    

Ornithopus perpusillus Vogelpootje –   

Phleum pratense Gewoon timoteegras –   

Plantago major major Brede weegbree –   

Polygonum aviculare Varkensgras –   

Potentilla erecta Tormentil –   

Prunella vulgaris Brunel    

Prunus padus Inlandse vogelkers    

Quercus rubra Amerikaanse eik    

Rumex crispus Krulzuring –   

Salix caprea Boswilg    

Schedonorus arundinaceus Rietzwenkgras    

Secale cereale Rogge –   

Sisymbrium officinale Gewone raket    

Spergula arvensis Gewone spurrie    

Spergula rubra Rode schijnspurrie –   

Trifolium dubium Kleine klaver –   

Tripleurospernum maritimum Reukloze kamille – 

Verbascum thapsus Koningskaars    

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs –   

Veronica officinalis Mannetjesereprijs –   

Viccia cracca Vogelwikke –   

Vicia sativa ssp. sativa Voederwikke –   

Totaal aantal soorten 165                                         Verschil 31 22 
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Bijlage 3. Floristische opname van bermen langs Heisteeg – Keistoep in 2020 (en 2018). 

 
KAAISTOEP: floristische opname bermen langs Heisteeg - Keistoep in  2020 (en 2018) 

Traject  bomenlaan    heisteeg   keistoep 

SOORT (NL-naam: zie tabel 2)  HS-l(z) HS-l(n) 2018  HS(z) 2018   HS(n) 2018  KS(z) 2018   KS(n) 2018 

Achillea millefolium  S   O  R O   O LF  O F   O F 

Agrostis capillaris  O   LF  R O        R F   LF LF 

Aira caryophyllea      R  LF LF   O LA  LF F   LF F 

Ajuga repens         R                    

Alliaria petiolata  R O S                       

Alopecurus pratensis                            R 

Anchusa arvensis                      S       

Anisantha sterilis  LF LF LF                       

Anthoxanthum odoratum  LF   F  LF O     LF  LF F   LF F 

Anthriscus sylvestris  S   S  R S   R S  R R     R 

Aphanes australis           R     R    R       

Arabidopsis thaliana  LF   R  LF O     LF  LF F   R F 

Arenaria serpyllifolia                      R       

Arrhenatherum elatius  O   LA  LF LF   LF O  LF LA   LF F 

Artemisia vulgaris                    R S   R R 

Barbarea vulgaris         O R   LF O  LF O   O R 

Bellis perennis           S     S    S       

Betula pendula         R       R  R S     LF 

Bromus hordeaceus  LF LF O          S  O O   LF O 

Calluna vulgaris         R       LF            

Capella bursa-pastoris  S   R  S R   S R  R O   R F 

Cardamine hirsuta  F      R       F  R F   R LF 

Cardamine pratensis                    O       O 

Carex acutiformis                    S         

Carex hirta                      S       

Carex nigra         LA       LF  LA       LF 

Carex ovalis         S          R       O 

Centaurea cyanus                    S S   S R 

Centaurea jacea               R S  R R   R R 

Centaurea scabiosa               S    R     S   

Cerastium arvense           LF                  

Cerastium fontanum ssp. vulgare  S      O O   R R  R F   O O 

Cerastium glomeratum      S          R  S O     R 

Cerastium semidecamdrum           R     R    O       

Chelidonium majus    S                         

Cirsium arvense  S   S    R     LF  S     R O 

Cirsium palustre      S             R O     S 

Cirsium vulgare    S    S S     R  S R   S   

Claytonia perfoliata                      S       

Conyza canadensis         S R     R  S R     R 

Corynephorus canescens         LF       LF  O         

Crataegus monogyna                      S       

Crepis biennis      R  F O   R O  O O   O O 

Dactylis glomerata  F O F  R O   R R  O R   R O 

Daucus carota         F S   F O  F R   R R 

Deschampsia flexuosa  LD LF LA  LF LF   LF LA  LF LF   LF LF 

Dianthus deltoides                    S     S   

Draba verna         R          R         

Echium vulgare         F     O S  F     R   

Elymus repens  S                           

Erodium cicutarium ssp.cicutarium      S  O O   O R  S O       

Erophila verna           R     LF  S R     O 

Festuca filiformis         R       LF  R LF   O   

Festuca rubra  LA      O          O     LF LF 

Filago minima         LF       S            

Galium aparine       S                     S 

Galium mollugo                    O     R   

Galium palustre                    S       LF 

Geranium molle      S  O S   O R  R O   O O 

Glebionis coronaria                 R    S     R 

Glebionis segetum                          S   

Glechoma hederacea      LF    R   R O  R R     O 

Hedera helix    LF                         

Heracleum sphondylium      S  S R     R  R R   R O 

Hieracium pilosella                 S            

Holcus lanatus  LA LF A  LF O   LA LF  LF F   LF F 
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KAAISTOEP: floristische opname bermen langs Heisteeg - Keistoep in  2020 (en 2018) 

Traject  bomenlaan    heisteeg   keistoep 

SOORT (NL-naam: zie tabel 2)  HS-l(z) HS-l(n) 2018  HS(z) 2018   HS(n) 2018  KS(z) 2018   KS(n) 2018 

Holcus mollis    LF LF             LF LF   LF LF 

Hypericum perforatum  R   R  F O   S O  F O   O O 

Hypochaeris radicata      R  R R     R  R O   S O 

Iris pseudacorus                            S 

Jacobaea vulgaris ssp.vulgaris      R  O O   F O  O O   F O 

Jasione montana      R  F O   O O  O F   O   

Juncus acultiflorus         LA          LA       LF 

Juncus articularis         R          R         

Juncus bufonius                 S            

Juncus congomeratus                 O  O       LF 

Juncus effusus  R   S  R       O  O         

Lamium purpureum                 R  S R     O 

Lapsana communis         R                    

Leontodon saxatilis  R      R R   O R  O     O   

Leucanthemum vulgare      R  LF     LF O  LF R   O O 

Linaria vulgaris         S R     R  S O       

Lolium perenne      S               S     S 

Lotus pedunculatus                 LF  S       O 

Luzula campestris  LA   LF  LF LF   O LF  F LF   LF LA 

Luzula multiflora  S   R  R          S       R 

Lysimachia vulgaris  LF              O  LF       LF 

Malva moschata         F     O    F S   R   

Matricaria chamomilla      R  R R   S R  S O   R R 

Matricaria discoidea                    S         

Molinia caerulea         R       R  R S     R 

Myosotis arvensis      O               R       

Myosotis discolor         R                    

Oenothera biennis  S   R  O     O R  O S   LF   

Ornithopus perpusillus           S                  

Papaver dubium                 S  S S     S 

Peucedanum palustre                    O       LF 

Phleum pratense      S               S     R 

Phragmites australis         R       R  S         

Plantago lanceolata  R   R  F O   LF F  LF F   LF F 

Plantago major major                 S    R     S 

Poa annua      LF        LF LF    LF   LF   

Poa pratensis      LA  LF                    

Poa trivialis           LF   LF O  LF O   LF F 

Polygonum aviculare                 R            

Potentilla angelica         LF       LF  R         

Potentilla erecta                 R            

Prunella vulgaris                          S   

Prunus padus         S                    

Prunus serotina  S   S  O       O  R S     O 

Quercus robur  O   F  O R   R R  O R   R R 

Quercus rubra                    S         

Ranunculus acris      R  S       O  O R   R O 

Ranunculus flammula                    S       S 

Ranunculus repens  R   F  R O   O F  O F   R O 

Rhamnus frangula      R  S            S   S   

Rhinanthus minor         S O   R F  O F   LF F 

Rubus spec.  O O LF  LF     O LF  LF O   LF F 

Rumex acetosa  R O F  R F     F  R F   S F 

Rumex acetosella  LF LF LF  LF LA   LF LD  LF LA   LF LF 

Rumex crispus                 S          S 

Rumex obtusifolius  R   R          S    R     S 

Salix caprea    S                         

Salix spec.         R       R  R     S   

Schedonorus arundinaceus  LF      O     O    O         

Scorzoneroides autumnalis  S   R  R     R R  R R   R S 

Secale cereale                      LF       

Sedum acre         LF       LF            

Senecio inaquidens  R R S  LA R   LD O  O R   LF   

Senecio vulgaris  S              R  S R     R 

Silene dioica  S   R  R S     R  O R   R R 

Silene flos-cuculi                    O       R 

Silene latifolia ssp. alba         S     S S    S   O   

Sinapsis arvensis  S      R     S    R S   R S 

Sisymbrium officinale         S          S     S   
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KAAISTOEP: floristische opname bermen langs Heisteeg - Keistoep in  2020 (en 2018) 

Traject  bomenlaan    heisteeg   keistoep 

SOORT (NL-naam: zie tabel 2)  HS-l(z) HS-l(n) 2018  HS(z) 2018   HS(n) 2018  KS(z) 2018   KS(n) 2018 

Sonchus arvensis  S   S                     R 

Sorbus aucuparia         S       S  S       S 

Spergula arvensis                          S   

Spergula rubra      O    R     R    S       

Stellaria graminea      R  R O   S LF  R O     R 

Stellaria media  O LF O  O     S O  R         

Stellaria palustris           R          F   S LF 

Symphytum officinale      S  S       S  S       R 

Tanacetum vulgare         LF LF   O R  O O   LF F 

Taraxacum officinale  O   O  O       R  O R   S R 

Teesdalia nudicaulis         LF       LF  S LF   S LF 

Tragopogon pratensis          R     R    S O   S O 

Trifolium arvense         R R     F  S         

Trifolium dubium           O     S    R     S 

Trifolium pratense      O          S  S R   S S 

Trifolium repens      LF        S R  S LF   S S 

Tripleurospernum maritimum                 S    O     S 

Urtica dioica  R LF LF    O   R O  S S   S R 

Verbascum thapsus               S          S   

Veronica arvensis           F     O  S F   S O 

Veronica chamaedrys                      S     S 

Veronica officinalis                 S            

Veronica serpyllifolia           R     R        S R 

Viccia cracca      R          O            

Viccia hirsuta      S          S  S     S O 

Vicia sativa ssp. nigra  R   S             R     S   

Vicia sativa ssp. sativa                 R    R     O 

Viola arvense  S   R  O F   LF F  R F   O O 

Viola tricolora         O LF   R LF  S R       

Vulpia myuros                 O  R       LF 

Aantal soorten 165  45 17 65  84 56   49 104  109 95   75 96 

Traject  HS-l(z) HS-l(n) 2018  HS(z) 2018   HS(n) 2018  KS(z) 2018   KS(n) 2018 
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Floristische aantekeningen De Kaaistoep 2020 
 
Guido Stooker 
 
 
In het zomerseizoen was er erg weinig kleur op De Sijsten. Hondsviooltje, Mannetjesereprijs 
en Valse salie lieten zich erg weinig op de heide bewonderen. Net als vorig jaar is er 
helemaal geen Stekelbrem aangetroffen! Na de droogte van juli/augustus herpakte de natuur 
zich met een 2e bloei van St. Janskruid, leeuwentand en havikskruiden. Wèl aardig is dat Jan 
van de Wiel tijdens een filmopname voor het digitale biodiversiteitssymposium dit jaar op de 
heide een havikskruid plukte in de veronderstelling dat het Stijf havikskruid was. Voor de 
zekerheid meegenomen en gedetermineerd met de nieuwe Heukels Flora van Nederland 
(Duistermaat 2020). Blijkt dat het een ‘nieuwe’ soort is. Althans, in de nieuwe Flora zijn de 
havikskruiden nogal op de kop gegaan. De gevonden plant (en waarschijnlijk alle planten die 
tijdens de florakartering van 2017/18 zijn aangetroffen en door ons als Stijf havikskruid 
Hieracium, sectie Tridentata – laevigatum zijn gedetermineerd, worden nu gerekend tot 
Hieracium, sectie Vulgata – neopinnatifidum oftewel Dicht havikskruid. Het onderscheid zit in 
de beharing van de omwindsels en het al dan niet gesteeld zijn van de onderste 
stengelbladen. T’is maar dat je het weet! Struikheide heeft in augustus rijkelijk gebloeid, 
vooral de jonge heide (1- en 2-jarige scheuten) kleurden de heide onherkenbaar paars. Klein 
warkruid werd op evenveel groeiplekken aangetroffen als voorheen, maar met een veel 
grotere bedekking van de planten dan voorgaande jaren. De sterke toename van 
Koningskaars (fig. 1) op de geplagde Molinia-heide van het centrale heidegebied in De 
Sijsten was opvallend; ook nabij het Prikven nam deze soort sterk toe. De nieuw geplagde 
heidedelen van het Vorstersbos lijken grotendeels vol te lopen met Bochtige smele, vooral 
op het Kerstbomenheitje. Intensieve begrazing moet het volledig vergrassen en domineren 
van de heidevegetatie door deze ongewenste grassoort voorkomen. Er is dit jaar op 
verschillende plaatsen geplagd en gechopperd, waarna de bewerkte terreindelen met 
steenmeel en gemaaide heide zijn bestrooid. Ben benieuwd naar de invloed van deze 
maatregelen op de vestiging van de heideflora. 
 

  
Figuur 1. Links: Koningskaars neemt sterk toe op de heide; rechts: Mannetjesereprijs en Sint-
Janskruid in droge graslanden (foto’s Guido Stooker). 

 
In veel droge graslanden in Kaaistoep-West trad Schapenzuring dit jaar veel minder op de 
voorgrond dan voorgaande twee jaar. Te droog? Sint-Janskruid daarentegen deed het beter 
en was aan het eind van de zomer de dominante bloeier. Jacobskruiskruid deed het 
daarentegen weer veel minder goed. Die twee soorten lijken afwisselend een soort 
golfbeweging in de bloei te maken. Opmerkelijk (na de vorig jaar zo rijke bloei) was de vrijwel 
totale afwezigheid van het Driekleurig en Akkerviooltje in de schrale, droge graslanden en de 
bermen langs de A58.  
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Een soort die het in de schrale graslanden voor de Hut wèl erg goed deed was 
Mannetjesereprijs (fig. 1). Hele plakkaten groeiden er langs het pad van de Hut naar poel 2. 
Guido’s Veldje werd dit jaar niet geïnventariseerd (volgend jaar weer), maar door de droogte 
en konijnen kwam er ook het afgelopen jaar weinig gewas omhoog. Er werden bij elkaar wèl 
6 bloeistengels van Campanula aangetroffen; neemt de soort langzaam toe? Vrijwel alle 
droge graslanden krijgen als gevolg van de aanhoudend hete zomers en daardoor vele 
verdroogde bloeistengels van Jacobskruiskruid, Sint-Janskruid, Boerenwormkruid en 
Speerdistel een sterk verruigd karakter. Er moet meer gemaaid worden; er blijft genoeg 
ruigte voor de insecten over. 

 

Bij poel 3 werden op het kleine stukje oever dat 
nog resteert 7 bloeistengels van de Blauwe knoop 
geteld (fig. 2). Snel de ruigte hier terugdringen, 
voordat deze soort weer verdwijnt! Het proces van 
verruiging van de natte schraallandjes langs de 
meander gaat steeds verder. Het natste veldje 
wordt nu sterk gedomineerd door Veldrus, maar 
Pitrus neemt toe. In de droogste van de twee krijgt 
Gestreepte witbol steeds meer de overhand. In 
beide perceeltjes werd dit jaar geen 
Moeraskartelblad en Grote ratelaar meer 
aangetroffen. Wèl werd voor het eerst in beide 
graslandjes elk 2 exemplaren van de Gevlekte 
rietorchis gevonden. Geen nieuwe soort voor De 
Kaaistoep, maar toch erg leuk. Het herhaalde 
advies is om deze schraallandjes veel eerder te 
maaien (tegelijk met eerste maaibeurt, maar in 
ieder geval voor 2e helft juli!) te samen met het 
pad dat de twee percelen verbindt en het Mooie 
Pad. Ook voor de vlinders zou dat een zege zijn. 
 
 

Figuur 2. Blauwe knoop bij poel 3 
(foto Guido Stooker). 
 

 

Voorts werden er door Paul van Wielink enkele 
merkwaardige planten aangetroffen in poel 2. Bij 
nadere bestudering bleken het acht exemplaren 
van Krabbescheer te zijn en nog een 
pijlkruidachtige of waterweegbree-soort. Deze is 
later gedetermineerd als Slanke waterweegbree 
(fig.3). Dat is een exoot en wordt gebruikt in 
siervijvers. Het waren beide duidelijk uitgezette 
waterplanten die in deze biotoop niet thuishoren, 
dus ze zijn binnen een week verwijderd en zullen 
ook niet meegeteld worden voor de Index van 

waargenomen flora en fauna in De Kaaistoep. 
Figuur 3. Slanke waterweegbree 
(foto Guido Stooker) 
 

Strepen in 100x100 hokken, wie doet er mee? 
De bossen hebben we dit jaar wat links laten liggen. Jaap van Kemenade trof in het bos 
ergens langs de Oude Rielse Baan weer bosbes aan. Geen nieuwe soort voor De Kaaistoep, 
maar wel zeldzaam in het gebied. Ik ben van plan om, te beginnen in 2021, de komende 10 
jaar een systematische inventarisatie te maken van de flora van alle 100x100m-hokken die 
binnen de grenzen van De Kaaistoep vallen. Deze mate van detail valt samen met het RDM-
grid (Amersfoort-coördinaten).   



17 

 

Gewoon voor de voet weg ‘strepen’, bij voorkeur met een kwantitatieve aanduiding per soort. 
Je krijgt dan na verloop van tijd een kaart van De Kaaistoep met al dan niet gekleurde 
hokjes. Hoeft niet van alle soorten. Als ik van een aantal specifieke soorten ook de gegevens 
van 1994-2020 op dezelfde kaartjes kan verwerken, ontstaat er een mooi beeld van voor- of 
achteruitgang en in ieder geval van de intensiteit van het flora-onderzoek. Tevens wil ik 
zoveel mogelijk de flora per terreintype vastleggen. Wie doet er mee? 
 
Literatuur 
Duistermaat, H., 2020. Heukels' Flora van Nederland. - Noordhoff Uitgevers, Naturalis 

Biodiversity Center, 24e druk, 841 pp. 
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Paddenstoelenonderzoek in De Kaaistoep in 2018 en 2020 
 
Luciën Rommelaars 
 
 
Inleiding en werkwijze 
Het laatste verslag dateert van 2017. Twee jaar heb ik me niet met mycologie bezig kunnen 
houden. Onverwacht kwam in 2020 een uitnodiging om op locatie een paddenstoelen-
specialist in het veld te filmen. Ruim twee uur werd hiervoor uitgetrokken en ook het ‘kleine 
spul’ werd filmisch vastgelegd. Uiteindelijk bleef er ongeveer een halve minuut over met 
helaas de verkeerde namen bij de getoonde ascomyceetjes. Toch was het een heel prettige 
ervaring en meteen een eerste stimulans om inventarisatieactiviteiten weer op te pakken. 
Alleen kan ik De Kaaistoep nu niet meer als mijn achtertuin beschouwen. Tevens bleek uit 
mijn databasegegevens dat in het voorjaar 2018 De Kaaistoep nog tweemaal door mij is 
bezocht. In 2020 heb ik vier inventarisaties verricht in De Kaaistoep. Ik heb de gegevens van 
2018 en 2020 in dit verslag samengevoegd. 
De bijzondere vondsten werden gefotografeerd en vaak moest materiaal voor determinatie 
verzameld worden. Dit materiaal is na microscopisch onderzoek gedroogd en opgenomen in 
een herbarium. Alle inventarisatiegegevens zijn in het kader van het karteringsproject 
doorgegeven aan de NMV. Het verslag zal verspreid worden onder belangstellende leden 
van de paddenstoelenwerkgroep van de KNNV-afdeling Tilburg. 
Zoals hierboven al aangegeven kan ik De Kaaistoep, na mijn verhuizing naar Schijndel, niet 
meer als mijn achtertuin beschouwen. Toch ga ik proberen De Kaaistoep in 2021 regelmatig 
te bezoeken. 
 
Resultaten 
Dit heeft 92 verschillende soorten opgeleverd waarvan 18 soorten nieuw voor De Kaaistoep 
zijn (tabel 1). Enkele collecties konden niet op naam gebracht worden. Ook niet nadat het 
materiaal samen met Henk Lammers (NMV) grondig bekeken werd. Plezierig was de 
inventarisatie samen met Jac Gelderblom (NMV).  
Het totaal aantal door mij waargenomen soorten sinds 1995 bedraagt nu 1127. 
Mycena albolilacea, Mycena meliigena en Pseudoaleuria fibrillosa bleken Rode Lijst-soorten 
te zijn. Het aantal Rode Lijst-soorten is hiermee op 123 gekomen. Tympanis ligustri, 
gevonden in 2018, is een nieuwe soort voor Nederland. 
Een aantal van deze soorten is afgebeeld op de drie bijgevoegde fotopagina’s (in de tekst 
behorende bij Mycena pseudocorticola staat een fout: daar moet cheilocystidium staan). 
De volledige soortenlijsten van de inventarisaties in 2018 en 2020 zijn bij de auteur op te 
vragen. 
Op de valreep is ook nog een vondstenlijst uit 2019 gevonden. De gegevens van deze 
excursie worden verwerkt in het jaarverslag over 2021. 
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Wetenschappelijke naam 
2013 

Nederlandse naam TG Rl 08 LW codenr 

Chaetosphaeria innumera Kale tweespanzwam AS OG S 0777.04.0 

Chromocyphella muscicola Mosschelpje AG OG P 0020.01.0 

Corticium roseum Roze prachtkorstzwam AP TNB S 0347.01.0 

Didymium anellus Ringvormig kristalkopje MY ---- S 0918.01.0 

Endophragmia elliptica  HY ---- S xxxxxxx 

Eutypella leprosa Esdoornschorsschijfje AS OG S 0603.02.0 

Herpotichia herpotrichoides Bramenpluisbolletje AS NB S 1091.02.0 

Illosporiopsis christiansenii  AS OG P xxxxxxx 

Leptosphaeria coniothyrium Braamvulkaantje AS OG S 0719.08.0 

Mycena albidolilacea Lila mycena AG GE S 0091.84.0 

Mycena meliigena Lilabruine schorsmycena AG BE S 0091.41.0 
 

Mycena pseudocorticola Blauwgrijze schorsmycena AG TNB S 0091.55.0 

Nemania serpens Grijze korstkogelzwam AS TNB S 0626.09.2 

Pseudaleuria fibrillosa Zandborstelbekertje AS GE S 0574.04.0 
 

Rutstroemia fruticeti Bramenstromakelkje AS OG S 0684.11.0 

Sistotrema efibulatum Gesploze urnkorstzwam AP OG S 0402.14.0 
 

Sydowiella ambigua Verscholen zwartmutsje AS OG S 1173.01.0 

Tympanis ligustri Ligusterbundelbekertje AS ---- S xxxxxxx 
 

Tabel 1. Overzicht van voor De Kaaistoep nieuwe soorten gevonden in 2018 en 2020. 
Toelichting op de kolommen in de tabel: 
Kolom 1: Wetenschappelijke naam conform namenlijst 2013. 
Kolom 2: Nederlandse naam conform namenlijst 2013. 
Kolom 3: TG = Taxonomische groep: AG: Agaricales, AP: Apphyllophorales, AS: Ascomyceten, MY: 
Myxomyceten, HY: Hyphomyceten, imperfecte fungi. 
Kolom 4: RL 08: Aanduiding conform Rode Lijst 2008: OG: Onvoldoende gegevens, TNB: Thans niet bedreigd, 
BE: Bedreigde soort, GE: Gevoelig vanwege zeldzaamheid of sterke afname trend, ----: nog geen gegevens in 
nieuwe namenlijst 2013. 
Kolom 5: LW levenswijze: S = saprofitische levenswijze, P = parasitaire levenswijze, M = mycorrhizavormer. 
Kolom 6: Codenummer volgens de nieuwe namenlijst 2013; xxxxxxx: deze soort heeft (nog) geen codenummer. 
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Enkele nieuwe hooiwagensoorten (Opiliones) 
voor De Kaaistoep 
 
Jinze Noordijk, EIS-werkgroep hooiwagens 
 
 
Op 31 november 2020 inventariseerde de hooiwagenwerkgroep De Kaaistoep. De 
aanwezige werkgroepleden waren Dick Belgers, Johan Bink, Thijs Damen, Steven IJland, 
Marc de Winkel, Hay Wijnhoven en Jinze Noordijk. Paul van Wielink zorgde voor koffie, 
versnaperingen, uitleg en gezelligheid. In het terrein waren zes soorten bekend (tabel 1), 
doordat Andrea Dekkers die had gedetermineerd uit bodemvalmateriaal. Hierdoor zijn met 
name de soorten die wat hoger in de vegetatie leven gemist. Voor aanvang van de excursie 
werd uitgesproken dat we het soortenaantal wel konden verdubbelen. In het gebied is op 
zicht gezocht onder strooisel en op boomstammen en paaltjes; daarnaast is strooisel 
gezeefd en zijn veel struiken en boomtakken geklopt (figuur 1). 
 

 
 

  
 

Figuur 1. Zoeken, zoeken, zeven en kloppen en zoeken door de hooiwagenwerkgroep (foto’s Paul van 
Wielink). 

 
Het overgrote deel van het terrein was gortdroog door de weinig neerslag van het jaar en de 
voorgaande jaren. Aangezien bijna alle hooiwagensoorten vochtminnend zijn, lukte het niet 
om veel exemplaren te vinden. Het is niet bekend of door droogte (i) veel minder hooiwagens 
uit het ei komen of als juveniel sterven, (ii) de dieren zich meer schuilhouden op verborgen, 
vochtige plekken (in de bodem, in boomholtes), en/of (iii) veel hooiwagens pas later in het 
seizoen dan gebruikelijk uit het ei komen. Dit zijn interessante onderwerpen voor studie, 
waardoor de invloed van veranderingen in het klimaat op hooiwagens beter begrepen kan 
worden. Er werd op de inventarisatiedag zelf besloten om snel in het vochtigere 
terreingedeelte, langs de Oude Leij, te gaan zoeken.  
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Uiteindelijk lukte het om acht soorten te vinden, waarvan zes nieuw voor het gebied (tabel 1); 
de belofte om het soortenaantal te verdubbelen was waargemaakt. Geen van de thans 
aangetroffen soorten is bijzonder te noemen, het zijn allemaal algemene dieren die in elk 
natuurterrein in Noord-Brabant wel gevonden kunnen worden. 
 
Tabel 1. De thans gevonden hooiwagensoorten in De Kaaistoep.  
Toelichting: 1 = al bekend uit het gebied (van Wielink et al. 2020); 2 = gevonden tijdens de hier besproken 
excursie. 

 
Nemastoma bimaculatum 1,2 Odiellus spinosus 1 Opilio saxatilis 1 

Lacinius ephippiatus 1 Oligolophus hanseni 2 Paroligolophus agrestis 2 

Lophopilio palpinalis 1 Oligolophus tridens 2 Rilaena triangularis 1,2 

Dicranopalpus ramosus 2 Opilio canestrinii 2 Leiobunum rotundum 2 

 
Odiellus spinosus (niet door ons gevonden) is een soort die van wat warmere 
omstandigheden houdt. Hij is vooral aan te treffen in tuinen, open bossen en graslanden. In 
Europa wordt een flinke opmars naar het noorden waargenomen en in Nederland lijkt de 
soort steeds algemener te worden. Nemastoma bimaculatum is ook een zuidelijke soort die 
steeds algemener wordt. 
Een enigszins onvoldaan gevoel bleef toch wel hangen; in wat grotere terreinen is het 
eigenlijk altijd wel mogelijk om minimaal vijftien soorten aan te tonen. Te verwachten en 
algemene soorten als Leiobunum blackwalli, Mitopus morio en Nemastoma lugubre 
ontbreken op de lijst. Eén missende soort komt zonder enige twijfel voor in De Kaaistoep: 
Phalangium opilio. Het is een droogtetolerante hooiwagen die met uitzondering van bossen, 
vrijwel overal in Nederland gevonden kan worden. Juist natuurontwikkelingsterreinen, met 
nog gedeeltelijk open grond, vormen het optimale leefgebied van deze soort. Zelfs na een 
behoorlijke tijd specifiek zoeken naar deze soort, konden we hem niet vinden. Er blijft dus 
nog hooiwageninventariseerwerk nodig in De Kaaistoep… 
 
Literatuur 
Wielink, P. van, R. Felix, J. van Kemenade, A. Mol, T. Peeters & G. Stooker, 2020. De 

Kaaistoep, het best onderzochte stukje natuur in Nederland. - KNNV-afdeling Tilburg, 
720 pp. 
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Bijlage  
Overige waarnemingen op 31 oktober 2020 tijdens de excursie Hooiwagenwerkgroep 
Kaaistoep-West 
Toelichting: * nieuw voor De Kaaistoep. 
 
1. Parasitaire Ascomyceten op Leermos (Peltigera sp.) 
det.: Marc de Winkel. 
 
* Illosporium carneum Fr., 1829  (Ascomycota, Insertae sedis Hypocreales). 
* Libertiella malmedyensis Spegazzini & Roumeguère, 1880  (Ascomycota, Insertae sedis), 
L. malmedyensis is microscopisch gecontroleerd door Henk-Jan van der Kolk. 
* Pronectria robergei (Mont. & Desm.) Lowen, 1990  (Ascomycota, Bionectriaceae) 
 
2. Pissebedden (Isopoda) 
det.: Thijs Damen. 
 
* Ligidium hypnorum (Cuvier, 1792) (Buispissebed)  Ligiidae 
- Oniscus asellus Linnaeus, 1758 (Kelderpissebed)  Oniscidae 
- Philoscia muscorum (Scopoli, 1763) (Mospissebed)  Philosciidae 
- Porcellio scaber Latreille, 1804 (Ruwe pissebed)  Porcellionidae 
- Trichoniscus pusillus/provisorius/alemannicus (Paars drieoogje onbekend)  Trichoniscidae 
 
3. Spinnen (Araneae) 
det.: Johan Bink (JB), Marc de Winkel (MdW), Dick Belgers (DB). 
 
- Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) (Eikenspringspin)  Salticidae (JB) 
* Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) (Bermkogelspin)  Theridiidae (JB, MdW) 
- Diplostyla concolor (Wilder, 1834) (Langtongspinnetje)  Linyphiidae (JB) 
- Misumena vatia (Clerck, 1757) (Gewone kameleonspin)  Thomisidae (DB) 
* Philodromus (Rhysodromus) histrio (Latreille, 1819) (Heiderenspin)  Philodromidae (DB) 
(zie figuur 1). 
 
4. Vliegen en muggen (Diptera) 
det.: Dick Belgers; controle: Paul Beuk. 
 
* Bolitophila pseudohybrida (Meigen, 1804)  Nematocera-Bolitophilidae  
- Diastata adusta Meigen, 1830  Brachycera-Diastatidae 
- Erioconopa diuturna (Walker, 1848)  Nematocera-Limoniidae 
- Neoleria ruficeps (Zetterstedt, 1838)  Brachycera-Heleomyzidae 
* Tachytrechus insignis (Stannius, 1831)  Brachycera-Dolichopodidae 
- Tarnania fenestralis (Meigen, 1838)  Nematocera-Mycetophilidae 
 
5. Kevers (Coleoptera) 
det. This Damen (TD) en Dick Belgers (DB). 
Enkele kevers zijn gedetermineerd door Frank van Nunen (dFvN). 
 
- Acupalpus dubius Schilsky, 1888 (DB) (dFvN) 
* Anthicus antherinus (Linnaeus, 1761)  Anthicidae (DB) 
* Astenus serpentinus (Motschulsky, 1858)  Staphylinidae (DB) (dFvN) 
- Dromius angustus Brullé, 1834  Carabidae (DB) 
- Exochomus quaudripustulatus Linnaeus, 1758  Coccinellidae (TD) 
- Nargus anisotomoides (Spence, 1815)  Leiodidae-Cholevinae  (DB) (dFvN) 
* Scymnus interruptes (Goeze, 1777)  Coccinellidae (DB) (dFvN) 
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6. Overigen 
 
Zilvervisje: 
* Lepisma saccharina Linnaeus, 1758  (DB, TD, MdW en anderen)  Lepismatidae 
Bijzonder om dit beestje buiten aan te treffen, aan de zuidkant van de hut in droog strooisel.  
Duizendpoot: 
- Lithobius calcaratus C.L. Koch, 1844 (Kalksteenloper)  Lithobiidae (DB) 
Sprinkhanen:  
- Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) (Zuidelijk spitskopje)  Conocephalidae 
- Tetrix undulata (Sowerby, 1806) (Gewoon doorntje)  Tetrigidae (TD) 
Kakkerlak: 
- Ectobius pallidus (Olivier, 1789) (Bleke kakkerlak)  Blattellidae (TD) 
Wantsen: 
- Himacerus major (A. Costa, 1842)  Nabidae (DB) 
- Stenodema calacarata (Fallen, 1807)  Miridae (DB) 
Bladluis: 
* Lachnus roboris (Linnaeus, 1758) (Eikenbladluis)  Sternorrhyncha-Aphididae (TD) 
Vlinders: 
- Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) (Bosbesuil)  Noctuidae (DB) 
- Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) (Kleine Parelmoervlinder)  Nymphalidae (MdW) 
Bijen en wespen: 
- Lasioglossum sp. (’n groefbij)  Aculeata-Halictidae (DB) (TD) 
* Ichneumon bucculentus Wesmael, 1845  Parasitica-Ichneumonidae (DB). 
 

 
Figuur 1. De Heiderenspin is door Dick Belgers waargenomen tijdens de hooiwagenexcursie op 31 
oktober 2020 (foto Jinze Noordijk). 
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Libellen in De Kaaistoep in 2020 
 
Johan Heeffer  
 

 

Inleiding 
Voor het derde jaar op een rij is het warm en zeer droog geweest. Hoewel libellen over het 
algemeen van warmte houden, moet er wel voldoende water in het gebied zijn om eitjes af te 
zetten. Ook voor de ontwikkeling van de larven is de aanwezigheid van water onontbeerlijk. 
In de loop van dit jaar vielen weer verschillende poelen geheel droog (poel 11 en 7, het oude 
deel van poel 6 en het nieuwe deel van poel 5). In de andere poelen was de waterstand 
aanzienlijk gedaald en was er bij de meeste poelen nog maar heel weinig vrij wateroppervlak 
aanwezig. Er werden dit jaar aanzienlijk minder exemplaren waargenomen. Vooral de 
Vuurlibel is in aantallen flink achteruitgegaan ten opzichte van 2018. Maar ook de 
heidelibellen zijn in aantallen een stuk minder te zien geweest dan in voorgaande jaren.  
 

 
 

Figuur 1. Poel 7 (foto Tineke Cramer). 

 
Methode 
De methode van monitoring is gelijk aan die in andere jaren. Bij grote poelen, zoals het 
Prikven, en de Oude Leij worden trajecten gelopen van ongeveer honderd meter. De Oude 
Leij wordt bekeken bij de betonnen brug en daarna een stuk van 100 meter beginnend bij de 
splitsing tussen de oude en nieuwe loop, richting de snelweg. De libellen worden op de oever 
en tot twee meter boven het water geteld. Bij kleinere poelen worden alle libellen op de oever 
en boven het water geteld. Dit jaar zijn 13 poelen en de Oude Leij tijdens de inventarisatie 
bezocht. Poel 8 en 9 werden eenmaal bezocht. Poel 8 was bijna onbereikbaar en ook niet 
aantrekkelijk voor libellen. Op poel 9 zaten bij het eerste bezoek geen libellen, op de 
Azuurjuffer Coenagrion puella na. Het water was zwart en de waterstand was al erg laag.  
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De meeste andere poelen zijn in 2020 zeven keer bezocht, op poel 4 en de Oude Leij na die 
elk zes keer bekeken zijn. De bezoeken waren op 10 april, 7 en 27 mei, 22 juni, 13 juli, 4 
augustus en 19 september.  
 
Tabel 1. Waargenomen imago’s van libellen in De Kaaistoep in 2020. 
Toelichting: L = Oude Leij, P = Prikven, A = het totaal aantal poelen waar de soort is waargenomen. 

 

                Poelen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 L P A 

Familie/soort                

Calopterygidae                

C. splendens              x 1 

Lestidae                

L. barbarus      x x        2 

L. sponsa x x x x  x x   x x x  x 10 

L. virens x x x x x x    x x x  x 10 

C. viridis    x x x    x x x   6 

S. fusca x x x    x    x  x x 7 

Coenagrionidae                

C. puella x x x x x x x  x x x x x x 13 

E. najas                

E. viridulum x x  x       x x x  6 

P. nymphula    x x      x x x  5 

E. cyathigerum x x x x x x    x x  x x 10 

I. elegans x x x x x x     x x x x 10 

C. tenellum    x x      x x   4 

Aeshnidae                

A. cyanea x  x  x  x      x  5 

A. mixta  x  x x      x x x x 7 

A. grandis    x         x  2 

A. imperator x x x x x  x    x x x x 10 

B. pratense   x          x  2 

A. isoceles      x         1 

Corduliidae                

C. aenea x x x x x          5 

Libellulidae                

L. depressa x    x  x   x x x   6 

L. quadrimaculata x x x x x x x   x x x x x 12 

O. cancellatum x x         x   x 4 

C. erythraea  x     x    x  x x 5 

S. sanguineum  x  x x x x   x   x x 8 

S. striolatum x x  x      x x x x x 8 

L. dubia            x   1 

L.pectoralis     x          1 

Aantal soorten 14 15 11 16 15 10 10 0 1 9 17 14 15 14 27 

Aantal bezoeken 7 7 7 6 7 7 7 1 1 7 7 7 6 7  

 
Resultaten en bespreking 
Dit jaar werden 27 soorten libellen geteld, evenveel als in 2018. Dit is een goed gemiddeld 
aantal voor De Kaaistoep. De meeste soorten zijn algemeen tot zeer algemeen voor 
Nederland. De waargenomen soorten komen ook al vele jaren in De Kaaistoep voor. De 
aantallen waren echter beduidend lager dan in voorgaande jaren. Waarschijnlijk heeft het 
droogvallen van een aantal poelen en de lage waterstand in de andere poelen hier mee te 
maken. Er zijn dit jaar geen nieuwe soorten voor het gebied waargenomen.  
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De Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus is terug van weggeweest. Dit jaar is hij in 
augustus gespot bij poel 6 en 7. De soort vloog van 1997 tot 2007 op diverse poelen in De 
Kaaistoep. In het beste jaar (1998) was hij op tien poelen te vinden. Tussen 2008 en 2020 is 
hij door mij niet meer in het gebied gezien. In 2017 waren er twee waarnemingen van deze 
soort op een poel ten oosten van het Bels lijntje in Blaak West. Er is een trend te zien dat L. 
barbarus landelijk toeneemt. Lag het gemiddeld aantal waarnemingen van deze soort de 
afgelopen jaren rond de 300. In 2018 en 2019 lag het aantal waarnemingen rond de duizend 
en dit jaar waren er 1733 meldingen (bron: waarneming.nl). Van de Zwervende pantserjuffer 
is bekend dat zowel de eitjes als de larven goed droge periodes kunnen doorstaan. Wellicht 
heeft deze soort voordeel bij het warme en droge weer van de afgelopen jaren, waardoor hij 
zijn leefgebied kan uitbreiden.  
 

 
 

Figuur 2. Copula Zwervende pantserjuffers (foto Tineke Cramer). 
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Ook de Tengere pantserjuffer Lestes virens doet het goed. In De Kaaistoep volgt hij de 
landelijke trend. Het aantal waarnemingen is landelijk in vier jaar tijd met bijna 400% 
toegenomen (van 1575 waarnemingen in 2017 naar 5545 in 2020). Op De Kaaistoep is hij nu 
bijna op elke poel te vinden en komt hij, wat aantallen betreft, dit jaar meer voor dan de 
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa. Ze komen allebei op tien onderzochte poelen voor.  
 
De Bruine winterjuffer Sympecma fusca is dit jaar op zes poelen en op de Oude Leij 
waargenomen. Tijdens de inventarisatieronde in april werd hij op zes poelen waargenomen, 
in september werden twee tandems bij de Oude Leij gezien. Dat is een mooi resultaat voor 
deze soort. Ook het aantal individuen dat gezien werd, stemt tot tevredenheid. Na een daling 
van het aantal individuen in de jaren 2015 tot en met 2018, heeft de soort zich in aantallen 
en verspreiding over de poelen wel weer hersteld. Ook hier volgen de waarnemingen in De 
Kaaistoep de landelijke trend. 
 
Een andere landelijke trend, namelijk  de uitbreiding van de Zuidelijke heidelibel Sympetrum 
meridionale in Nederland, wordt nog niet gevolgd in De Kaaistoep. Waren er in 2017 nog 
maar 84 waarnemingen van deze soort in vijf gemeentes, in 2020 waren er al 1279 
waarnemingen in 93 gemeentes (bron: waarneming.nl) Ook in Noord-Brabant is S. 
meridionale in 2020 al op diverse plaatsen gezien, waaronder in Udenhout. Op De Kaaistoep 
is hij nog niet waargenomen, maar het is een soort die we op korte termijn kunnen 
verwachten. 
 

 
 

Figuur 3. Zuidelijke heidelibel (foto Tineke Cramer). 
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Wantsen (Hemiptera: Heteroptera) op licht in 2020 
 
Berend Aukema 
 
 
Inleiding 
Voor het zeventiende achtereenvolgende jaar zijn er in 2020 in De Kaaistoep wantsen op 
licht verzameld door Henk Spijkers en Paul van Wielink. In totaal werden er met behulp van 
deze vangmethode al 207 soorten wantsen in De Kaaistoep waargenomen (Aukema 2020). 
In deze bijdrage aan het verslag van de activiteiten in De Kaaistoep in 2020 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 
Het jaar 2020 was gedeeld het warmste jaar en op twee na zonnigste jaar ooit gemeten. In 
2020 werden in de periode van 8 april tot en met 22 september tijdens 11 vangnachten 1.134 
wantsen van het lichtlaken verzameld van 75 soorten, 51 genera en 9 families (tabel 1). 
Gezien de gunstige weeromstandigheden tijdens het grootste deel van deze periode (alleen 
de maand juli was te koud) geven de vangsten met gemiddeld slechts twee monsters per 
maand slechts een zeer beperkte indruk van de populatie vliegende wantsen tijdens de hele 
periode. 
 
De vangsten werden traditioneel gedomineerd door twee families: Corixidae met 502 
exemplaren (44,2 %) van 15 soorten en Miridae met 421 exemplaren (37,1 %) van 40 
soorten. Bij de corixiden was Sigara falleni (281 ex.) net als in 2019 het talrijkst in de 
vangsten, gevolgd door Sigara distincta (56 ex.) en Sigara striata (40 ex.). Bij de miriden was 
dit keer Lygus rugulipennis met 91 exemplaren het talrijkst, gevolgd door de nummer één 
van 2019 Trigonotylus caelestialium met 71 exemplaren. De voorjaarsmiride Psallus perrisi 
was met 62 exemplaren in de vangsten vertegenwoordigd. Harpocera thoracica, de 
doorgaans veruit meest gevangen soort, was in 2020 net als in 2019 niet in de vangsten 
aanwezig. 
 
Van de 75 verzamelde soorten waren er vijf niet eerder in De Kaaistoep gevangen: 
Adelphocoris ticinensis, Globiceps fulvicollis en Phoenicocoris modestus ( Miridae), en 
Nysius graminicola en Oxycarenus lavaterae (Lygaeidae). Al deze soorten waren wel al uit 
één of meer uurhokken in de provincie Noord-Brabant bekend. 
In totaal zijn er nu 325 (49,2 %) van de 661 Nederlandse soorten wantsen uit De Kaaistoep 
bekend, waarvan er inmiddels 212 op licht gevangen zijn. In het Kaaistoepboek worden voor 
De Kaaistoep weliswaar slechts 304 soorten wantsen vermeld (Aukema 2020), maar in 2019 
en 2020 zijn daar 21 soorten bijgekomen (tabel 2). 
 
Nieuwe soorten op licht in De Kaaistoep 
 
Adelphocoris ticinensis (figuur 1) 
Adelphocoris ticinensis (Meyer-Dür, 1843) leeft zoöfytofaag in vochtige biotopen op 
Kattenstaart Lythrum salicaria (Aukema & Hermes 2014). In Nederland een gewone soort 
van vochtige biotopen, waar de waardplant voorkomt. Uit Noord-Brabant bekend uit 22 
uurhokken (Aukema & Hermes in druk). Op 31 juli werd een vrouwtje van het laken 
verzameld. 
  

http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/wantsen
http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/wantsen


34 

 

   
 

Figuur 1. Links: Adelphocoris ticinensis; rechts: Globiceps fulvicollis (foto’s Dick Belgers). 

 
Globiceps fulvicollis (figuur 1) 
Globiceps fulvicollis Jakovlev, 1877 leeft zoöfytofaag in zowel open habitats (duinen, 
heidegebieden en kalkgraslanden) als in licht beschaduwde biotopen op en onder 
dwergstruiken, onder andere Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus, Brem Cytisus scoparius, 
Kruipwilg Salix repens en Struikheide Calluna vulgaris (Aukema & Hermes 2014). In 
Nederland is het een gewone soort, die voorkomt in de duinen (ook op de waddeneilanden) 
en op de hogere zandgronden in het binnenland. In Noord-Brabant nu bekend uit 12 
uurhokken (Aukema & Hermes in druk). Op 13 juni werden zes mannetjes van het laken 
verzameld. 
 
Phoenicocoris modestus (figuur 2) 
Phoenicocoris modestus (Meyer-Dür, 1843) leeft langs bosranden en in heideterreinen en 
stuifzanden op Grove den Pinus sylvestris, incidenteel op Fijnspar Picea abies. Ze komt 
vooral in de boomkronen voor en voedt zich met sap uit de mannelijke bloemen (Aukema & 
Hermes 2016). In Nederland is het een zeldzame soort, die bekend is uit de provincies 
Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant (zeven uurhokken) en 
Limburg (Aukema & Hermes in druk). Op 13 juni werd een vrouwtje van het laken verzameld. 
 

 
 

Figuur 2. Phoenicocoris modestus (foto Ekkehard Wachmann). 
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Nysius graminicola (figuur 3) 
Nysius graminicola (Kolenati, 1845) leeft fytofaag op zonnige, droge akkers en ruderale 
graslanden van zaden van composieten Asteraceae, onder andere Echte kamille Matricaria 
chamomilla en Reukloze kamille Tripleurospermum maritimum (Aukema & Hermes 2014). In 
ons land is het een zeer zeldzame soort, die bekend is van het waddeneiland Terschelling en 
uit de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In Noord-Brabant werd ze eerder 
al verzameld in 2017 op De Plateaux bij Valkenswaard (Aukema & Hermes in druk). Op 31 
juli werden twee mannetjes en een vrouwtje verzameld van het laken. 

 

  
 

Figuur 3. Links: Nysius graminicola; rechts: Oxycarenus lavaterae (foto’s Theodoor Heijerman). 

 
Oxycarenus lavaterae (figuur 3) 
Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) is een Westmediterrane soort die haar areaal recent 
sterk in noordwaartse richting heeft uitgebreid. In 2017 werd ze voor het eerst waargenomen 
in Zuid-Limburg en van daaruit breidde ze zich snel uit en is inmiddels waargenomen in alle 
provincies met uitzondering van Friesland en Groningen. Ze leeft fytofaag van sap van 
kaasjeskruiden Malvaceae, onder andere hibiscus Hibiscus, heemst Althea, linde Tilia, 
kaasjeskruid Malva en Stokroos Alcea rosea. De meeste waarnemingen in ons land zijn van 
Winterlinde T. cordata. Ze komt vooral voor in tuinen en parken in stedelijk gebied, maar ook 
op lindebomen in bossen. In Noord-Brabant is ze inmiddels al gesignaleerd in 73 uurhokken 
(Aukema & Hermes in druk). Op 13 juni werd een mannetje van het laken verzameld. 
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Tabel 1. Vangsten van wantsen op licht in De Kaaistoep in 2020. 
Toelichting: * = Nieuw voor De Kaaistoep. 

 

Familie/soort                                                     Maand IV V VI VII VIII IX Totaal 

Familie Corixidae               

Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1864)       1     1 

Glaenocorisa propinqua (Fieber, 1860)      3       3 

Callicorixa praeusta (Fieber, 1848)    5 4 7 2   18 

Corixa punctata (Illiger, 1807)       6     6 

Paracorixa concinna (Fieber, 1848)      3 8 1 1 13 

Sigara limitata (Fieber, 1848)      2 6     8 

Sigara semistriata (Fieber, 1848)      1 1     2 

Sigara striata (Linnaeus, 1758)    10 15 10 4 1 40 

Sigara distincta (Fieber, 1848)    6 23 8 13 6 56 

Sigara falleni (Fieber, 1848)    5 240 36     281 

Sigara fossarum (Leach, 1817)      2 2 4   8 

Sigara iactans Jansson, 1983    1 15 2     18 

Sigara longipalis (J. Sahlberg, 1878)      3       3 

Sigara scotti (Douglas & Scott, 1868)    2 15 3 2 1 23 

Sigara lateralis (Leach, 1817)    6 5 7 3 1 22 

Familie Saldidae               

Saldula opacula (Zetterstedt, 1838)        1     1 

Familie Miridae               

Deraeocoris trifasciatus (Linnaeus, 1767)     1       1 

Deraeocoris lutescens (Schilling, 1837)   1   1 2 4 8 

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)     2 1     3 

* Adelphocoris ticinensis (Meyer-Dür, 1843)       1     1 

Agnocoris reclairei (Wagner, 1949)       2     2 

Apolygus lucorum (Meyer-Dür, 1843)            1 1 

Lygus gemellatus (Herrich-Schaeffer, 1835)      1   1   2 

Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)       8 16   24 

Lygus rugulipennis Poppius, 1911     26 49 19 1 95 

Miris striatus (Linnaeus, 1758)   1         1 

Orthops kalmii (Linnaeus, 1758)           1 1 

Phytocoris varipes Boheman, 1852       2     2 

Phytocoris dimidiatus Kirschbaum, 1856     2       2 

Pinalitus cervinus (Herrich-Schaeffer, 1841)         1   1 

Rhabdomiris striatellus (Fabricius, 1794)    46 3       49 

Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)     1       1 

Stenodema calcarata (Fallén, 1807)     1   1   2 

Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902)       62 7 2 71 

Orthocephalus saltator (Hahn, 1835)     1       1 

Brachynotocoris puncticornis Reuter, 1880       1     1 

Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (De Geer, 1773)   2         2 

* Globiceps fulvicollis Jakovlev, 1877      6       6 

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

Orthotylus marginalis Reuter, 1883     7       7 

Orthotylus tenellus (Fallén, 1807)     1       1 
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Familie/soort                                                     Maand IV V VI VII VIII IX Totaal 

Pilophorus perplexus Douglas & Scott, 1875       2     2 

Campylomma verbasci (Meyer-Dür, 1843)       3     3 

Europiella artemisiae (Becker, 1864)        1     1 

Megalocoleus molliculus (Fallén, 1807)       1     1 

* Phoenicocoris modestus (Meyer-Dür, 1843)     1       1 

Phylus melanocephalus (Linnaeus, 1767)    1 24 1     26 

Plesiodema pinetella (Zetterstedt, 1828)     6       6 

Psallus cf betuleti (Fallén, 1826)   1 1       2 

Psallus perrisi (Mulsant & Rey, 1852)   4 58       62 

Psallus wagneri Ossiannilsson, 1953   1 2       3 

Psallus albicinctus (Kirschbaum, 1856)   1 1       2 

Psallus confusus Rieger, 1981     5       5 

Psallus varians (Herrich-Schaeffer, 1841)   1 13       14 

Salicarus roseri (Herrich-Schaeffer, 1838)     2       2 

Sthenarus rotermundi (Scholtz, 1847)     5       5 

Familie Nabidae               

Himacerus mirmicoides (O. Costa, 1834)      1       1 

Nabis ferus (Linnaeus, 1758)     1 13 6 1 21 

Familie Anthocoridae               

Anthocoris confusus Reuter, 1884         1   1 

Orius majusculus (Reuter, 1879)     1 3     4 

Orius cf minutus (Linnaeus, 1758)     1       1 

Amphiareus obscuriceps (Poppius, 1909)       1     1 

Lygaeidae               

Nysius ericae (Schilling, 1829)       2     2 

* Nysius graminicola (Kolenati, 1845)       3     3 

Nysius huttoni F.B. White, 1878           2 2 

Kleidocerys resedae (Panzer, 1797) 1 6 3 5 41 25 81 

Chilacis typhae (Perris, 1857)       1     1 

* Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787)     1       1 

Scolopostethus decoratus (Hahn, 1833)       2     2 

Sphragisticus nebulosus (Fallén, 1807)     18 44 3   65 

Peritrechus nubilus (Fallén, 1807)     1 1     2 

Familie Coreidae               

Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910         1   1 

Familie Acanthosomatidae               

Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758)    1 2   8 3 14 

Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758)     1       1 

Familie Pentatomidae               

Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758)       1 1 4 6 

Aantal vangnachten 1 1 2 3 1 3 11 

Aantal soorten 1 19 46 39 22 15 75 

Aantal exemplaren 1 101 531 309 138 54 1134 
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Tabel 2. In 2019 en 2020 voor het eerst in De Kaaistoep waargenomen soorten wantsen. 
 

Soort Familie Jaar Vangmethode 

Saldula orthochila (Fieber, 1859) Saldidae 2019 bodemval 

Adelphocoris ticinensis (Meyer-Dür, 1843) Miridae 2020 lichtlaken  

Globiceps fulvicollis Jakovlev, 1877 Miridae 2020 lichtlaken 

Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785) Miridae 2020  malaiseval 

Asciodema obsoleta (Fieber, 1864) Miridae 2020 malaiseval 

Chlamydatus pullus (Reuter, 1870) Miridae 2019 bodemval 

Chlamydatus saltitans (Fallén, 1807) Miridae 2019 bodemval 

Phoenicocoris modestus (Meyer-Dür, 1843) Miridae 2020 lichtlaken 

Psallus helenae Josifov, 1969 Miridae 2019 lichtlaken 

Xylocoroidea brevipennis Reuter, 1876 Anthocoridae 2020 handvangst,  
op stam 
Zomereik 

Coranus woodroffei P.V. Putshkov,1982 Reduviidae 2019 bodemval 

Nysius graminicola (Kolenati,1845) Lygaeidae 2020 lichtlaken 

Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) Lygaeidae 2020 lichtlaken 

Tropistethus holosericus (Scholtz, 1846)  Lygaeidae 2019 pijpval 

Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839) Lygaeidae 2019 lichtlaken 

Ischnocoris angustulus (Boheman, 1852) Lygaeidae 2019 bodemval 

Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829) Lygaeidae 2019  bodemval 

Trapezonotus desertus Seidenstücker, 1951 Lygaeidae 2019 bodemval 

Trapezonotus dispar Stål, 1872 Lygaeidae 2019 lichtlaken 

Megalonotus sabulicola (Thomson, 18700 Lygaeidae 2020 malaiseval 

Spathocera dalmanii (Schilling, 1829) Coreidae 2019 malaiseval 
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Bewoners van de Italiaanse populier bij de  
Hut van Homberg 
 
Paul van Wielink 
 
 
Al vanaf 1995 kijken Henk Spijkers en ik ’s nachts bij de Hut van Homberg naar de ongeveer 
25 meter hoge populier die naast de hut staat (figuur 1 en 8). Het is een Populus nigra var. 
Italica, een variëteit van de Zwarte populier met een piramidevormige groei. We kijken ernaar 
om de windsnelheid te schatten. Dat gaat heel goed. Dat blijkt temeer nadat Guido Stooker 
ook ’s nachts meedoet met het tellen van nachtvlinders; hij kijkt op zijn mobiel naar de 
weersgegevens van Vliegbasis Gilze-Rijen en de windsnelheid klopt met die van ons. 
 

 
 

Figuur 1. De Hut van Homberg met links ervan de Italiaanse populier.  
 (foto Paul van Wielink, 6 augustus 2008). 

 
Gallen en mijnen 
In de loop der jaren ben ik steeds beter naar deze populier gaan kijken en heb er bladluizen, 
gallen en bladmijnen op aangetroffen: vier gallen en zes bladmijnen en één vrij levende 
bladluis, maar liefst elf soorten (zie tabel 1).  
 
Tabel 1. In De Kaaistoep zijn op de Italiaanse populier naast de Hut van Homberg elf soorten 
bladluizen, vliegen en vlinders aangetroffen. 
 

Groep Familie Soort NL-naam  

Bladluis Aphididae Chaitophorus leucomelas  Koch, 1854 Gevlekte populierenluis vrij 

Bladluis Aphididae Pemphigus bursarius (Linnaeus, 1758) Gewone populierenbeursluis gal 

Bladluis Aphididae Pemphigus phenax B.&B., 1916 Valse populierenbeursluis gal 

Bladluis Aphididae Pemphigus populinigrae (Schrank, 1801 Zwarte populierenbladluis gal 

Bladluis Aphididae Thecabius affinis (Kaltenbach, 1843) Vouwbeursluis gal 

Vlieg Agromyzidae Aulagromyza populi (Kaltenbach, 1864) Populiermineervlieg mijn 

Vlieg Agromyzidae Aulagromyza populicola (Walker, 1853) - mijn 

Vlinder Gracillariidae cf Caloptilia stigmatella (Fabr., 1781) Wilgensteltmot mijn 

Vlinder Gracillariidae Phyllocnistis unipunctella (Steph., 1834) Éénstipslakkenspoormot mijn 

Vlinder Nepticulidae Stigmella trimaculella (Haworth, 1828) Populierenmineermot mijn 

Vlinder Nepticulidae Ectoedemia hannoverella (Glitz, 1872) Populierbladsteelmot mijn 
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Spectaculair zijn de populierenbeursluizen. De Gewone populierenbeursluis Pemphigus 
bursarius, wordt ook wel Wollige slawortelluis genoemd, omdat een andere generatie aan de 
wortels van sla, andijvie en witlof zuigt. Bij de populier maakt ze een vrijwel gesloten ‘beurs’ 
aan de steel (figuur 2l). Als je deze ‘beurs’ opensnijdt worden de bladluizen zichtbaar (figuur 
2r). 
De Zwarte populierenbeursluis Pemphigus populinigrae vormt een zwelling op de hoofdnerf 
van het blad dicht bij de steel (figuur 3l). Aan de onderzijde van het blad is een spleet te zien 
die toegang verleent tot de gal (figuur 3r). 
Van de zes bladmijnen worden er twee veroorzaakt door mineervliegen (Agromyzidae) en 
vier door microvlinders. De Populierenmineervlieg Aulagromyza populi is vaak te vinden 
terwijl A. populicola veel minder wordt gezien. Ze heeft dan ook geen Nederlandse naam.  
Van de vier bladmijnen die door vlindertjes worden gemaakt is er één niet met zekerheid 
gedetermineerd. Het is de Wilgensteltmot (cf. Caloptilia stigmatella). Niet altijd is het mogelijk 
op basis van de waargenomen bladmijn met zekerheid de veroorzaker te benoemen. 
In dit geval jammer, want de soort zou nieuw voor De Kaaistoep zijn.  

 

  
 

Figuur 2l. De Gewone populierenbeursluis Pemphigus bursarius maakt gallen op de bladsteel van de 
Italiaanse populier; 2r. Als de gal van de Gewone populierenbeursluis wordt opengesneden, komen de 
bladluizen tevoorschijn (foto’s Paul van Wielink). 

 

  
 

Figuur 3l. De Zwarte populierenbladluis Pemphigus populinigrae vormt een gal op de hoofdnerf van 
het blad aan de bovenzijde; 3r. Aan de onderzijde van het blad bevindt zich een spleet die toegang 
verleent tot het binnenste van de gal (foto’s Paul van Wielink). 

 
Een hele mooie mijn is de slakkenspoormijn van de Éénstipslakkenspoormot Phyllocnistis 
unipunctella (figuur 4). De gang van de rups zit net onder de cuticula aan de bovenzijde van 
het blad. Dit wordt epidermaal genoemd, want de rups vreet niet van het parenchym. De 
gangen zijn lang en worden niet veel breder naar het einde toe. 
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Daar tegenover staat de mijn van de Populierenmineermot Stigmella trimaculella (figuur 5). 
Deze rups vreet parenchym  en de gang wordt steeds breder omdat de rups al vretende 
sterk groeit.  

 

  

Kevers 
Vanaf 1996 determineer ik kevers die op het verlichte doek afkomen. Van 1996 tot en met 
2011 zijn alle kevers gedetermineerd (van Wielink & Spijkers 2013). Maar liefst zeven 
soorten van het snuitkevergeslacht Dorytomus zijn in die periode gezien en een gedeelte 
ervan op naam gebracht (tabel 2). Slechts één daarvan heeft een Nederlandse naam, 
namelijk de Langsprietpopulierensnuittor (D. longimanus). Ik twijfel aan de juistheid van deze 
Nederlandse naam want longimanus betekent lange handen en het mannetje van deze soort 
heeft als enige van de Dorytomus-soorten opvallend lange voorpoten (figuur 6). 

 
Tabel 2. Soorten van het geslacht Dorytomus (familie snuitkevers) met hun waardplanten. Ze zijn 
aangetrokken van 1996 t/m 2011 door licht bij de Hut van Homberg (bij Populus nigra var. Italica). 
Toelichting: Namen en volgorde volgens Heijerman (2010); waardplantvoorkeur volgens Rheinheimer & Hassler 
(2010);  * Populus nigra var. italica wordt genoemd in de waardplantenlijst; **heeft voorkeur voor Populus nigra. 

 
Dorytomus - soort Waardplant Gezien Gedetermineerd 

- longimanus (Forster, 1771)  populier * 25 20 

- filirostris (Gyllenhal, 1835) populier * 15 10 

- taeniatus (Fabricius, 1781)  breedbladige wilgen 35 26 

- ictor (Herbst, 1795) populier **  1 1 

- nebulosus (Gyllenhal, 1835) populier * 1 1 

- melanophthalmus (Paykull, 1792) alle wilgensoorten 1 1 

- spec.  1 ntd 

Totaal  79 59 

 
  

Figuur 4. De mijn van de Éénstipslakkenspoormot 
Phyllocnistis unipunctella is epidermaal en 
meestal aan de bovenzijde van het populieren-
blad. De mijn lijkt op een slakkenspoor  

(foto Paul van Wielink). 

 

 

Figuur 5.  De rups van de Populierenmijnmot 
Stigmella trimaculella vreet van het parenchym van 
het blad. De rups is in het midden boven op de foto 
te zien. Naarmate ze dikker wordt, wordt de gang 
breder. In het midden van de gang ligt de frass 
(foto Paul van Wielink). 
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Figuur 6. Het mannetje van Dorytomus longimanus heeft opvallend lange voorpoten.  
Het vrouwtje legt in het vroege voorjaar eitjes in de katjes van de Italiaans populier 

(foto Tim Faasen). 

 
Een aantal ervan hebben populier als waardplant, sommige ook wilg. De kevers, die 
overwinteren in de spleten van de schors, worden al in maart actief en leggen eitjes in de 
katjes. Daar ontwikkelen de larven zich. De volgroeide larven laten zich vallen en verpoppen 
in de bodem. Vroeg in de zomer is dan de nieuwe generatie aan te treffen, die van het blad 
vreet. De meeste soorten gaan daarna in zomerdiapauze en sommige zijn weer actief in de 
herfst (Rheinheimer & Hassler 2010). 
In figuur 7 is de fenologie van twee soorten op licht bij de Hut - D. filirostris en D. longimanus 
- die op Italiaanse populier voorkomen, uitgezet. De twee soorten zijn al in maart aanwezig, 
hebben een piek in mei en vervolgens zijn ze ook weer in het najaar aangetroffen. 
Dorytomus taeniatus is alleen in juli aangetroffen conform de mededeling van Rheinheimer & 
Hassler (2010). Maar: die soort heeft ook breedbladige wilgen als waardplant. 

 
Figuur 7. De vliegtijden van Dorytomus longimanus en D. filirostris, verkregen uit de gegevens van 
exemplaren die van 1996 tot en met 2011 op het verlichte laken bij de Hut afkwamen. 
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De bladluizensoorten Chaitophorus leucomelas, Pemphigus phenax en Thecabius affinis zijn 
nieuw voor De Kaaistoep evenals de vliegen Aulagromyza populi en A. populicola. De vlinder 
Stigmella trimaculella stond nog als cf (conform, lijkt op) in het boek (van Wielink et al. 2020). 
 
Er is nog veel te ontdekken in De Kaaistoep, zelfs aan één boom. Het is boeiend de 
Italiaanse populier ook ’s nachts te onderzoeken, dan vallen andere dingen op. Er ligt 
bovendien nog heel veel werk: na 2011 zijn kevers die op het laken bij de Hut van Homberg 
afkomen weliswaar verzameld, maar veel ervan is nog niet gedetermineerd, onder andere de 
snuitkevers en dus het geslacht Dorytomus. 
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Figuur 8. De Italiaanse populier Populus nigra var. Italica staat pal naast de Hut aan de zuidzijde. Op 
deze populier zijn veel soorten insecten aangetroffen (foto Paul van Wielink, 25 augustus 2017). 

  

http://www.bladmineerders.nl/
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Aanvullingen op de ichneumonidenlijst in het 
Kaaistoepboek 
 
Kees Zwakhals 
 
 
De sluipwespenfamilie Ichneumonidae vormt met ca. 1600 soorten de grootste familie van 
parasitaire wespen in ons land en is überhaupt de grootste familie onder de Nederlandse 
wespen en bijen (Hymenoptera). In De Kaaistoep zijn 234 soorten aangetroffen die in het 
Kaaistoepboek zijn vermeld op pagina 371-372. De onderstaande lijst bevat 23 nieuwe 
soorten voor De Kaaistoep, zodat het totaal nu op 257 staat. Van deze 23 nieuwe soorten 
zijn er bovendien tien nieuw voor Nederland (voorzien van een *). De hieronder genoemde 
soorten van de subfamilie Ichneumoninae, behorende tot de tribus Phaeogenini, zijn 
gedetermineerd door E. Diller, werkzaam bij de Zoologische Staatssammlung München. De 
rest is gedetermineerd door de auteur. Het materiaal bevindt zich in de collectie van de 
auteur. 
 
De lijst bestaat uit soorten die op verschillende manieren zijn verzameld: 
- Op licht, bij de Hut van Homberg, RD coördinaten 128.8-394.6. 
- Met behulp van een malaiseval (M.T.), RD-coördinaten 129.2-394.9. 
- Met behulp van een pitfall, RD-coördinaten 128.8-394.6. 
 
Banchinae 
Lissonota cruentator 3♀♀ 27.vii.2018 op licht, leg. H. Spijkers & P. van Wielink. 
* Lissonota dormitor 1♀ 3.v.2006 op licht, leg. P. van Wielink & H. Spijkers. 
 
Campopleginae 
Dusona libertatis 1♀ 4.vi.2019 op licht, leg. H. Spijkers & P. van Wielink. 
 
Ctenopelmatinae: 
Lamachus eques 1♀ 23.v.2018 op licht, leg. H. Spijkers & P. van Wielink. 
Trematopygodes aprilinus 1♂ 3.v.2005, op licht, leg. H. Spijkers. 
Zemiophora scutulata 1♀ 23.iv.2011 op licht, leg. P. van Wielink & H. Spijkers; 1♂ 
15.vii.2006 op licht, leg. P. van Wielink & H. Spijkers; 1♂ 2.viii.2018 op licht, leg. H. Spijkers 
& P. van Wielink; 1♂ 19.iv.2019 op licht, leg. H. Spijkers & P. van Wielink. 
 
Diplazontinae: 
Homotropus pictus 1♀ 3.v.2006 op licht, leg. P. van Wielink & H. Spijkers. 
 
Ichneumoninae: 
Dicaelotus cameroni 1♀ 11-18.vii.1998 M.T. 
* Dicaelotus pusillus 1♂ 16-23.v.1998 M.T. 
* Dicaelotus schmiedeknechti 1♀ 1-8.viii.1998 M.T. 
Diadromus troglodytes 1♀ 3.vi.2000 pitfall. 
Dirophanes callopus 1♀ 9-16.v.1998 M.T.; 1♀ 1.viii.2009 op licht, leg. H. Spijkers & P. van 
Wielink; 1♂ 23.x.2013 op licht, leg. H. Spijkers & P. van Wielink. 
Phaeogenes melanogonos 1♂ 8-15.viii.1998 M.T. 
* Tycherus elongatus 1♀ 2.viii.2010 op licht, leg. P. van Wielink & H. Spijkers. 
* Tycherus kuhmoensis 1♂ 19.iv.2009; op licht, leg. P. van Wielink & H. Spijkers. 
* Tycherus socialis 1♀ 9-16.v.1998 M.T. 
 
Pimplinae: 
Sinarachna nigricornis (figuur 1) 1♀ 19.vi.2009 op licht, leg. P. van Wielink & H. Spijkers; 1♀ 
10.vii.2009 op licht, leg. P. van Wielink & H. Spijkers.  
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Tersilochinae: 
* Diaparsis multiplicator 1♀ 15.v.2006 op licht, leg. P. van Wielink & H. Spijkers. 
* Tersilochus longicaudatus 1♀ 10.v.2006 op licht, leg. P. van Wielink & H. Spijkers. 
 
Tryphoninae: 
Ctenochira sanguinatoria 1♀ 26.vii.2018 op licht, leg. H. Spijkers & P. van Wielink. 
* Grypocentrus basalis 1♀ 11.vi.2006 op licht, leg. P. van Wielink & H. Spijkers. 
Oedemopsis scabricula 1♂ 7.vii.2006 op licht, leg. P. van Wielink & H. Spijkers. 
* Phytodietus albipes 1♀ 15.v.2006 op licht, leg. P. van Wielink & H. Spijkers. 
 
 

 
 

Figuur 1. Sinarachna nigricornis ♀, een nieuwe sluipwesp voor De Kaaistoep. 
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Wespen in De Kaaistoep in 2020 
 
Wim Klein 
 
 
Als het werk in 2020 aan Kaaistoep Aculeaten-materiaal in één woord gekarakteriseerd moet 
worden, dan is dat: het wegwerken van achterstallig onderhoud. Aanleiding tot dat 
achterstallig onderhoud was het herhalen van het malaiseval-project uit 1998 om zo een 
beeld te krijgen van de ontwikkeling en dynamiek van de insectenfauna in De Kaaistoep (en 
De Brand). 
Naast het verwerken van het materiaal dat de malaiseval in 2020 opleverde, is ook gezocht 
naar de gegevens over 1998 of beter naar alle gegevens die over Aculeate wespen, met 
name Vespidae, Mutillidae, Tiphiidae, Sapygidae, Crabronidae en Sphecidae, te vinden 
waren, hetzij als gegevensbestanden, hetzij als collectiemateriaal in droge dan wel in natte 
vorm. Of dat helemaal gelukt is, valt niet met zekerheid te zeggen. Het is best mogelijk dat 
nog ergens materiaal op alcohol staat, maar het droge materiaal in de collectie van het 
Natuurmuseum is allemaal in kaart gebracht. Daarnaast zijn alle beschikbare databestanden 
opgesnord, met de relativering dat het best mogelijk is dat er ergens nog een bestand op een 
harde schijf staat, maar vermoedelijk is een vrij compleet beeld bereikt van de genoemde 
families. Op basis van dat beeld zijn verschillende kanttekeningen te maken, waarvan de 
belangrijkste zijn: enkele nieuwe soorten, opvallende vliegperiodes, grotere variatie in 
soortkenmerken dan bekend, en merkwaardige verschillen tussen mannen en vrouwen bij 
enkele soorten. 
 
Nieuwe soorten 
Vergelijken we de soorten die tot 2020 in De Kaaistoep zijn gevangen (Klein & Peeters 
2020), met die welke in 2020 in de vallen voorkwamen dan wel met de hand zijn gevangen, 
dan vallen enkele soorten op. 
De belangrijkste en tevens grootste nieuwkomer is de Sabelsprinkhanendoder Sphex 
funerarius. Deze sphecide behoort tot de groep soorten die dankzij de opwarming van de 
aarde steeds verder naar het Noorden optrekt. Was deze soort al enkele jaren uit Zeeland en 
uit Kleef in Duitsland bekend, de laatste twee jaar heeft zij zich over heel Brabant verspreid 
en is ze ook in de provincies Utrecht, Gelderland, Flevoland en Zuid-Holland aangetroffen. 
Een veel kleinere nieuwkomer is de rietgalluizendoder Pemphredon fabricii. Deze soort 
vertoeft vermoedelijk al veel langer in onze contreien, maar is door onzekerheid over de 
status van de verschillende Pemphredon-soorten, nooit officieel voor ons land 
gerapporteerd. Dat is inmiddels wel gebeurd in de vorm van een publicatie in HymenoVaria 
(Klein 2019). 
Weer een ander nieuwkomer is de Kleine rupsendoder Ammophila pubescens. Het 
verschijnen van deze soort is op zich niet zo merkwaardig – zij komt in heel Brabant voor – 
maar wat wel vreemd is, dat zij opeens én in een enorme massaliteit voorkwam. Hoe kan zij 
zich vanuit het niets zo sterk ontwikkeld hebben? 188 exemplaren werden in de malaiseval 
aangetroffen. Alleen van de Gewone wesp Vespula vulgaris, zijn meer exemplaren in de 
malaiseval aangetroffen. 
De overige nieuwkomers – en dat zijn: de graafwespen Crossocerus distinguendus, 
Harpactus tumidus, Nysson spinosus, Pemphredon lethifer, Psenulus chevrieri, Trypoxylon 
attenuatum, Trypoxylon minus en de metselwespen Ancistrocerus oviventris en Odynerus 
spinipes – zijn soorten die al uit de omgeving van De Kaaistoep bekend waren en tot de te 
verwachten soorten behoren. 
 
Vliegtijden 
Wanneer we alle vangsten per soort nemen en kijken in welke periode die soort werd 
gevangen dan wel in een val aangetroffen, dan krijgen we een beeld van de vliegperiode van 
die soort.   
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In de atlas ‘De Wespen en Mieren van Nederland’ (Peeters et al. 2004) worden 
vliegtijddiagrammen van graafwespen gegeven. Vergelijken we die met de data van de in De 
Kaaistoep gevangen graafwespen, dan vallen enkele zaken op. 
Sommige soorten zijn gedurende een lange periode in De Kaaistoep aangetroffen, dat wil 
zeggen langer dan drie maanden. Dat lijkt mij voor een volwassen graafwesp een lange tijd. 
Dat kan meerdere redenen hebben. Niet alle exemplaren van een soort komen op hetzelfde 
tijdstip tevoorschijn, sommige zomers zijn kouder, natter of korter dan andere, mannetjes 
komen meestal eerder tevoorschijn dan vrouwtjes, zodat de soort als geheel een lange 
vliegperiode heeft, maar er kan ook sprake zijn van meerdere generaties per jaar. Dat laatste 
is van niet veel van de Nederlandse graafwespen bekend. In genoemde atlas wordt dat 
alleen van Ectemnius borealis vermeld. Uit de vliegtijddiagrammen in de genoemde atlas en 
uit de vangsten in De Kaaistoep zou heel voorzichtig geconcludeerd kunnen worden dat er 
van bepaalde soorten meerdere generaties per jaar voorkomen, maar zekerheid daarover 
hebben we vooralsnog niet. De aantallen per soort zijn niet groot, maar het is best de moeite 
waard dat uit te zoeken, ook al zal dat niet eenvoudig zijn. 
Zo heeft Crossocerus exiguus in De Kaaistoep twee piekperioden: juni en augustus, in de 
atlas alleen in augustus. Diodontus minutus piekt in De Kaaistoep ook in die twee maanden, 
maar in de atlas alleen in juli. Iets soortgelijks zien we bij de blokhoofdwesp Ectemnius 
continuus die ook juni en augustus als pieken heeft, maar in de atlas alleen in augustus. De 
luizendoder Pemphredon lugens kent in De Kaaistoep twee pieken en de pottenbakkerswesp 
Trypoxylon figulus lijkt ook twee pieken te hebben. Het zijn op zich geen ‘harde’ aanwijzingen 
voor het voorkomen van meerdere generaties per jaar, maar het zijn wel indicaties dat er iets 
aan de hand is. 
Andere zaken die opvallen als we vliegdata vergelijken zijn: twee soorten waren eerder actief 
dan de atlas aangeeft: Lindenius albilabris en Mellinus arvensis. Een mannetje van de 
laatstgenoemde soort begon al in mei aan zijn zoektocht naar vrouwtjes, een maand te 
vroeg. Nitela borealis wijkt op nog een andere manier af van de tijden die de atlas geeft: zij 
vloog niet in De Kaaistoep in augustus tijdens de piek die de atlas aangeeft; daarvoor en 
daarna wel. 
 
Variatie in soortkenmerken 
Van sommige soorten zijn grote aantallen exemplaren gevangen en dat leverde de 
mogelijkheid om de variatiebreedte van de normaliter gebruikte soortkenmerken te bepalen. 
Voor twee soorten leverde dat leuke resultaten op: bij de Kleine rupsendoder Ammophila 
pubescens en bij de Gewone wesp Vespula vulgaris. 
Bij Ammophila pubescens vielen twee dingen op: de adering van de voorvleugels is 
variabelere dan in de literatuur wordt aangegeven. Zo geeft Jacobs (2007: p 46-47) aan dat 
de derde submarginaal cel gesteeld kan zijn, soms driehoekig, maar nooit trapeziumvormig. 
Bij de exemplaren uit De Kaaistoep was echter in een aantal gevallen die derde 
submarginaalcel wel degelijk trapeziumvormig (zie figuur 1). Dat bij mannetjes de bovenkant 
van de eerste drie tergieten meestal donkergekleurd zijn, klopt, maar er waren toch wel wat 
mannetjes met geheel rode eerste achterlijfssegmenten. 
 

 
 

   

Figuur 1. Voorvleugels van 
Ammophila pubescens. 
(foto’s Wim Klein). 
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Bij Vespula vulgaris is gekeken of vaak gebruikte kleurkenmerken om deze soort te 
onderscheiden van de Duitse wesp V. germanica steeds opgingen. Dat bleek niet het geval. 
Bij werksters is alleen de vorm van de kaken het enige stabiele kenmerk en misschien de 
gele tekening van de ooguitranding. De onderbroken gele band op de wangen, was bij 
enkele exemplaren niet onderbroken; de zwarte tekening op de clypeus bij een paar 
werksters gereduceerd tot kleine vlekjes en de gele streep op de zijkanten van het pronotum 
is inderdaad recht en niet uitgezakt in het midden, maar dan moet je wel exact naar het 
midden van die streep kijken en niet naar de voorkant ervan, want die blijkt soms behoorlijk 
uitgebreid (zie figuur 2). 
 

  
 

  
 

Figuur 2. Vespula vulgaris lb. kop werkster, rb. kop man,  
lo. werkster pronotum, ro. werkster zijkant kop en thorax (foto’s Wim Klein). 

 
Man/vrouw verschillen 
Wanneer we naar de verhouding tussen de in de loop der jaren gevangen mannen en 
vrouwen kijken, vallen enkele zaken op. Van sommige soorten worden mannetjes en 
vrouwtjes in de malaise- en raamvallen aangetroffen, van sommige alleen mannetjes en van 
andere soorten alleen vrouwtjes. Dat kan verschillende oorzaken hebben, maar de 
belangrijkste daarvan lijkt mij dat bij bepaalde soorten mannen en vrouwen zich op een 
andere manier door het terrein bewegen en stonden de vallen zo opgesteld, dat die 
verschillen ook zichtbaar werden. Het zou leuk zijn dit nader te onderzoeken. Een 
relativering is overigens wel op zijn plaats, want van veel soorten is slechts een enkel 
vrouwtje of mannetje gevangen. Dat lijkt me te weinig om stevige conclusies te trekken. Maar 
als we alleen kijken naar die soorten waarvan 5 of meer exemplaren in de vallen zijn 
aangetroffen, dan valt op dat van Crossocerus annulipes (n=12), Crossocerus ovalis (n=12), 
Lindenius albilabris (n=9), Lindenius panzeri (n=7), Mimesa equestris (n=7), Nysson 
trimaculatus (n=5) Pemphredon lugubris (n=10) alleen maar vrouwtjes in de vallen zaten.  
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Mannetjes en vrouwtjes zaten er in de vallen van Crossocerus cetratus (10 vr, 1m), 
Crossocerus exiguus (16 vr, 3 m), Crossocerus nigritus (5 vr, 1 m), Crossocerus palmipes (4 
vr, 4 m), Crossocerus varus (41 vr, 6 m), Ectemnius continuus (10 vr, 3 m), Lestica alata (3 
vr, 2m), Lestica subterranea (6 vr, 1 m), Oxybelus bipunctatus (3 vr, 3 m), Passaloecus 
corniger (4 vr, 1m), Passaloecus gracilis (6 vr, 2 m), Passaloecus singularis (4 vr, 3 m), 
Psenulus pallipes (7 vr, 1 m), Psenulus schencki (6 vr, 5 m), Rhopalum clavipes (3 vr, 3 m), 
Stigmus pendulus (4 vr, 1m), Tachysphex obscuripennis (3 vr, 5m), Tachysphex 
pompiliformis (14 vr, 4 m), Trypoxylon figulus (7 vr, 5 m), Trypoxylon minus (3 vr, 6 m), 
Ammophila pubescens (48 vr, 140 m), Ammophila sabulosa (1 vr, 4 m). 
Alleen maar mannetjes kwam ook voor, maar van die soorten werd steeds maar één 
exemplaar gevangen; te weinig om iets over te zeggen. 
 
Tot slot 
Het wegwerken van de achterstand bij het verwerken van al het wespen-materiaal uit De 
Kaaistoep heeft allerlei leuke observaties en weetjes – zie boven – opgeleverd, maar ook 
nog duidelijk gemaakt dat het werken met vallen en het daardoor verkrijgen van tijdreeksen 
en van grote aantallen exemplaren erg nuttig is om meer zicht te krijgen op het gedrag en de 
verspreiding van graafwespen. Dat het verwerken van al het gevangen materiaal veel tijd 
kost is waar, maar de verkregen inzichten zijn dat zeker waard. 
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Overige kevers in de pijpvallen in De Kaaistoep in 2018 
 
Emiel Bouvy 
 
 
Inleiding 
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), welke al door Ron Felix zijn behandeld (Felix e.a. 2019). In het verslag van 2019  
(Bouvy 2020) werd in een tabel al een soortenlijst gegeven zonder aantallen met slechts een 
vermelding van de aanwezigheid van de soorten in de 3 typen pijpvallen. In deze bijdrage 
zijn in de tabel naast de vermelding van de aantallen in de 3 vallen bij de maaisel- en 
hakselval de kolommen gesplitst om de aantallen in de daarbij in de pijp toegepaste boven- 
en ondervallen aan te geven. Bovendien zijn soorten die nieuw zijn voor De Kaaistoep, de 
museumcollectie en de provincie met een sterretjescode gemarkeerd. Voorafgaande aan de 
tabel zijn discussies over de resultaten van de 3 vallen toegevoegd. Dit jaar is gestopt met 
de pijpval in de bodem, terwijl de vallen in de maaiselhoop en de houtstapel het hele jaar zijn 
bemonsterd. Een derde nieuwe pijpval is geplaatst in de eerste week van mei, week 18 
(Felix 2019). De pijp werd aangebracht in een 1m hoge hoop van een kubieke meter 
houtsnippers, haksel van spar en den. Voor de gebruikte methode zie (Felix e.a. 2017). 
Wegens vakantie zijn de vallen niet geleegd in de weken 8, 9 en 10 (eind februari - begin 
maart) en in de weken 37 en 38 (half september). In deze laatste periode is op de 
maaiselhoop nieuw hooi gelegd. Informatie over de locatie van de vallen is te vinden in (Felix 
e.a. 2019). 
 
Methode 
Voor de determinatie van en de informatie over het biotoop en soms de levenswijze van 
soorten werden de volgende literatuurbronnen gebruikt: Ptiliidae (Darby 2012), voor soorten 
van alle keverfamilies uitgezonderd de in de Inleiding genoemde (Freude, Harde & Lohse 
1964-2012), voor soorten van het geslacht Orthoperus van de Corylophidae (Lompe 2018), 
idem van het geslacht Cryptophilus van de Erotylidae (Lompe 2019), voor soorten van de 
onderfamilie Aleocharinae van de Staphylinidae (Palm 1970). 
 
Resultaten 
Dit jaar werd in deze 3 pijpvallen een recordaantal van 200 soorten gevangen; in 2017 waren 
dat 98 soorten. Deze verdubbeling van het soortenaantal is het gevolg van de vervanging 
van de bodemval met in 2017 slechts 21 soorten door de hakselval met een recordscore van 
124 soorten. Alle vangstaantallen van de pijpvallen in 2018 staan in tabel 1. In de discussie 
zijn per habitat opmerkingen te vinden over de resultaten en worden de uitkomsten 
vergeleken met die in 2017. 
 
Discussie 
Pijpval in maaiselhoop 
In 2018 werden 89 soorten gevonden wat een duidelijk hogere score is vergeleken met de 
58 en 56 soorten, die in resp. 2016 en 2017 werden aangetroffen. Hiervan waren 27 soorten 
ook aanwezig in 2017 en de overige 59 - bijna 69% - nieuw. De vraag kan gesteld worden of 
het dit jaar hogere aantal soorten een effect is van deze eerste uitgesproken warme en 
droge zomer in 2018? De maaiselhoop kan in deze omstandigheden een rol hebben 
gespeeld als toevluchtsoord. Een belangrijk aandeel in de toename t.o.v. 2017 vormen de 
truffelkevers (Leiodidae) met 11 tegenover 6 soorten, maar ook de kortschilden 
(Staphylinidae) met 37 naast 22 soorten.  
Dit jaar nieuw opduikende families zijn de snoerhalskevers (Anthicidae) (1sp.), spitsmuisjes 
(Brentidae) (1 sp.), oprolkogeltjes (Clambidae) (2 spp.), lieveheersbeestjes (Coccinellidae) (1 
sp.), molmkogeltjes (Corylophidae) (2 spp.), bladsprietkevers (Scarabaeidae) (3 spp.),   
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valse knotskevers (Scydmaenidae) (1 sp.) en dwergkniptorren (Throscidae) (1 sp.). De 
soorten van de families spitsmuisjes, lieveheersbeestjes en de soort Aphodius granarius van 
de bladsprietkevers hebben geen binding met dit biotoop en moeten als toevallige bezoekers 
beschouwd worden. Wat opvalt is de aanwezigheid van 68 ex. van de dwerghoutkever 
Cerylon histeroides (Cerylonidae). Als biotoop van deze soort wordt genoemd: aanwezig 
onder schors van loof- en naaldhout. In zoverre klopt dit met de 87 ex. aangetroffen in de 
hakselhoop. De vraag is of daarnaast niet ook rottend plantaardig materiaal een belangrijke 
rol speelt als biotoop van deze soort. 
Van de harige schimmelkever Cryptophagus punctipennis werden in 2017 5 ex. gevonden en 
dit jaar 24. Een duidelijke toename van 10 naar 32 ex. is ook te zien bij de spiegelkever 
Acritus nigricornis (Histeridae). Nog meer uitgesproken is het aantal van 90 ex. van de 
schimmelkever Corticaria serrata (Latridiidae) vergeleken met 5 in 2017, terwijl de 
schimmelkever Enicmus rugosus, die afwezig was in alle vallen in ’16 en ’17, nu 74 ex. laat 
zien, waarvan 73 in week 32 van 9-16 augustus. Frappant is wel dat in de 2 voorgaande 
weken in de naburige hakselval piekaantallen van ± 31.640 en ± 1300 ex. werden gevonden. 
De mogelijkheid van een verspreiding vanuit deze laatste val lijkt daarom niet uit te sluiten. 
Een tegengesteld patroon vertoont de truffelkever Catops fuscus (Leiodidae): 57 ex. in 2017 
en nu 8. Wat is de achtergrond van de toename van de bovengenoemde soorten en de 
afname van de laatste soort? Het zou veroorzaakt kunnen zijn door de verdere omzetting 
van het maaisel in deze uitzonderlijke zomer. Voor sommige soorten kan het gunstiger 
hebben uitpakt en voor andere soorten juist nadelig. Wat betreft de kortschilden, carnivore 
rovers, springt Micropeplus fulvus met 116 ex. er tussenuit. Het is bekend dat deze soort 
aangetroffen wordt in beschimmeld plantaardig materiaal. In de hakselval zaten slechts 20 
ex. In de 2 voorgaande jaren ’16 en ’17 waren in de maaiselval 46 en 97 ex. aanwezig. 
 
Pijpval in houtstapel van zomereik 
Aanwezig waren 51 soorten, in 2017 42 en in 2016 55. Van deze 51 soorten kwamen slechts 
19 soorten (37%) ook in de val van ’17 voor. Het verbaast dan ook niet dat 17 van deze 51 
soorten (33%) geen duidelijke relatie hebben met dit biotoop. Genoemd moeten worden de 
spitsmuizen Apion rubens en rubiginosum (Apionidae), het haantje Mantura chrysanthemi 
(Chrysomelidae), de snuitkevers Othiorhynchus ovatus, Strophosoma capitatum, 
Trachyphloeus bifoveolatus en T. scabriculus (Curculionidae), de kniptorren Agriotes 
obscurus en A. sputator (Elateridae), de truffelkevers Catops fuliginosus en Nargus velox 
(Leiodidae), de bladsprietkever Serica brunnea (Scarabaeidae), de kortschilden Anthobium 
unicolor, Metopsia clypeata, Phyllodrepa ioptera, Quedius boops en Tasgius morsitans 
(Staphylinidae). Bovenstaande soorten moeten beschouwd worden als toevallige bezoekers 
of soorten die vanwege weersomstandigheden een tijdelijke toevlucht tot dit biotoop hebben 
gezocht. 
Wat betreft de boktorren (Cerambicidae) viel op dat er dit jaar 12 ex. van de Veranderlijke 
boktor Phymatodes testaceus zijn bemonsterd en in 2017 slechts 2. Daarentegen was er nu 
slechts 1 ex. van de Elzenboktor Poecilium alni aanwezig en toen 22 ex. Het kan 
samenhangen met het feit dat de laatste soort door zijn kleiner formaat een korter 
larvestadium heeft als de eerstgenoemde. De soorten Kleine wespenboktor Clytus arietis en 
Vuurboktor Pyrrhidium sanguineum, die in ’17 en ’16 wel aanwezig waren ontbreken. Een 
verklaring hiervoor is mogelijk het feit dat de Kleine wespenboktor zich vooral in takken en in 
vers gekloofd hout ontwikkelt, terwijl bekend is dat de Vuurboktor uit jonger gekapt hout 
uitkomt in tegenstelling tot de Veranderlijke boktor, die ook uit relatief ouder haard- en 
bouwhout verschijnt. 
Een soort die er qua aantal (31 ex.) relatief uitspringt is de aan hout gebonden harige 
schimmelkever Cryptophagus reflexus. Een soort nieuw voor De Kaaistoep, de collectie en 
de provincie is de schijnkniptor Dromaeolus barnabita (Eucnemidae) welke al enkele jaren 
eerder in Limburg als nieuw voor ons land gevonden is (Heijerman & Thomas 2016). 
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Pijpval in houtsnippers van den en spar 
Deze voor dit jaar nieuwe pijpval is in de week van 3-10 mei (week 18) ingezet. Qua 
inrichting van de pijp met onder- en bovenval is hij identiek aan de maaiselpijpval 
beschreven in (Felix e.a. 2017). 
In totaal zijn er 123 soorten bemonsterd, waarvan 120 in de bovenval en 39 in de onderval. 
Van de laatsten waren er 36 ook present in de bovenval en dus slechts 3 exclusief in de 
onderval. Daarmee scoort deze nieuwe val beduidend hoger als de overige 2 vallen. 
De dwerghoutkever Cerylon histeroides (Cerylonidae), die in de maaiselval al opviel met 68 
ex., komt hier uit op 87 ex. Wat betreft de molmkogeltjes moet Sericoderus lateralis 
(Corylophidae) met een 61 ex. vermeld worden. Bij de snuitkevers springt Crypturgus 
subcribrosus (Curculionidae) eruit met 70 ex. Het is niet verwonderlijk dat naast deze soort 
nog 7 andere soorten werden gevonden, die behoren tot de onderfamilie schorskevers 
(Scolytinae) van de snuitkevers. De aanwezigheid van de kniptorren Agriotes obscurus en 
met name A. pallidulus is een raadsel. In de literatuur (Freude, Harde & Lohse 1979, Band 6) 
wordt vermeld dat de larven van de soorten van dit geslacht zich ontwikkelen in de wortels 
van planten. Bij de prachtzwamkevers (Erotylidae) trekt Cryptophilus propinquus met 50 ex. 
de aandacht. De soort was met 4 ex. aanwezig in de maaiselval. Het is de vraag of deze 
soort uitsluitend op houtschimmels voorkomt. Hij werd ook gekweekt uit een val met rotte 
peertjes door Bas Drost (workshop NEV-keversectie Everts van 7/3/2020). De spiegelkever  
Paromalus flavicornis (Histeridae) is bij alle 3 de vallen in gering aantal van 1-4 ex. 
aanwezig. Alleen bij deze val duikt Paromalus parallelepipedus op met 23 ex. Deze soort 
wordt n.l. gevonden in de gangen van het ondertribus Ipini van de schorskevers. Hiertoe 
behoren de gevonden soorten Crypturgus subcribrosus, Crypturgus hispidulus (1x), 
Dryocoetes autographus (1x), Pityogenes chalcographus (15x) en de letterzetter Ips 
typographus (20x). Wat betreft de schimmelkevers (Latridiidae) is het enorme geschatte 
aantal van ± 4.865 ex. van Enicmus rugosus zeer opvallend. Als biotoop van de soort wordt 
rottend plantaardig materiaal en strooisel genoemd beiden met schimmels. Deze soort leeft 
van slijmzwammen, die inderdaad in het haksel aanwezig waren. In een hakselmonster van 
de slijmzwam Heksenboter Fuligo septica, voorkomend op hout en hier op het oppervlak, 
(zie foto’s in Felix 2019), werden talrijke ex. aangetroffen. De piekperiode van de 
aanwezigheid van de soort liep van half juli tot begin augustus. Onder de kerkhofkevers 
(Monotomidae) vallen de soorten Monotoma bicolor en longicollis op met aantallen van resp. 
57 en 289 ex. De soorten van deze familie leven onder rottend plantaardig materiaal. Van M. 
bicolor zaten er 104 ex. in de maaiselval. M. longicollis echter, qua formaat kleiner en slanker 
dan M. bicolor, ontbrak in de maaiselval maar in deze val van 2017 zaten 17 ex. Dit zou erop 
kunnen wijzen dat de soort zich alleen op rottend plantaardig materiaal en hout ontwikkelt 
dat in een vroeg stadium van decompositie verkeert. De redelijke aanwezigheid van de 
slijmzwamkevers Aspidiphorus orbiculatus en Sphindus dubius (Sphindidae) ligt voor de 
hand. Wat betreft de kortschildkevers valt het hoge aantal van 371 ex. Atheta coriaria op en 
in mindere mate dat van 25 ex. Atheta aeneicollis. Mogelijk vormen de in dit biotoop op 
slijmzwammen talrijk aanwezige larven en poppen van de schimmelkever Enicmus rugosus 
een dankbare prooi voor de larven van deze Atheta-soorten. Het is frappant dat in de 
jaarweken 29-31 van de piek van de aantallen van E. rugosus, die van A. coriaria volledig 
inzakken gevolgd door afwezigheid, terwijl deze soort vanaf de eerste functionerende week 
18 tot en met 28 in redelijke aantallen aanwezig was. Dexiogya corticina (14 ex.) is een 
bekende predator aanwezig onder de schors van loof- en naaldhout. Gabrius splendidulus 
(17 ex.) een veel voorkomende soort onder schors van dode bomen. Gyrohypnus angustatus 
(62 ex.) en Lithocharis nigriceps (68 ex.) staan bekend als bewoners van rottend planten-
materiaal. Toch ontbreken ze volledig in de maaiselval. Micropeplus fulvus scoort met 21 ex. 
in deze val een stuk lager als de 116 ex. in de maaiselval. Ook valt het op dat Myrmeco- 
cephalus concinnus (17 ex.), waarvan de aanwezigheid in compost wordt genoemd, 
uitsluitend in deze val is gelopen. Philonthus debilis (28 ex.), idem in compost aanwezig, was 
in de maaiselval slechts met 1 ex. present. De eerste lettergreep Phloeo-, ook bekend van 
de term phloeem voor de schorslaag, verwijst bij de volgende 3 soorten van de geslachten 
Phloeocharis, Phloeonomus en Phloeopora naar de aanwezigheid onder de schors.   
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Phloeonomus pusillus komt alleen voor onder de schors van naaldhout. Het blijft een 
vraagteken waarom de soorten Philhygra palustris en Philonthus quisquiliarius, die bekend 
zijn als bewoners van oevers en natte plekken, juist in dit biotoop gevonden werden. De ex. 
zaten in weekmonsters van de periode begin mei tot begin juni. Door het droge en warme 
weer van de zomer zou juist het relatief vochtige milieu van de hakselhoop een aantrekkelijk 
toevluchtsoord kunnen zijn geweest. In de literatuur wordt vermeld dat de zwartlijf Nalassus 
laevioctostriatus (Tenebrionidae) meestal gevonden wordt onder de schors van oude eiken. 
De aanwezigheid van slechts 1ex. in de houtstapelval en 4 in deze val wijst op een 
voorkomen onder de schors van zowel naald- als loofbomen. Scaphidema metallicum wordt 
vermeld als vaak aanwezig op beschimmeld en vermolmd hout van loofbomen. Het enige 
gevangen exemplaar zat toch in deze val met naaldhouthaksel. 
De volgende met de familie en hun nummers aangegeven soorten hebben zover bekend is  
geen relatie met dit habitat. Zij moeten beschouwd worden als toevallige bezoekers of 
soorten die er tijdelijk hun toevlucht zoeken vanwege ongunstige omstandigheden in hun 
eigenlijke biotoop. 
Coccinellidae: 20; Curculionidae: 33, 34, 41, 42, 44, 45, 46; Elateridae: 54, 56, 59, 61; 
Hydrophilidae: 72; Staphylinidae: 155, 158, 184. Niet alleen qua aantal soorten was deze val 
een uitschieter maar ook wat betreft het aantal van 8 soorten nieuw voor De Kaaistoep en de 
collectie, waaronder 2 soorten, die ook nieuw zijn voor de provincie n.l. Crypturgus hispidulus 
(36) en de al bij de houtval genoemde Dromaeolus barnabita (66). Hier volgen de 
soortnummers: 1**, 4***, 36***, 37**, 66***, 84**, 163**, 167**. De betekenis van de ***-code 
bij de nummers is hieronder in de toelichting van tabel 1 aangegeven. 

 
Tabel 1. Families, soorten en aantallen van de overige keverfamilies in de pijpvallen in 2018. 
Toelichting: * = nieuw voor De Kaaistoep; ** = idem en nieuw voor de collectie; *** = idem en nieuw voor de 
provincie. 
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houtsnippers 
den & spar 
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Aderidae - schijnsnoerhalskevers      

   1. Aderus populneus **                       
 

2 

Anobiidae - klopkevers      

   2. Ptinus fur   7   

Anthicidae - snoerhalskevers      

   3. Omonades floralis 8   1  

   4. Stricticollis tobias ***    1 1 

Brentidae - spitsmuisjes      

   5. Apion rubens   1   

   6. Apion rubiginosum   1   

   7. Taeniapion urticarium 1     

Bostrichidae - boorkevers      

   8. Lyctus brunneus   5   

Cerambicidae - boktorren      

   9. Phymatodes testaceus   12   

 10. Poecilium alni   1   

Cerylonidae - dwerghoutkevers      

 11. Cerylon ferrugineum    7 3 

 12. Cerylon histeroides 65 3 2 58 29 

Chrysomelidae - haantjes      

 13. Mantura chrysanthemi   1   

Ciidae – houtzwamkevers      

 14. Cis punctulatus    4 1 

 15. Ennearthron cornutum    6  

Clambidae - oprolkogeltjes      

 16. Calyptomerus dubius    1  

 17. Clambus armadillo 2   4 1 
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 18. Clambus punctulum 2   4 3 

Cleridae - mierkevers      

 19. Thanasimus formicarius    1  

Coccinellidae - lieveheersbeestjes      

 20. Rhizobius chrysomeloides    1  

 21. Scymnus limbatus 1     

Corylophidae - molmkogeltjes      

 22. Corylophus cassidioides 1     

 23. Orthoperus corticalis   3   

 24. Orthoperus nigrescens   1 3  

 25. Sericoderes lateralis    61  

Cryptophagidae – harige schimmelkevers      

 26. Atomaria lewisi 3  1 7  

 27. Atomaria turgida    3  

 28. Cryptophagus dentatus   8 3  

 29. Cryptophagus punctipennis 24  3 4  

 30. Cryptophagus reflexus 2  31 2  

 31. Cryptophagus scutellatus 5 1 1   

 32. Ephistemus globulus 2     

Curculionidae - snuitkevers      

 33. Acalles ptinoides    1  

 34. Barypeithes pellucidus    3  

 35. Caenopsis fissirostris   2   

 36. Crypturgus hispidulus***    1  

 37. Crypturgus subcribrosus**    63 7 

 38. Dryocoetes autographus    1  

 39. Hylurgops palliatus    2  

 40. Ips typographus    13 7 

 41. Nedyus quadrimaculatus 7   1  

 42. Otiorhynchus ovatus 11  1 1  

 43. Parethelcus pollinarius 1     

 44. Phyllobius argentatus    2  

 45. Phyllobius maculicornis    1  

 46. Phyllobius virideaeris    1  

 47. Pityogenes chalcographus    6 9 

 48. Polygraphus poligraphus    1 5 

 49. Scolytus rugulosus   1   

 50. Strophosoma capitatum   1   

 51. Trachyphloeus bifoveolatus   1   

 52. Trachyphloeus scabriculus 1  5 1  

 53. Tychius picirostris 1     

Elateridae - kniptorren      

 54. Agriotes aterrimus    1  

 55. Agriotes obscurus   1   

 56. Agriotes pallidulus 2   8 1 

 57. Agriotes sputator 2  1   

 58. Ampedus sanguinolentus    1  

 59. Athous bicolor    4  

 60. Dalopius marginatus    5  

 61. Dicronychus cinereus 1   5  

Endomychidae - zwamkevers      

 62. Symbiotes gibberosus 7 2  2 2 

Erotylidae - prachtzwamkevers      

 63. Cryptophilus propinquus 4   50  

 64. Dacne bipustulata 1   1  
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 65. Tritoma bipustulata   1   

Eucnemidae - schijnkniptorren      

 66. Dromaeolus barnabita ***   1 1  

Histeridae - spiegelkevers      

 67. Acritus nigricornis 32 3    

 68. Paromalus flavicornis 1  4 3 1 

 69. Paromalus parallelepipedus    21 2 

Hydrophilidae - watervrienden      

 70. Cercyon analis 11 6    

 71. Cercyon lateralis 1     

 72. Megasternum concinnum 9 1  1  

Kateretidae      

 73. Brachypterus urticae 1     

Laemophloeidae - dwergschorskevers      

 74. Cryptolestes duplicatus   1   

Latridiidae - schimmelkevers      

 75. Cartodere nodifer   6 8 2 

 76. Corticaria impressa 1     

 77. Corticaria serrata 87 3 5 3  

 78. Dienerella vincenti     13  

 79. Enicmus rugosus 74  2 ±4865  

 80. Enicmus testaceus    1  

 81. Enicmus transversus   1   

 82. Latridius assimilis   1   

Leiodidae - truffelkevers      

 83. Agathidium laevigatum 
 

1    

 84. Agathidium nigrinum **    1  

 85. Agathidium sp.  1    

 86. Anisotoma humeralis    2  

 87. Catops chrysomeloides 1     

 88. Catops fuliginosus   1   

 89. Catops fuscus 7 1    

 90. Catops nigricans 6 3    

 91. Catops picipes 2  7 7  

 92. Choleva jeanneli 4 1    

 93. Choleva oblonga 4     

 94. Nargus velox 4  1   

 95. Ptomaphagus subvillosus 1     

 96. Sciodrepoides watsoni 3     

Monotomidae - kerkhofkevers      

 97. Monotoma bicolor 103 1  53 4 

 98. Monotoma longicollis    277 12 

 99. Monotoma picipes 3   6  

100. Rhizophagus bipustulatus   3 3  

101. Rhizophagus dispar    8 1 

Mycetophagidae - boomzwamkevers      

102. Litargus balteatus    5  

103. Mycetophagus piceus    1  

104. Typhaea stercorea    1  

Nitidulidae - glanskevers      

105. Epuraea longula    5  

Ptiliidae - veervleugelkevers      

106. Acrotrichis atomaria 1     

107. Acrotrichis fascicularis    1  

108. Ptenidium pusillum 216 35  2 1 
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Salpingidae - platsnuitkevers      

109. Salpingus planirostris    1  

Scarabaeidae - bladsprietkevers      

110. Aphodius granarius 1     

111. Aphodius distinctus 1     

112. Serica brunnea   1 1  

113. Trox sabulosus 1     

Scraptiidae - bloemspartelkevers      

114. Anaspis lurida   1   

115. Neuraphes angulatus 1   19  

Silvanidae - spitshalskevers      

116. Ahasverus advena    1  

117. Uleiota planata   4 3  

Sphindidae - slijmzwamkevers      

118. Aspidiphorus orbiculatus    45  

119. Sphindus dubius    153 1 

Staphylinidae - kortschildkevers      

120. Acrotona fungi    3  

121. Acrotona pseudotenera 1 1  2 3 

122. Anthobium unicolor 4  1   

123. Astenus pulchellus 2     

124. Atheta aeneicollis 3 1  19 6 

125. Atheta coriaria    219 152 

126. Atheta laticollis    2  

127. Atheta obfuscata    1  

128. Bolitobius castaneus    1  

129. Bolitochara obliqua 1     

130. Cypha longicornis    1  

131. Dexiogya corticina 2   6 8 

132. Dinaraea aequata    1  

133. Drusilla canaliculata 7     

134. Falagria caesa 1     

135. Gabrius splendidulus 1   8 9 

136. Gyrohypnus angustatus    32 30 

137. Gyrohypnus fracticornis 1     

138. Habrocerus capillaricornis 4     

139. Ischnoglossa prolixa    2  

140. Leptusa fumida    3  

141. Liogluta alpestris 1     

142. Lithocharis nigriceps    24 44 

143. Lithocharis ochracea 1     

144. Metopsia clypeata   2   

145. Micropeplus fulvus 97 19 1 21  

146. Myrmecocephalus concinnus    17  

147. Nehemitropia lividipennis 1   1  

148. Nudobius lentus    1 1 

149. Ocypus brunnipes 2     

150. Oligota parva    1  

151. Othius subuliformis 1     

152. Oxypoda elongatula 1     

153. Oxypoda haemorrhoa   1   

154. Oxypoda opaca 1     

155. Philhygra palustris 
 

1  2 2 

156. Philonthus debilis 1   17 11 

157. Philonthus discoideus    
 

1 
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158. Philonthus quisquiliarius    2  

159. Philonthus succicola 1     

160. Philonthus tenuicornis    1  

161. Philonthus varians    
 

1 

162. Phloeocharis subtilissima    1  

163. Phloeonomus pusillus **    4  

164. Phloeopora corticalis    14 1 

165. Phyllodrepa ioptera   2   

166. Phyllodrepoidea crenata   1   

167. Placusa depressa **    3  

168. Proteinus brachypterus 
 

1    

169. Proteinus ovalis 1     

170. Quedius boops   1   

171. Quedius cruentus    10 1 

172. Quedius lucidulus    
 

1 

173. Quedius nigriceps    1  

174. Quedius semiobscurus   1   

175. Rugilus orbiculatus    1  

176. Scaphisoma agaricinum 4   56  

177. Scaphium immaculatum 1     

178. Sepedophilus marshami 6   20  

179. Sepedophilus testaceus    1  

180. Stenus bimaculatus    1  

181 Stenus clavicornis 3   5 1 

182 Stenus fulvicornis 
 

1    

183 Stenus impressus 1     

184 Sunius bicolor 2     

185 Tachinus corticinus 3 1 1   

186 Tachinus subterraneus 13 1  1  

187 Tachyporus atriceps 1     

188 Tachyporus pusillus 
 

1    

189 Tasgius globulifer 1     

190 Tasgius morsitans   1   

191. Xantholinus linearis 16  2 1  

Tenebrionidae - zwartlijven      

192. Alphitophagus bifasciatus    1  

193. Corticeus fraxini    1  

194. Corticeus linearis    1  

195. Nalassus laevioctostriatus   1 4  

196. Scaphidema metallicum    1  

Throscidae - dwergkniptorren      

197. Trixagus carinifrons 2   5 5 

Trogossitidae - schorsknaagkevers      

198. Nemozoma elongatum    3 1 

Zopheridae - somberkevers      

199. Bitoma crenata    1  

200. Colydium elongatum    1  

 
 
Literatuur 
Zie de afsluitende pagina van het volgende artikel met als titel: ‘Overige kevers in de 
pijpvallen in De Kaaistoep in 2019’ op blz. 67. 
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Overige kevers in de pijpvallen in De Kaaistoep in 2019 
 
Emiel Bouvy 
 
 
Inleiding 
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), welke al door Ron Felix zijn behandeld (Felix e.a. 2020). In dit laatste artikel staat 
informatie over de situatie van de 3 typen pijpvallen en de in verband daarmee genomen 
maatregelen en aanpassingen. Wegens vakantie van de verzamelaar werden de vallen niet 
wekelijks geleegd in de periode tussen eind april en half juni. 
 
Methode 
Voor de determinatie van en de informatie over het biotoop en soms de levenswijze van 
soorten werden de volgende literatuurbronnen gebruikt: Ptiliidae (Darby 2012), voor soorten 
van alle keverfamilies uitgezonderd de in de Inleiding genoemde (Freude, Harde & Lohse 
1964-2012), voor soorten van het geslacht Orthoperus van de Corylophidae (Lompe 2018), 
idem van het geslacht Cryptophilus van de Erotylidae (Lompe 2019), voor soorten van de 
onderfamilie Aleocharinae van de Staphylinidae (Palm 1970). 
 
Resultaten 
Dit jaar werden er in de 3 vallen 157 soorten bemonsterd en in 2018 200 soorten. Deze 
terugloop in het soortenaantal is vooral te wijten aan het lagere aantal van 68 soorten in de 
hakselval t.o.v. van een record aantal van 124 in 2018. Alle vangstaantallen van de pijpvallen 
in 2019 staan in tabel 1. In de discussie volgen per habitat opmerkingen over de vangsten en 
worden de uitkomsten vergeleken met die in 2018.  
 
Discussie 
Pijpval in maaiselhoop 
In 2019 werden 97 soorten gevonden wat een iets hogere score is vergeleken met de 86 
soorten in 2018. Dit kan een effect zijn van het feit dat er in juni een nieuwe vracht hooi op 
de hoop is aangebracht (Felix e.a. 2020). Een 47-tal soorten waren ook aanwezig in 2018 en 
50 soorten (bijna 52%) zijn nieuw. Dit is wat minder uitgesproken als de verhouding ‘18/’17 
met tegen de 69% nieuwe soorten, die in 2017 ontbraken. Opvallend is de terugval van de 
truffelkevers (Leiodidae) naar 4 soorten vergeleken met de piek van 11 in 2018 en na 6 
soorten in 2017. Het merendeel van de ex. was dit jaar aanwezig in de laatste 3 maanden, 
terwijl we in 2018 een spreiding zien over het hele jaar. De vraag moet gesteld worden of de 
constitutie van de hoop na de winter minder aantrekkelijk was geworden als biotoop voor 
deze soorten en na de toevoeging van nieuw hooi in juni een stuk beter. Verder moet een 
verdubbeling van het aantal kniptorsoorten (Elateridae) van 3 naar 6 vermeld worden. Ook 
zien we een lichte toename van de kortschilden (Staphylinidae) van 36 naar 44 soorten. 
Evenals in 2018 moeten de soorten van de families spitsmuisjes (Brentidae), 
lieveheersbeestjes (Chrysomelidae) en bastaardglanskevers (Kateretidae) als incidentele 
bezoekers beschouwd worden zonder een binding met dit biotoop. Wel kan een rol spelen 
dat zij vanwege de droge en warme zomer een tijdelijk toevlucht hebben gezocht in deze 
maaiselhoop. Wat betreft afzonderlijke soorten valt het op dat de snoerhalskever Aderus 
populneus met 5 ex. uitsluitend gevonden is in het maaisel. In 2018 was de soort aanwezig 
in het haksel en dit komt beter overeen met de biotoopvermelding in de literatuur: gebonden 
aan vermolmd en rot loofhout. Wat betreft de dwerghoutkever Cerylon histeroides 
(Cerylonidae), volgens de literatuur aanwezig onder schors van loof- en naaldhout, zien we 
dit jaar een zelfde patroon als in 2018: 59 ex. in het maaisel en 43 ex. in de hakselhoop, 
terwijl vorig jaar de verhouding  87 : 68 was. Dit wijst erop dat rottend plantaardig materiaal 
minstens zo belangrijk is als biotoop van deze soort.   
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Wat betreft de spiegelkevers (Histeridae) verschijnen naast de al in 2018 aanwezige soorten 
Acritus nigricornis en Paromalus flavicornis, de soorten Onthophilus punctatus en O. striatus. 
De eerste 2 soorten zijn gebonden aan rottend plantaardig materiaal. De Onthophilus-
soorten zijn naast dit laatste biotoop ook te vinden op mest en aas. Mogelijk heeft 
voortschrijdende decompositie van het maaisel deze soorten aangetrokken. Wat betreft de 
schimmelkevers (Latridiidae) valt de toename op van Corticaria serrata naar 123 ex. t.o.v. 90 
in 2018. Een sterke terugval naar 18 ex. is zichtbaar bij de slijmzwamkever Enicmus rugosus 
vergeleken met 74 in ’18. De oorzaak kan liggen in een verandering van de kwaliteit van het 
maaisel. Bij de truffelkevers zien we naast de duidelijke terugval in het aantal soorten alleen 
bij Catops fuscus een toename naar 25 ex. tegenover 8 in 2018. Bij de kerkhofkevers duikt 
opeens Monotoma brevicollis met 141 ex. op, terwijl de in 2018 met 104 ex. aanwezige M. 
bicolor ontbreekt. Dit kan eveneens te maken hebben met de verandering in de loop van de 
tijd van  de aard van het materiaal. Wel lijkt het maaisel in dit jaar aantrekkelijker te zijn 
geworden voor de veervleugelkevers (Ptiliidae), getuige het hogere aantal gevonden 
Acrotrichis atomaria en het verschijnen van A. fascicularis met 7 ex., welke soort alleen in 
het eerste jaar 2016 van deze val met 1 ex. gevonden is. Het duidelijkst blijkt het uit de 
stijging van de algemene soort Ptenidium pusillum van 251 in ’18 naar 416 dit jaar. Bij de 
laatste soort kan gezien de vangstdata de toevoeging van vers maaisel in juni een rol 
hebben gespeeld. Wat betreft de bladsprietkevers (Scarabaeidae) wijzen de hogere 
aantallen van de ook in ’18 aanwezige soorten Aphodius granarius en A. distinctus evenals 
het verschijnen van de soort Oxyomus silvestris op een grotere aantrekkelijkheid van het 
materiaal door decompositie. Bij de kortschilden (Staphylinidae) valt een duidelijke toename 
van Micropeplus fulvus op: 97 ex. in 2017, 116 in 2018 naar 312 dit jaar. Dit is een 
schimmeleter en het wijst op verdere verschimmeling van het maaisel. De soort Tachinus 
subterraneus valt op met 77 ex. tegenover 14 in 2018. Als soort van rottend plantaardig 
materiaal mogelijk het gevolg van voortgaande decompositie. 
 
Pijpval in houtstapel van zomereik 
Aanwezig waren 40 soorten, in 2018: 51. Dit lagere aantal kan samenhangen met de dit jaar 
uitgevoerde noodzakelijke en beschreven renovatie van de stapel (Felix e.a. 2020). Deze 
auteur beschrijft de toestand als volgt: Het hout in de houtstapel is al flink aan het vergaan. 
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. Van de bovengenoemde 40 soorten 
waren er 17 (43%) ook aanwezig in deze val van 2018. De volgende 16 soorten (40%) 
hebben geen duidelijke relatie met dit biotoop: de spitsmuizen Apion haematodes en 
Synapion ebeninum (Brentidae; de laatste nieuw voor De Kaaistoep en de collectie), de 
snuitkevers Otiorhynchus ovatus en O. singularis, Strophosoma capitatum en S. 
melanogrammum, Trachyphloeus bifoveolatus en T. scabriculus (Curculionidae), de 
kniptorren Dalopius marginatus en Dicronychus cinereus (Elateridae), de bladsprietkever 
Aphodius contaminatus (Scarabaeidae) en de zwartlijf Crypticus quisquilius 
(Trenebrionidae). Dit zijn toevallige bezoekers of soorten, die vanwege het weer of 
overwintering als imago een toevlucht hebben gezocht tot dit biotoop. De 4 kortschildsoorten 
Acrotona fungi, Liogluta alpestris, Micropeplus fulvus en Oxypoda opaca (Staphylinidae) 
horen ogenschijnlijk ook tot deze categorie. Omdat zij normaal in strooisel en rottend 
plantaardig materiaal voorkomen, kunnen zij door de aanwezigheid van houtmolm en 
rottende schorsresten hier mogelijk toch een geschikte niche hebben gevonden. De larven 
van de spektor Megatoma undata (Dermestidae) doen zich tegoed aan de larven en poppen 
van Hymenopteren aanwezig in boorgangen in dood hout. Het vrouwtje weet deze plekken 
feilloos te vinden voor de eileg. De truffelkever Catops picipes (Leiodidae) komt niet alleen 
op aas maar ook op rottende zwammen voor mogelijk aanwezig op hout in de stapel. De 
kortschildsoort Gyrophaena manca leeft speciaal in boomzwammen.  
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De kortschild Phyllodrepa ioptera leeft normaliter in nesten en holen in de grond o.a. die van 
mieren. Ook in 2018 was de soort uitsluitend aanwezig in dit biotoop. Mogelijk vind deze 
soort ook hier een geschikte leefomgeving. 
 
Pijpval in houtsnippers van den en spar 
In totaal zijn er dit jaar 68 soorten bemonsterd, terwijl dit aantal in 2018 123 bedroeg. In dit 
laatste jaar, waarin deze val werd gestart, oefende het verse haksel duidelijk een grotere 
aantrekkingskracht op soorten. In de bovenval zaten 62 soorten en in de onderval 22. 
Zestien soorten werden in beide vallen gevonden zodat 46 soorten uitsluitend in de bovenval 
voorkwamen en 6 soorten alleen in de onderval. Vergeleken met de aantallen soorten van de 
2 andere typen vallen is deze val, die vorig jaar de topscore had, teruggezakt tot een 
middenpositie. Wat betreft de dwerghoutkever Cerylon histeroides (Cerylonidae) moet 
verwezen worden naar de notitie onder deze soort in de discussie van de maaiselval. Verder 
valt op dat de verhouding bovenval : onderval dit jaar 17 : 26 was en vorig jaar 58 : 29. Naast 
een minder aantrekkelijk algeheel milieu kan een wat hoger aantal onder dan boven een 
effect zijn van uitdroging van het bovengedeelte van de hoop. Het valt op dat Cerylon 
ferrugineum beide jaren uitsluitend in dit houtige biotoop gevonden is. Dit jaar blijken t.o.v. 
2018 soorten van de families houtzwamkevers (Ciidae) en oprolkogeltjes (Clambidae) 
volledig afwezig, terwijl bij de molmkogeltjes (Corylophidae) het aantal ex. van Sericoderus 
lateralis is teruggevallen van 61 naar 3. De oorzaak kan alleen maar liggen in een 
achteruitgang van de kwaliteit van het haksel voor de soorten van deze families. Bij de 
harige schimmelkevers (Cryptophagidae) blijven de aantallen van de 3 Cryptophagus-
soorten in beide jaren stabiel, maar dit jaar vallen de 2 soorten Atomaria lewisi en Atomaria 
turgida volledig weg. Mogelijk gedijen soorten van dit geslacht beter bij een vochtiger 
microbiotoop. Wat betreft de onderfamilie schorskevers (Scolytinae) van de snuitkevers 
(Curculionidae) is er t.o.v. 2018 van de toen aanwezige 7 soorten nog slechts 1 soort 
aanwezig, n.l. de Letterzetter Ips typographus met 1 ex. Opvallend is de aanwezigheid van 
de Eikelboorder Curculio glandium. Ofschoon deze soort voor eileg en voedsel gebonden is 
aan eikels voelt hij zich mogelijk aangetrokken tot dit biotoop als schuilplaats voor droogte en 
overwintering. Wat betreft de kniptorren (Elateridae) houdt de aanwezigheid van de 2 
Ampedus-soorten verband met het feit dat de eieren gelegd worden in vermolmd of rot hout 
en de larven als predatoren leven van andere dieren aanwezig in het biotoop. Van de 
aanwezige Dalopius marginatus leven de larven ook als rovers maar dan in de bodem en 
strooisellaag. Ongetwijfeld is de bodem op de standplaats van deze hoop zodanig verrijkt 
door decompositie van schors en hout dat hij geschikt is voor deze soort. Van de 
prachtzwamkevers (Erotylidae) is de soort Cryptophilus propinguus van 50 ex. in 2018 dit 
jaar teruggevallen naar 9. Kennelijk zijn de condities in de hoop een stuk ongunstiger 
geworden voor deze schimmeleter. Wat betreft de 2 spiegelkevers Paromalus flavicornis en 
P. parallelepipedus (Histeridae) ontbreekt de laatste. Ofschoon de laatste met name onder 
de door schorskevers aangetaste schors van naaldbomen voorkomt lijken de snippers 
mogelijk door veroudering minder geschikt. Wat betreft de schimmelkevers (Latridiidae) zien 
we t.o.v. 2018 een enorme terugval van het aantal ex. van de op slijmzwammen 
gespecialiseerde Enicmus rugosus van bijna 5000 naar 47. Ook de achteruitgang van 
Dienerella vincenti van 13 ex. naar 1 moet genoemd worden. Bij de truffelkevers (Leiodidae) 
zien we naast Catops picipes (zie discussie houtstapel) een verschijnen van Catops 
fuliginosus en C. fuscus. Deze soorten overwinteren als imago’s wat ondersteund wordt door 
de vangstgegevens van eind oktober tot eind december. Kennelijk vormt de verouderde 
hakselhoop een geschikte plek voor deze functie. Vonden we in 2018 nog 5 soorten 
kerkhofkevers met behoorlijke aantallen voor Monotoma bicolor (57 ex.) en met name M. 
longicollis (289 ex.) nu resteren alleen nog M. bicolor met 4 ex. en Rhizophagus bipustulatus 
met 2 ex. Het lijkt erop dat de aanwezigheid van M. longicollis evenals die van Enicmus 
rugosus samenhangt met een vochtigere kwaliteit van vers haksel.  
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Wat betreft de boomzwamkevers 
(Mycetophagidae) springt de nieuwkomer 
Berginus tamarisci in het oog. Deze niet 
schadelijke uit Zuid Europa invasieve exoot is 
in 2014 voor het eerst in ons land (Limburg) 
aan getroffen. In onze provincie werd hij in 
2017 gemeld bij Eindhoven en in 2019 op nog 
enkele plaatsen. Meer informatie over deze 
soort is te vinden bij (Troukens 2020).  

 
Figuur 1. De boomzwamkever Berginus tamarisci. 

 

Het valt op dat de enige glanskever Epuraea longula (Nitidulidae), in 2018 aanwezig met 5 
ex., nu ontbreekt. Volgens de literatuur leven kevers van dit geslacht vaak in de 
schorskevergangen van ± verse sparrenbast. De verklaring is dat deze conditie nu niet meer 
in de hoop aanwezig was. Als nieuwe familie verschijnen dit jaar 2 soorten van de glanzende 
bloemkevers Olibrus affinis en O. liquidus (Phalacridae). Aangezien de larven van deze 
soorten zich ontwikkelen in de bloembodems van composieten (Asteraceae) is hier sprake 
van het zoeken van een beschut milieu t.a.v. ongunstig weer en overwintering gezien de 
vangsten in september en eind december. Bij de veervleugelkevers (Ptiliidae) zien we bij de 
2 van de 3 soorten, die ook in de maaiselpijpval zaten n.l. Acrotrichis fascicularis en 
Ptenidium pusillum, duidelijk lagere aantallen. Hun biotoop rottend plantaardig materiaal is 
vanzelfsprekend in het maaisel meer optimaal aanwezig als in de hakselhoop. Ook in 2018 
zien we ditzelfde patroon bij de 2e hierboven vermelde soort. Het is frappant dat we in deze 
val in dit jaar maar ook in 2018 van de bladsprietkevers (Scarabaeidae) uitsluitend de 
Roestbruine bladsprietkever Serica brunnea aantreffen. Omdat de adulten ’s avonds en ’s 
nachts actief zijn en de larven van plantenwortels leven lijkt het erop dat de dieren in de val 
zijn gelopen doordat zij overdag in deze hoop een geschikte schuilplaats vinden om te 
ontkomen aan predatoren zoals o.a. vogels. Bij de valse knotskever Neuraphes angulatus 
(Scydmaenidae) zien we in 2018 in deze val 16 ex. en nu slechts 1 ex. Deze soort leeft in 
rottend hout en plantaardig materiaal, waar adulten zowel als larven zich voeden met mijten. 
Deze voedselbron lijkt in de verouderde en drogere hoop dit jaar een stuk minder aanwezig 
te zijn. De 2 slijmzwamkevers Aspidiphorus orbiculatus en Sphindius dubius (Sphindidae), 
die in 2018 royaal vertegenwoordigd waren, ontbreken nu volledig en dat is niet 
verwonderlijk. Wat betreft de kortschildkevers (Staphyliniidae) vonden we nu slechts 19 
soorten en in 2018 een 39, ondanks het feit dat de val toen pas begin mei is opgestart. Met 
uitzondering van Xantholinus linearis liggen de aantallen ex. per soort onder de 10. Het 
totaal aantal ex. bedraagt nu 56. Dit staat in schril contrast met het totaal van 902 ex. in 
2018. Soorten als Atheta coriaria (371 ex.) en A. aeneicollis  (25 ex.) ontbreken geheel. Dat 
geldt ook voor Dexiogyia corticalis (14 ex.) en Phloeopora corticalis (15 ex.) en Scaphisoma 
agaricinum (56 ex.). Ook nu nog aanwezige soorten met aantallen die toen ruim boven de 10 
lagen zoals Gabrius splendidulus (17 ex.), Gyrohypnus angustatus (62 ex.), Lithocharis 
nigriceps (68 ex.), Micropeplus fulvus (21 ex.), Myrmecocephalus concinnus (17 ex.), 
Philonthus debilis (28 ex.) en Sepedophilus marshami (20 ex.) overschrijden nu zelfs de 
grens van 5 ex. per soort niet. Door de uitdroging en veroudering van het substraat is er vrij 
zeker een forse verarming van de prooidieren-fauna opgetreden wat zijn weerslag heeft op 
de overwegend van predatie levende soorten van deze familie. Gedacht moet vooral worden 
aan prooidieren die leven van houtschimmels en –zwammen. Dit heeft met name een rol 
gespeeld bij de enorme terugval van de op slijmzwammen gespecialiseerde schimmelkever 
Enicmus rugosus van tegen de 5000 ex. in 2018 naar 47 ex. De larven van de soort leven in 
deze zwammen. De periode van sterke groei en ontwikkeling van deze zwammen was 
beperkt tot de eerste maanden van deze val toen het haksel nog vers was. Vermoedelijk 
waren er in het gebruikte haksel al slijmzwammen met larven en popen aanwezig.  
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Ook hebben na de start adulten afkomstig uit in de buurt aanwezige hakselhopen eieren 
kunnen leggen op de stuifzwammen van de hoop. Een belangrijke verklaring lijkt het feit dat 
na deze startfase de talrijk aanwezige larven van deze soort bijna volledig zijn weggevallen 
als voedselbron. Dit geldt ook voor andere prooidieren, die leven van schimmels op schors 
en hout van dennen en sparren. In het verslag van 2018 werd al genoemd dat er mogelijk 
een vaste prooidier – prooirelatie aanwezig is tussen de 2 bovengenoemde Atheta-soorten 
en de larven, poppen en imago’s van E. rugosus. Een uitzondering op het bovenstaande 
verhaal vormt de boven vermelde Scaphisoma agaricinum, want dit is een niet-carnivoor die 
leeft van boom- en houtzwammen. Bij de zwartlijven (Tenebrionidae) zien we dat de soort 
Nalassus laevioctostriatus nu met 10 ex. aanwezig is en in 2018 maar met 4 ex. De 
mogelijke verklaring is het feit dat de val de eerste 4 maanden van 2018 nog niet 
geïnstalleerd was, terwijl dit jaar in deze periode 4 ex. werden gevangen. Verder ontbreken 
nu de 2 in 2018 aanwezige soorten Coleus fraxini en C. linearis. Dit zijn vijanden van 
schorskevers aanwezig in de gangen onder de bast. Door de veroudering lijkt dit 
snippermateriaal minder geschikt te zijn geworden voor de aanwezigheid van deze 
prooidieren. Ditzelfde geldt voor de vorig jaar nog aanwezige schorsknaagkever Nemozoma 
elongatum (Trogossitidae), die een zelfde levenswijze heeft. Dit speelt idem bij de nu 
afwezige somberkevers Bitoma crenata (Zopheridae), waarvan de larve zich voedt met 
onder schors aanwezige insekten, en Colydium elongatum, die onder vergane schors en in 
rottend hout van loof- en naaldhout leeft. Was er vorig jaar bij deze val nog sprake van 9 
soorten nieuw voor De Kaaistoep en de collectie, waaronder 3 nieuw voor de provincie, nu 
gaat het om 8 soorten nieuw voor De Kaaistoep en de collectie, waarvan er 2 nieuw zijn voor 
Noord-Brabant. Er zou mogelijk nog een soort bij kunnen komen met toevoeging (** tcOV). 
 
Tabel 1. Families, soorten en aantallen van de overige keverfamilies in de pijpvallen in 2019. 
Toelichting: * = nieuw voor De Kaaistoep; ** = idem en nieuw voor de collectie; *** = idem en nieuw voor de 
provincie; tcOV = nog te controleren door Oscar Vorst. 

 
Familie 
soort 

maaiselhoop houtstapel 
zomereik 

houtsnippers 
den & spar 

 boven onder  boven onder 

Aderidae - schijnsnoerhalskevers      

Aderus populneus 3 2  
 

 

Anobiidae - klopkevers      

Ptinus fur   44   

Brentidae - spitsmuisjes      

Apion haematodes   1 3  

Perapion marchicum    1 1 

Synapion ebeninum **   1   

Cantharidae - soldaatjes      

Rhagonycha lignosa    1  

Cerambicidae - boktorren      

Clytus arietis   2   

Phymatodes testaceus   4   

Poecilium alni   1   

Cerylonidae - dwerghoutkevers      

Cerylon ferrugineum    3 4 

Cerylon histeroides 51 8 2 17 26 

Chrysomelidae - haantjes      

 Longitarsus dorsalis 2  
 

  

Ciidae – houtzwamkevers      

Cis rugulosus   1 
 

 

Clambidae - oprolkogeltjes      

Calyptomerus dubius   1 
 

 

Clambus armadillo 2 4  
 

 

Clambus pubescens *** 2 1    

Coccinellidae - lieveheersbeestjes      
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Familie 
soort 

maaiselhoop houtstapel 
zomereik 

houtsnippers 
den & spar 

 boven onder  boven onder 

Coccinella quinquepunctata    1  

Corylophidae - molmkogeltjes      

Orthoperus brunnipes ***   1   

Orthoperus nigrescens 1  
  

 

Sericoderes lateralis 1   3  

Cryptophagidae – harige schimmelkevers      

Atomaria rubella 1     

Cryptophagus cf. acutangulus (tcOV) 1     

Cryptophagus dentatus   4 3  

Cryptophagus punctipennis 25 1 2 3 1 

Cryptophagus reflexus 
 

 54 4 1 

Cryptophagus scutellatus 1  
 

  

Cryptophagus sp. 1     

Curculionidae - snuitkevers      

Acalles ptinoides   2 
 

 

Barypeithes pellucidus    
 

1 

Curculio glandium    3  

Ips typographus    1  

Otiorhynchus ovatus 1  4 2  

Otiorhynchus raucus  1    

Otiorhynchus singularis   1   

Strophosoma capitatum 1  2 3  

Strophosoma melanogrammum 2  1 3  

Trachyphloeus bifoveolatus   1 1  

Trachyphloeus scabriculus 33 4 6 1  

? Scolytinae sp.   1   

Dermestidae - spektorren      

Megatoma undata   1   

Elateridae - kniptorren      

Agriotes lineatus 1     

Agriotes cf. obscurus   
 

 1 

Agriotes pallidulus 2   16  

Ampedus balteatus    2  

Ampedus sanguinolentus    3  

Dalopius marginatus   1 1  

Dicronychus cinereus 1  2 
 

 

Kibunea minuta 1     

Limonius minutus 1     

Melanotus villosus 1     

Endomychidae - zwamkevers      

Symbiotes gibberosus 3   1 4 

Erotylidae - prachtzwamkevers      

Cryptophilus propinquus 3 2  8 1 

Histeridae - spiegelkevers      

Acritus nigricornis 33 3    

Onthopilus punctatus 1     

Onthophilus striatus 1     

Paromalus flavicornis 1  
 

5 2 

Hydrophilidae - watervrienden      

Cercyon analis 30 9    

Cryptopleurum minutum 1     

Megasternum concinnum 18 7  
 

 

Kateretidae – bastaardglanskevers      

Brachypterus urticae 1 1 
 

  

Brachypterus glaber 1     
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Familie 
soort 

maaiselhoop houtstapel 
zomereik 

houtsnippers 
den & spar 

 boven onder  boven onder 

Latridiidae - schimmelkevers      

Cartodere nodifer 1  13 
 

 

Corticaria serrata 101 12 12 4  

Corticarina minuta    1  

Dienerella vincenti    1  

Enicmus rugosus 17 1 2 42 5 

Enicmus testaceus   1 
 

 

Leiodidae - truffelkevers      

Anisotoma humeralis    3  

Catops fuliginosus 1  
 

3  

Catops fuscus 25   5  

Catops picipes 
 

 7 4  

Nargus velox 1 1 
 

  

Ptomaphagus subvillosus 1     

Monotomidae - kerkhofkevers      

Monotoma bicolor    3 1 

Monotoma brevicollis 120 21  
 

 

Monotoma longicollis 2   
 

 

Monotoma picipes 1   
 

 

Rhizophagus bipustulatus   
 

2  

Rhizophagus dispar   1 
 

 

Mycetophagidae - boomzwamkevers      

Berginus tamarisci **     1 

Litargus balteatus    1  

Phalacridae - glanzende bloemkevers      

Olibrus affinis    1  

Olibrus liquidus    2  

Ptiliidae - veervleugelkevers      

Acrotrichis atomaria 2 2    

Acrotrichis fascicularis 4 3  1 1 

Ptenidium pusillum 351 65 6 3 4 

Scarabaeidae - bladsprietkevers      

Aphodius contaminatus   2   

Aphodius granarius 1 3    

Aphodius distinctus 3     

Oxyomus silvestris 2 2    

Serica brunnea   
 

1  

Scydmaenidae – valse knotskevers      

Neuraphes angulatus 4 1  1  

Sphindidae - slijmzwamkevers      

Aspidiphorus orbiculatus 2   
 

 

Staphylinidae - kortschildkevers      

Acrotona aterrima 1     

Acrotona exigua 1     

Acrotona fungi   1 
 

 

Acrotona pseudotenera 
 

3  
 

 

Acrotona pygmaea 2     

Anotylus tetracarinatus 3 1    

Anthobium atrocephalum    2  

Anthobium unicolor 3  
 

  

Atheta amicula  3    

Atheta atramentaria  1    

Atheta aeneicollis 4   
 

 

Atheta coriaria 1   
 

 

Bibloporus minutus    1  
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Familie 
soort 

maaiselhoop houtstapel 
zomereik 

houtsnippers 
den & spar 

 boven onder  boven onder 

Chloeocharis debilicornis ** 3 1    

Gabrius splendidulus    2 1 

Gyrohypnus angustatus 5 1  2 2 

Gyrohypnus fracticornis 1     

Gyrohypnus punctulatus 2     

Gyrophaena manca **   1   

Habrocerus capillaricornis 
 

   1 

Heterothops niger 2     

Hypnogyra angularis    1  

Ischnosoma splendidum 1     

Liogluta alpestris   1 1  

Lithocharis nigriceps 1   3 1 

Lomechusa emarginata    1 1 

Megalinus glabratus 1 2    

Micropeplus fulvus 272 40 1 5  

Micropeplus staphylinoides    2  

Myrmecocephalus concinnus    1  

Nehemitropia lividipennis 1     

Ocypus brunnipes 1 1    

Oligota inflata  1  
 

 

Omalium caesum 1     

Othius subuliformis 3 1    

Oxypoda elongatula 
 

1    

Oxypoda lurida 1     

Oxypoda opaca 4  1   

Oxypoda vittata    2  

Oxytelus sculptus 1     

Philhygra palustris 1   
 

 

Philonthus debilis 7   5  

Phyllodrepa ioptera   2   

Proteinus brachypterus 5 1    

Proteinus ovalis 4     

Quedius cinctus 3 1    

Quedius cruentus 2   3  

Quedius cf. humeralis (**tcOV) 1     

Quedius cf. mesomelinus (tcOV)  1    

Rugilus erichsonii 1   1  

Sepedophilus marshami 1 1  
 

 

Sepedophilus testaceus 1 1  3  

Stenus clavicornis 1   
 

 

Sunius bicolor 
 

  1  

Tachinus marginellus 1     

Tachinus rufipes 1     

Tachinus subterraneus 77   2  

Tachyporus dispar 1     

Xantholinus linearis 
 

 
 

8 4 

Tenebrionidae - zwartlijven      

Crypticus quisquilius 8  1   

Nalassus laevioctostriatus   
 

10  

Throscidae - dwergkniptorren      

Trixagus carinifrons 
 

  
 

1 

Trixagus dermestoides    2  

 
  



67 

 

Literatuur 
Bouvy, E., 2020. Alle overige kevers in pijpvallen in De Kaaistoep in 2017: 47-50 & Overige 

kevers in pijpvallen in De Kaaistoep in 2018: 51-55. In: T. Peeters, A. van Eck & T. 
Cramer (red.), Natuurstudie in De Kaaistoep. Verslag 2019, 25e onderzoeksjaar. - TWM 
Gronden BV, Natuurmuseum Brabant & KNNV-afdeling Tilburg, 140 pp. 

Darby, M., 2012. Ptiliidae Erichson: chapt. 16, 219-349. In: A. Duff, Beetles of Britain and 
Ireland, Volume I, (Sphaeriusidae to Silphidae). – AG Duff Publishing, 496 pp. 

Felix, R. e.a., 2017. Bijzondere vangmethoden, II. Pijpvallenonderzoek: 21-29. In: T. Peeters, 
A. van Eck & T. Cramer (red.), Natuurstudie in De Kaaistoep en aangrenzende terreinen 
in Tilburg. Verslag 2016, 22e onderzoeksjaar. - TWM Gronden BV, Natuurmuseum 
Brabant & KNNV-afdeling Tilburg, 80 pp. 

Felix, R. e.a., 2018. Pijpvallen (vervolg): 85-95. In: T. Peeters, A. van Eck & T. Cramer (red.), 
Natuurstudie in De Kaaistoep en aangrenzende terreinen in Tilburg. Verslag 2017, 23e 
onderzoeksjaar. - TWM Gronden BV, Natuurmuseum Brabant & KNNV-afdeling Tilburg, 
179 pp. 

Felix, R. e.a., 2019. Pijp- en andere potvallen 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. 

Felix, R. e.a., 2020. Pijp- en potvallen in 2019: 61-68. In: T. Peeters, A. van Eck & T. Cramer 
(red.), Natuurstudie in De Kaaistoep en aangrenzende terreinen in Tilburg. Verslag 2019, 
25e onderzoeksjaar. - TWM Gronden BV, Natuurmuseum Brabant & KNNV-afdeling 
Tilburg, 140 pp. 

Freude, H., K.W. Harde & G.A. Lohse, 1964-2012. Die Käfer Mitteleuropas, Band 3 (1971), 
Band 4 (1964), Band 5 (1974), Band 6 (1979), Band 7 (1967), Band 8 (1969), Band 9 
(1966), Band 10 (1981), Band 12 (1989), Band 13 (1992), Band 14 (1994) & Band 15 
(1998) – Goecke & Evers, Krefeld; Band 4 (2. Auflage, 2012). – Spektrum Akademischer 
Verlag, Heidelberg. 

Heijerman, Th. & P. Thomas, 2016. Dromaeolus barnabita, een nieuwe doodhoutkever voor 
Nederland. - Natuurhistorisch Maandblad 105 (8): 160-165. 

Lompe, A., 2018. Orthoperus Bestimmungstabelle. – 
http://www.coleonet.de/coleo/texte/orthoperus.htm: 1-14. 

Lompe, A., 2019. Cryptophilus Bestimmungstabelle. – 
http://www.coleonet.de/coleo/texte/cryptophilus.htm: 1-6. 

Palm, T., 1970. Skabaggar – Coleoptera, Kortvingar – Staphylinidae, Aleocharinae 2 
(Atheta): 113-296. In: Svensk Insektfauna 52. – Entmologiska Föreningen I, Stockholm. 

Troukens, W., 2020. Hoe zeldzaam is Berginus tamarisci (Coleoptera: Mycetophagidae). - 
Phegea 48 (3): 71-73. 

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

 
  



68 

 

 
  



69 

 

Nieuwe keversoorten (Coleoptera) voor De Kaaistoep, 
niet gemeld in dit of eerdere jaarverslagen 
 
Paul van Wielink & Emiel Bouvy 
 
 
Inleiding 
Na de verschijning van het boek over De Kaaistoep begin 2020 (van Wielink et al. 2020) zijn 
inmiddels 55 soorten kevers waargenomen, die niet in dit boek staan. In dit artikel worden 
hiervan de 13 soorten beschreven die nog niet in de verslagen over het onderzoek in De 
Kaaistoep zijn gepubliceerd. 
De 13 nieuwe soorten behoren tot de families Carabidae (loopkevers, n=3), Staphylinidae 
(kortschildkevers, n=5), Buprestidae (prachtkevers, n=1), Coccinellidae (lieveheersbeestjes, 
n=1), Chrysomelidae (haantjes, n=2) en Curculionidae (snuitkevers, n=1). 
De soorten zijn hieronder op alfabetische volgorde aangegeven. Namen zijn volgens de 
catalogus van de Nederlandse kevers (Vorst 2010). Gegevens over de verspreiding in 
Nederland zijn ook gebaseerd op deze catalogus. De 13 hier gemelde soorten zijn vangsten 
in een pijpval, op het verlichte laken en in kadavers, deels ook handvangsten. Bij sommige 
soorten wordt meer toelichting gegeven.  
 
Nieuwe soorten 
  Autalia impressa (Olivier, 1795) (Staphylinidae-Aleocharinae)  
Verzameld in de week van 10-17 november 2016 met de pijpval in de maaiselhoop bij de Hut 
van Homberg (RD 128.8-394.7). Verzameld door Ron Felix. Gedetermineerd door Oscar 
Vorst (onjuiste determinatie als Tachyusa balteata door Emiel Bouvy). 
  Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777) (Carabidae-Trechinae) 
Verzameld 13 juni 2020 op het verlichte laken bij de Hut van Homberg (RD 128.8-394.6). 
Verzamelaar: Dré Teunissen. Gedetermineerd door Ron Felix en gecontroleerd door Jan 
Muilwijk. Bijzondere soort, wordt heel zelden op licht verzameld. Niet waargenomen in 
Noord-Brabant volgens de catalogus. 
  Cassida hemisphaerica Herbst, 1799 (Chrysomelidae-Hispinae)  
Verzameld 19 september 2020 door slepen bij poel 21 in het Schaapsgoor (RD 129.8-395.8). 
Verzamelaar: Dré Teunissen. Gedetermineerd door Dré Teunissen. Wordt niet vaak 
waargenomen en in de catalogus niet na 1968 uit Noord-Brabant. 
  Gonioctena decemnotata (Marsham, 1802) (Chrysomelidae-Chrysomelinae) 
Verzameld 23 april 2020 op ‘t Mooie Pad bij poel P2 (RD 129.5-395.2). Handvangst op 
Populus tremula door Paul van Wielink. Gedetermineerd door Paul van Wielink. 
  Harpalus xanthopus (Gemminger & Harold, 1868) (Carabidae-Harpalinae) 
Verzameld op 3 mei 2020 in een emmer voor het amfibieënonderzoek bij poel P1 (RD 129.1-
394.7). Verzameld en gedetermineerd door Ron Felix. De vangst is nog niet zeker en moet 
bevestigd worden. De vangst is nieuw voor Noord-Brabant in de catalogus. 
  Lobrathium multipunctum (Gravenhorst, 1802) (Staphylinidae-Paederinae) 
Verzameld 3-10 juni 2015 met een potval in dode kreeften (RD 128.8-394.6). Verzamelaars: 
Henk Spijkers en Paul van Wielink. Gedetermineerd door Paul van Wielink. 
  Megarthrus bellevoyei Saulcy, 1862 (Staphylinidae-Proteininae) 
Verzameld 19-26 september 2017 in een potval in dode karpers (RD 128.8-394.6). 
Verzamelaars: Henk Spijkers en Paul van Wielink. Gedetermineerd door Paul van Wielink. 
De vangst moet nog gecontroleerd worden. De soort is niet van Noord-Brabant bekend 
volgens de catalogus. 
  Phaenops cyanea (Fabricius, 1775) (Buprestidae-Buprestinae) (figuur 1) 
Verzameld op dennenhout op 11 juli 2015 (RD 128.8-395.1). Verzamelaar: Reinoud van den 
Broek. Gedetermineerd door Reinoud van den Broek en gecontroleerd door Ed Colijn. Ook 
later uit dennenhout gekweekt door Reinoud. De soort is pas recent uit Nederland bekend 
(Teunissen, 2003) en staat niet in de catalogus voor de provincie Noord-Brabant. 
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  Philontus rufipes (Stephens, 1832) (Staphylinidae-Staphylininae) 
Verzameld 22-29 augustus 2017 met een potval in dode karpers (RD 128.8-394.6). 
Verzamelaars: Henk Spijkers en Paul van Wielink. Gedetermineerd oor Paul van Wielink en 
gecontroleerd met mannelijk genitaal. De soort staat niet in de catalogus voor de provincie 
Noord-Brabant van na 1968. 
  Polistichus connexus (Geoffroy, 1785) (Carabidae-Harpalinae) 
Twee vrouwtjes verzameld op 11 augustus 2020 op het verlichte laken (RD 128.8-394.6). 
Verzamelaar: Paul van Wielink. Gedetermineerd door Ron Felix. Niet in de catalogus. 
Tweede vondst in Nederland. Waarschijnlijk door warme weer (hittegolf) op het doek 
verzameld. 
  Quedius cinctus (Paykull, 1790) (Staphylinidae-Staphylininae) 
Verzameld 19-26 september 2017 in potval in dode karpers (RD 128.8-394.6). 
Verzamelaars: Henk Spijkers en Paul van Wielink. Eén vrouw, gedetermineerd door Paul 
van Wielink. Later ook een man (3-10 oktober, gecontroleerd op mannelijk genitaal).  
  Scymnus nigrinus Kugelann, 1794 (Coccinellidae-Scymninae) 
Verzameld op 22 september 2020 op het verlichte laken (RD 128.8-394.6). Verzamelaar: 
Paul van Wielink. Gedetermineerd door Paul van Wielink. Moet nog gecontroleerd worden. 
  Sitona gressorius (Fabricius, 1793) (Curculionidae-Brachycerinae)  
Verzameld op 20 augustus 2020 door het kloppen van Brem (RD 129.1-394.9). Verzameld 
en gedetermineerd door Paul van Wielink.  
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Figuur 1. De Blauwe dennenprachtkever 
(Phaenops cyanea) is door Reinoud van 
den Broek in De Kaaistoep op dennen 
waargenomen (foto Reinoud van den 
Broek). 
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Enkele mierengasten onder de vliegen 
 
Jan Willem van Zuijlen 
 
 
Mieren staan bekend om de aanwezigheid van gasten in hun nesten. Zo kan bij 
verschillende mierensoorten bijvoorbeeld de Mierenpissebed Platyarthrus hoffmannseggii 
(Brandt, 1833) worden aangetroffen. Deze soort, die ook uit De Kaaistoep bekend is, leeft 
van afval in de mierennesten. Deze pissebed zou dan ook met recht als gast in de 
mierennesten beschouwd kunnen worden. Ook van een aantal insectenorden worden in 
mierennesten wel soorten aangetroffen die als afvalverwerkers, en daarom als gast, kunnen 
worden beschouwd. Bijvoorbeeld het Roestrood mierenkevertje Hetaerius ferruginaeus 
(Olivier, 1789). 
Bij soorten van het dagvlindergenus Phengaris, waaronder bijvoorbeeld het 
Gentiaanblauwtje Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) kun je de term gast al wel 
betwisten. De rups van het Gentiaanblauwtje laat zich in een later rupsenstadium van de 
voedselplant vallen om zich vervolgens door mieren van het genus Myrmica mee naar het 
nest te laten nemen. De rups scheidt een stof af die door de mieren wordt opgelikt, waarna 
de mieren de rups mee naar het nest nemen. In het nest leeft de rups van larven en poppen 
van de mieren. Of je de rups dus nog echt als gast kunt beschouwen ….? 
Naast pissebedden, kevers en vlinders zijn er ook verschillende soorten wespen (wespjes), 
wantsen, spinnen, mijten, wortelluizen, en bijvoorbeeld de recent ook voor het eerst in 
Nederland aangetroffen Mierenkrekel Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799), die in 
mierennesten gevonden kunnen worden. Ook van de voor mij favoriete insectenorde Diptera 
(vliegen en muggen) kunnen soorten in mierennesten worden aangetroffen. Van twee 
vliegensoorten wil ik hier iets meer vertellen. 
 
Aenigmatias Meinert, 1890 
In een door Ron Felix tussen houtsnippers geplaatste pijpval werden een aantal vreemde 
beestjes aangetroffen (figuur 1). Al snel werd de conclusie getrokken dat het om vliegen zou 
moeten gaan en kwam de foto ook bij mij terecht. Alhoewel ik dergelijke vreemde beestjes 
nog nooit gezien had, moest ik meteen aan Phoridae (bochelvliegen) denken en kwam ik al 
snel uit bij het genus Aenigmatias Meinert, 1890. 
 

 
 

Figuur 1. Vrouwtje Aenigmatias spec.; zelfde exemplaar 3 aanzichten (foto Bart Horvers). 
  

https://www.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/species/nsr_taxon.php?id=168368
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Twee soorten van dit genus werden al door Schmitz (1915) gemeld: A. lubbocki en A. dorni. 
Alhoewel A. lubbocki als misdeterminatie van Schmitz wordt beschouwd en het daar in 
werkelijkheid ook om A. dorni gaat (Beuk 2002). Van verschillende van de tot nu toe 
beschreven soorten van het genus Aenigmatias zijn slechts mannetjes bekend. 
Determinatiesleutels zijn dan ook vaak slechts op mannetjes gebaseerd. Vooralsnog houd ik 
het hier bij de aangetroffen vrouwtjes op Aenigmatias spec. Het genus heeft een opvallend 
sexueel dimorfisme, met gevleugelde mannetjes en ongevleugelde vrouwtjes. De larven zijn 
parasitair op mierenpoppen (Disney 2002). 
 
Pseudacteon formicarum (Verrall, 1877) 
Ook in dit geval gaat het om een soort uit de familie Phoridae. De soort werd aangetroffen in 
malaisevalmonsters uit 2020. Tot nu toe is slechts een klein deel van het materiaal 
bestudeerd, wat 28 vrouwtjes (gemakkelijk herkenbaar) van P. formicarum (figuur 2) 
opleverde. In 1998 werd ook al materiaal verzameld in De Kaaistoep met een malaiseval. 
Destijds werd deze soort ook aangetroffen met 26 mannetjes en 30 vrouwtjes. 

 

 
 

Figuur 2. Vrouwtje Pseudacteon formicarum (foto Jan Willem van Zuijlen). 

 
P. formicarium staat bekend als een parasitoïd van werksters van met name de mierensoort 
Lasius niger (Maschwitz et al. 2008). De vrouwtjes van de vliegen volgen de mieren en 
steken hun scherpe legboor (ovipositor) tussen het tweede en derde achterlijfssegment van 
de werkster, waar ze een ei leggen. Een succesvolle eiafzet duurt een tot drie seconden. 
Twee dagen nadat het ei gelegd is, komt de larve uit in het achterlijf van de mier. Na vijf 
dagen verplaatst de larve zich naar de kop van de mier. Dat wordt de mier fataal.  
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Een dag na het overlijden van de mier valt de kop van de mier van het lijf, waarna de 
overblijfselen van de dode mieren als afval door de andere werksters uit het nest worden 
afgevoerd. Veertien tot 15 dagen na het leggen van het ei kan de vliegenlarve verpoppen. Elf 
dagen later kan de vlieg uit de pop kruipen. Als de eitjes later in het jaar in de 
mierenwerksters gelegd worden, kunnen de vliegen als larve overwinteren in de afgevallen 
mierenkoppen. 
De vliegen worden aangetrokken door mierenzuur, wat door de mieren afgescheiden wordt 
bij verstoring. De vliegen worden dan ook meestal aangetroffen bij verstoorde of vernietigde 
mierennesten. Uitgebreide informatie over de relatie tussen deze parasitoïd en de 
gastheersoort is te vinden in Maschwitz et al. (2008). 
 
Dankwoord 
Hartelijke dank gaat uit Ron Felix voor het verzamelen van het materiaal met de pijpval en 
naar Bart Horvers voor het maken van de mooie foto van Aenigmatias spec. 
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Nachtvlinders in De Kaaistoep in 2020 
 
Guido Stooker & Henk Spijkers 
 
 
Zoals beloofd aan het eind van het 
nachtvlinderverhaal in het 
jubileumboek ‘De Kaaistoep’, 
gaan Henk en ik gewoon verder 
met het monitoren van de 
nachtvlinders op het verlichte 
laken bij de Hut van Homberg. In 
2020 hebben we 52 avonden bij 
het witte doek gezeten, in totaal 
201 uur; dat is gemiddeld bijna 
vier uur per avond. Maar dat 
varieert, afhankelijk van de 
veranderende weersgesteldheid 
van 135 minuten tot wel vijf uur! 
Die vele uren op een avond 
kunnen natuurlijk alleen maar 
goed doorgekomen worden als er 
veel vlinders op het licht afkomen 
en er voldoende drank en lekkere 
hapjes zijn. Anders duurt zo’n 
avond best wel lang.  
Het weer zat dit seizoen namelijk niet echt mee. Het voorjaar begon vrij koud en winderig, 
zodat pas relatief laat in het jaar met de vlindermonitoring werd begonnen. De 
weersverwachtingen voor de herfstavonden voorspelden vaak een geschikte vlinderavond, 
maar bleken in de praktijk soms vies tegen te vallen, net als de vangst. De zomermaanden, 
waren erg geschikt voor nachtvlinderen, maar door vakanties en gezondheidsperikelen 
hebben we daar helaas een paar mooie avonden van gemist.  
 
Iets beter seizoen dan gemiddeld 
Gedurende seizoen 2020 hebben we bij elkaar 9026 vlinders op het laken geteld (6243 
macro’s en 2783 micro’s). Zoals in eerdere rapportages en ook in het jubileumboek 
beschreven, ligt het aantal getelde macro’s waarschijnlijk zeer dicht bij het werkelijk aantal 
op het doek verschenen nachtvlinders. De micro’s zijn merendeels kwalitatief meegenomen, 
dat wil zeggen de soorten zijn vastgesteld en de aantallen voor zover mogelijk geteld of 
anders globaal ingeschat. Aan het eind van elke avond is altijd, net als bij de andere 
insecten-ordes, het totaal aantal Lepidoptera geschat op basis van extrapolatie van aantallen 
per geteld vlak. Op basis van die schattingen komt het totaal aantal waargenomen 
nachtvlinders (macro’s en micro’s samen) op het doek in 2020 op ongeveer 20.000 
exemplaren.  
Er zijn in 2020 op licht 272 soorten macro-nachtvlinders vastgesteld; met de micro’s erbij in 
totaal 371 soorten nachtvlinders. Omdat alleen de macro’s kwantitatief worden bijgehouden, 
is het ook alleen voor die groep zinvol om een vergelijking met voorgaande jaren te maken. 
Het aantal telnachten in 2020 was iets hoger dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar 
(maar veel lager dan de eerste tien jaar van het langjarige nachtvlinderonderzoek). Het 
aantal macro-soorten in 2020 behoort tot de top10 van alle jaren dat er gemonitord is en is 
het op-één-na-hoogste van het afgelopen decennium. De waarden met betrekking tot het 
aantal soorten, het aantal getelde exemplaren en het gemiddelde aantal exemplaren per dag 
liggen net iets boven het gemiddelde, maar het aantal teldagen ook (tabel 1). 
  

Figuur 1. Henk Spijkers bij het laken 
(foto Guido Stooker) 
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                       Jaar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gemid.*)

Aantal teldagen 2 22 42 53 78 54 6 100 22 105 90 74 21 36 37 21 18 24 38 24 23 9 21 38 31 52 44,5

Aantal soorten 111 252 290 272 310 301 20 319 204 319 311 315 205 243 242 222 191 228 276 207 212 118 227 281 229 272 258

Aantal exemplaren 590 3174 5739 4331 10004 1159 145 14548 1230 12852 8856 8767 2029 3570 3826 2441 1767 2397 3483 1725 1334 611 2887 5544 4121 6243 5262

Gemid. exx./dag 295 144 137 82 128 188 24 145 56 122 98 118 97 99 103 116 98 100 92 72 58 68 137 146 133 120 112,7
 

Tabel 1. Aantal macronachtvlinders op licht in De Kaaistoep (Hut van Homberg) in de periode 1995 
t/m 2020. * Van 23 teljaren want 1995, 2001 en 2016 zijn als onvolledige teljaren niet meegenomen in het 

gemiddelde. 

 
Smerig 
Naast de waarnemingen op licht hebben we, net als elk jaar, ook weer gesmeerd, dat wil 
zeggen een smeersel van eigen recept op twaalf eikenbomen naast de Hut aangebracht. Dat 
gebeurt enkele uren voor zonsondergang en de smeerplekken op de bomen worden in het 
eerste uur van de schemering na het begin van de telling tweemaal gecontroleerd op het 
voorkomen van nachtvlinders. Er zijn het afgelopen jaar op smeer in totaal 538 exemplaren 
geteld, verdeeld over 45 verschillende soorten nachtvlinders. Daar zaten, op twee na, geen 
andere soorten bij dan ook op licht zijn gevangen. De soorten die alleen op smeer dus niet 
op het laken werden waargenomen waren: Schijn-piramidevlinder Amphipyra berbera en het 
Zwart weeskind Mormo maura. Deze laatste soort was de eerste waarneming van deze soort 
in De Kaaistoep. 
 

   
Figuur 2. Links: Eikenweeskind (foto David Tempelman); 

rechts: Wit weeskind en Spaanse vlag (foto Henk Spijkers). 

 
Nieuwe soorten 
Wat voor ons na de uitgave van het jubileumboek met een volledige lijst van waargenomen 
Lepidoptera tussen 1995 en 2019 natuurlijk interessant was, is de vraag of er dit jaar weer 
nieuwe nachtvlinders in De Kaaistoep zouden worden waargenomen. Op het laken zijn vijf 
nieuwe macro-soorten vastgesteld: Donkere jota-uil Autographa pulchrina, het 
Eikenweeskind Catocala promissa en het Wit weeskind C. alchymista, Variabele worteluil 
Euxoa cursoria en de Gepluimde snuituil Pechipogo plumigeralis. In het jubileumboek was al 
aangekondigd dat in verband met de klimaatverandering laatstgenoemde, zuidelijke soort 
werd verwacht, omdat deze door Guido al was waargenomen in de Dongevallei. Nu dus ook 
in De Kaaistoep! 
 
Dit jaar werd het ‘weeshuis’ van De Kaaistoep verblijd met drie nieuwe weeskinderen. Naast 
de al eerder aangetroffen Rode en Karmozijnrode weeskinderen, werden in 2020 dus ook 
het Zwart-, Wit- en Eikenweeskind waargenomen. Dat is niet toevallig: 2020 was volgens de 
Vlinderstichting een goed jaar voor weeskinderen: zo werden dit seizoen ook elders in het 
land meerdere exemplaren van de drie genoemde soorten gezien. Het Eikenweeskind lijkt 
sterk op het Karmozijnrode weeskind; eigenlijk is op het oog alleen de achtervleugel duidelijk 
anders getekend.  
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Op 9 juli was David Tempelman onze gast en die maakte een foto van één van de vier rond 
het doek fladderende weeskinderen, die tot dan die avond waren genoteerd als 
Karmozijnrood. Naderhand stuurde hij ons de foto met de mededeling dat de ‘admin’ van 
waarneming.nl en ook de nachtvlindercoördinator van de Vlinderstichting de soort op de foto 
als Eikenweeskind valideerden. Op de foto zat de vlinder met gesloten vleugels, dus was 
alleen de bovenkant van de voorvleugels te zien. Daar zit wel wat verschil in tekening, maar 
dat is ook erg afhankelijk van de scherpte van de foto. Na wat discussie en het checken van 
enkele goede boekwerken moest door ons echter worden toegegeven dat onze waarneming 
wellicht wat te veel was gebaseerd op het automatisme dat het een Karmozijnrood weeskind  
zou zijn. Dat kostte wat moeite, want zo’n nieuwe soort ontdekken we als verstokte 
nachtvlinderaars natuurlijk het liefste zelf! Een Eikenweeskind was nog nooit in De Kaaistoep 
waargenomen. 
 
Micro’s en bladmineerders 
In dit artikel gaan we dit jaar wat minder in op de micro’s. Er zijn door Henk en Guido 99 
verschillende micro’s op licht vastgesteld, waaronder drie nieuwe soorten Batia internella, 
Scoparia pyralella en Gypsonoma aceriana. Naast deze imago’s op het laken, heeft Paul bij 
het inventariseren van bladmineerders in De Kaaistoep nog eens 48 soorten mineerders, 
mijnen, zakjes en andere verschijningsvormen van micro-nachtvlinders aangetroffen. 
Daarvan zijn er vier nieuw voor De Kaaistoep: Caloptilia elongella, Caloptilia cf populetorum 
Dahlica triquetrella en Stigmella oxyacanthella. Op 30 september kwam Erik van Nieukerken 
(Naturalis) op bezoek om in De Kaaistoep een voor Nederland nieuwe mineermot te zoeken. 
Binnen vijf minuten had hij de soort gevonden: de Zuidelijke berkenmineermot Stigmella 
naturnella van de familie Nepticulidae. Daarnaast trof hij nog vijf andere bladmineerders aan, 
waarvan ook nog een andere nieuwe soort voor De Kaaistoep Stigmella continuella. 
 
Wat viel er in 2020 op? 
Behalve de hiervoor genoemde nieuwe soorten, zijn het afgelopen jaar ook een aantal 
zeldzame soorten of van bepaalde vlinders relatief veel of juist erg weinig exemplaren 
waargenomen. In het jubileumboek ‘De Kaaistoep’ is op basis van gegevens uit Noctua, de 
database van de Vlinderstichting, de achteruitgang van nachtvlinders in de laatste 25 jaar 
aangetoond. In dat artikel is ook geprobeerd die te relateren aan de verschillende biotopen. 
De eerste auteur is sinds 2015 betrokken bij de inventarisatie van nachtvlinders in De 
Kaaistoep en houdt vanaf 2016 de waarnemingen digitaal bij en zorgt voor upload in Noctua. 
Zijn eigen referentiekader met betrekking tot toe- of afname van soorten in het gebied 
beslaat dus slechts de laatste vijf jaar. Maar ook in die relatief korte periode zijn er al 
duidelijk ontwikkelingen te zien. Daar zullen de afgelopen drie zeer droge jaren ongetwijfeld 
een rol van betekenis in hebben gespeeld. In tabel 2 zijn de relatieve veranderingen in 
waarneem-frequentie niet voor alle soorten, maar voor een aantal opvallende afwijkingen in 
beeld gebracht.  
Een aantal heel algemene soorten zijn in 2020 niet waargenomen, bijv. Vuursteenvlinder, 
Perentak en Houtspaander. Soorten zoals Zwart beertje, Gerimpelde spanner, Levervlek, 
Komma- en Meldevlinder werden maar een- of tweemaal op het doek gezien. Opvallend was 
het geringe aantal waarnemingen van algemene soorten als Muisbeertje, Stro-uiltje, Witte 
tijger, Haarbos, Zuringuil en Groot avondrood. Dit negatieve beeld komt overeen met de 
landelijke trend. Ook de herfstuilen lieten het dit jaar afweten; sommige soorten lieten zich in 
het geheel niet zien, zoals Roodachtige herfstuil en de Essen- en Iepengouduil. 
Nachtvlinders als Slakrups, Gele eenstaart en Vaal kokerbeertje, de laatste nog maar recent 
voor het eerst waargenomen in De Kaaistoep, en vooral het Streepkokerbeertje deden het in 
2020 juist veel beter dan in voorgaande jaren. Van de laatste konden gedurende enkele 
telnachten wel 250 tot 600 exemplaren op het laken worden genoteerd. Naaldboom- en 
vooral Sint-Janskruidblokspanner werden ook duidelijk meer geteld, vaak ook overdag. 
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Ø qq q p pp

Tweestip-orvlinder Witte tijger Kleine beer Slakrups Gele eenstaart

Vuursteenvlinder Zwart beertje Muisbeertje Meriansborstel Vaal kokerbeertje

Donsvlinder Naaldboombeertje Stro-uiltje Satijnvlinder Streepkokerbeertje

Plat beertje Grote beer Rozenblaadje Graswortelvlinder Bruine sikkeluil

Viervlakvlinder Spaanse vlag Bruine snuituil Brede W-uil Gevlekte zomervlinder

Rood weeskind Zomervlinder Sint-Jacobsvlinder Grote groenuil Naaldboomspanner

Gepijlde micro-uil Gerande spanner Schaapje Witte hermelijnvlinder Sint-Janskruidblokspanner

Gewone spikkelspanner Dubbelstipvoorjaarsuil Zuringuil Wapendrager Zuidelijke stofuil

Variabele spikkelspanner Levervlek Schilddrager Teunisbloempijlstaart Dennenuil

Schimmelspanner Komma-uil Schedeldrager Ligusterpijlstaart Agaatvlinder

Perentak Tweestreepgrasuil Donkere marmeruil Draak

Elzenuil Meldevlinder Stompvleugelgrasuil Berkenbrandvlinder

Kweekgrasuil Maansikkeluil Haarbos Witlijntandvlinder

Houtspaander Koperuil Variabele voorjaarsuil

Variabele breedvleugeluil Maantandvlinder Zwarte C-uil

Erwtenuil Kleine groenuil

Trapeziumuil Dromedaris

Kleine huismoeder Groot avondrood

Driehoeksuil Lindepijlstaart

Geelbruine herfstuil Dennenpijlstaart

Roodachtige herfstuil LEGENDA

Essengouduil Ø          niet waargenomen in 2020

Iepengouduil qq veel minder gezien dan vorige jaren

Zilveren groenuil q        relatief weinig waargenomen

Gestreepte tandvlinder p        relatief vaker waargenomen

pp   veel meer gezien dan vorige jaren  
 

Tabel 2. Relatieve talrijkheid van macro-nachtvlinders in 2020 t.o.v. de teljaren 2015-2019. 

 
Agaatvlinder en met name ook de 
Berkenbrandvlerkvlinder en het Draakje werden veel 
meer gezien dan in de afgelopen jaren. Gelukkig 
werden ook weer eens een keer de 
Teunisbloempijlstaart en de Ligusterpijlstaart op het 
doek gezien. In de malaiseval langs ’t Mooie Pad 
konden voor het eerst de eveneens tot de 
Sphingidae-familie behorende Glasvleugelpijlstaart 
en de Populierenwespvlinder (Sesiidae) als nieuw 
voor De Kaaistoep worden genoteerd. Minstens de 
helft van de laanbomen langs de Heisteeg herbergde 
een of meer nesten van de Eikenprocessierups 
(figuur 4). Toch was het aantal vlinders van deze 
plaagsoort minder dan andere jaren. Voorts waren er 
de 2e waarneming ooit in De Kaaistoep van de Schijn-
nonvlinder en idem van de Populierenuil, alsmede de 
derde vangst van de Eikenvoorjaarsuil in 26 jaar.  
Gestreepte Bremspanner werd éénmaal op het laken 
gespot. Het is een Rode Lijst-soort van de heide, die 

maar zeer zelden in West- en Midden-Brabant wordt gezien. Net als de waargenomen 
Tandjesuil, die eigenlijk vooral als kustsoort geldt. Nadat de soort vorig jaar nieuw in De 
Kaaistoep werd vastgesteld, kwam de Grote groenuil dit jaar meerdere keren op het licht af. 
Het wachten is nu op het Prachtpurperuiltje, dat het afgelopen jaar voor het eerst regelmatig 
in Nederland werd aangetroffen, ook in Midden-Brabant. En de Diana-uil en Florida-uil lijken 
De Kaaistoep vooralsnog te mijden. Genoeg dus om naar uit te kijken!   

Figuur 4. Eikenprocessierups langs de 
Heisteeg (foto Guido Stooker). 
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Lepi-LED-val  
In 2020 wilde Guido ook eens monitoren op 
een andere plek in De Kaaistoep. Daartoe 
had hij twee locaties uitgezocht. Eeen aan de 
rand van de Sijsten-heide en een langs de 
rand van de rietkraag bij poel 2. Een lichtval 
zonder vaste stroom: dat betekende het 
uittesten van een val met door een 
powerbank gevoed LED-licht, de zgn. Lepi-
LED-val. Guido heeft de val zesmaal 
geprobeerd. De resultaten waren dramatisch 
slecht: alleen bij poel 2 werd slechts 
tweemaal 1 exemplaar van een algemene 
soort in de val aangetroffen. Omdat hij, om 
de val te activeren en om de buit te 
controleren, daarvoor tweemaal aan de 
randen van de nacht naar de vallocatie moest 
rijden en daarbij zo weinig resultaat 
behaalde, is hij aan het begin van de zomer 
gestopt. De LED-lamp schijnt het in stedelijke 
omgeving en bij boerderijen goed te doen. 
Maar midden in afgelegen natuurterreinen lijkt 
het niet echt een aanvulling op de reguliere 
nachtvlindermonitoring te geven. Er is elders 
in het land ook zeer wisselend resultaat met 
de LED-val gehaald. Naar onze mening is de 
hoeveelheid licht te gering.  
 
 
Doodshoofdvlinder 
Tenslotte is het aardig in dit jaarverslag te 
vermelden dat er in het gebied van het 
Stadsbos door derden een rups van de 
Doodshoofdvlinder (figuur 6) is aangetroffen, 
die door Henk op basis van de foto door hem 
ook als zodanig is gedetermineerd. De 
vindplaats betreft een paadje langs de 
bossen oostelijk van de Prinsenhoef, dus 
feitelijk net buiten het gebied dat de KNNV 
als begrenzing van De Kaaistoep aanhoudt. 
Ook voor deze spectaculaire, grootste 
nachtvlinder van ons land geldt, dat deze in 
2020 opmerkelijk vaak en op veel meer 
plaatsen in ons land als imago is 
waargenomen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Figuur 5. Lepi-LED-emmer 
(foto Guido Stooker) 

 

 

 

 

Figuur 6. Rups Doodshoofdvlinder 
(foto Helga Meier). 
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Het jaartotaal en de gebiedslijst 
Bekijken we alle inventarisaties naar Lepidoptera die in 2020 met verschillende methodieken 
(op licht, op smeer of op zicht tijdens het tellen van dagvlinderroutes dan wel van Pauls 
inventarisaties van bladmineerders) in De Kaaistoep zijn uitgevoerd, dan bedraagt het aantal 
waargenomen macro-nachtvlinders bij elkaar zo’n 396 soorten en het aantal micro’s 145 
soorten. Te samen zijn er dus het afgelopen jaar 541 verschillende nachtvlinders in De 
Kaaistoep vastgesteld (zie tabel 3). Van die 2020-totaallijst zijn er dertien nieuw voor De 
Kaaistoep (vijf macro’s en drie micro’s op licht en vijf micro’s als mineerder), de gevonden 
rups van de Doodshoofdvlinder niet meegerekend. In de malaiseval werden drie nieuwe 
nachtvlinders voor het gebied vastgesteld. Bij het uitpluizen van het jaarverslag 2019 is er 
nog een nieuwe micro ‘ontdekt’ die niet in het jubileumboek stond. Tijdens het ‘winterwerk’ 
heeft Henk in zijn nog niet gedetermineerde ‘diepvrieskist-collectie’ onlangs nog een tweetal 
nieuwe micro-soorten voor De Kaaistoep uit 2019 aangetroffen. Samen met de 999 soorten 
die al waren opgenomen in de soortenlijst Lepidoptera van het jubileumboek staat de teller 
voor de nachtvlinders na 2020 nu op 1018 soorten. Alle waarnemingen zijn terug te vinden in 
de database Noctua; een complete jaarlijst nachtvlinders in dit jaarverslag vinden we daarom 
niet nodig. 
 
METHODE WAARNEMER(S) - leg/det N-records N-soorten N-exemplaren

waarnemingen macro's licht op laken Guido Stooker & Henk Spijkers 1498 272 6249

waarnemingen micro's licht op laken Guido Stooker & Henk Spijkers 418 106 2753

nachtvlinders (macro's) op smeer Henk Spijkers & Guido Stooker 148 44 515

nachtvlinders (micro's) op smeer Henk Spijkers & Guido Stooker 13 6 23

nachtvlinders in de malaiseval (macro's) Paul van Wielink & Henk Spijkers 142 67 2278

nachtvlinders in de malaiseval (micro's) Paul van Wielink & Henk Spijkers 77 22 411

nachtvlinders als mineerders vastgesteld Paul van Wielink 62 48 62

nachtvlinders op dagvlindertelroute gezien Guido Stooker 67 13 114

overige zichtwaarnemingen (micro's) diverse personen 8 8 8

TOTAAL 2433 12413

TOTAAL AANTAL MACRO'S IN 2020 396
TOTAAL AANTAL MICRO'S IN 2020 145

TOTAAL AANTAL NACHTVLINDERS IN 2020 541
 

 

Tabel 3. Totaal aantal waargenomen Lepidoptera in De Kaaistoep in 2020. 
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Dagvlinders geteld in De Kaaistoep/Sijsten in 2020 
 
Guido Stooker 
 
 
Voor het derde jaar op rij heb ik in het kader van het Landelijk Meetnet Dagvlinders in mijn 
telgebieden in De Kaaistoep en op De Sijsten de bekende routes voor de dagvlinders geteld. 
Voor de ligging van deze routes en de methodiek wordt men verwezen naar het jaarverslag 
Kaaistoep over 2018 (Stooker 2019). Door het wisselvallige weer in het voorjaar en de herfst 
(vaak te koud, veel wind, regenachtig) en mijn bekende fysieke beperkingen, heb ik dit jaar 
maar 20 geheel of gedeeltelijke telrondes gedaan (gemiddeld 18 per transect). Dat aantal ligt 
overigens op hetzelfde niveau als eerdere jaren. Tabel 1 geeft de teldagen over de negen 
trajecten. Bij elkaar zijn de telroutes 154 maal (826 secties van 50 m.) geteld. Zoals vereist, 
is elke keer de weerssituatie genoteerd (temperatuur, wind, bewolking). Ik gebruik daar mijn 
weer@pp voor, die weerinfo van vliegbasis Gilze-Rijen (afstand 5 km) toont. De weerinfo per 
teldag is opgenomen in de database van het Meetnet. 
 
 

      

NL-naam 2018 2019 2020

Aantal veldbezoeken 21 17 18

Atalanta 2 17 21

Bont zandoogje 6 3 5

Boomblauwtje 5 2 7

Bruin zandoogje 48 34 40

Citroenvlinder 50 43 32

Dagpauwoog 53 15 67

Distelvlinder 1 36

Eikenpage 21 2 1

Geelspreitdikkopje 6

Gehalkkelde aurelia 7 5 10

Groot dikkopje 4 1 6

Groot koolwitje 45 28 112

Hooibeestje 97 107 277

Icarusblauwtje 8 16 2

Keizersmantel 1

Klein geaderd witje 40 19 42

Klein koolwitje 75 90 143

Kleine parelmoervlinder 1 67 74

Kleine vos 2 8 2

Kleine vuurvlinder 81 116 45

Koevinkje 1 4

Koniginnenpage 1

Landkaartje 74 2 14

Oranje luzernevlinder 3

Oranje zandoogje 42 36 81

Oranjetipje 19 3 15

Zwartsprietdikkopje 20 37 42

Totaal N-exx 709 690 1043

Gemid.N per telronde 33,8 40,6 57,9

Totaal N-soorten 25 23 23
 

 
 

Tabel 1. Overzicht van de dagvlindertellingen langs  
9 telroutes in 2020. 
 
  

Tabel 2. Dagvlinders op telroutes 2018-2020. 
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Na een natte, maar bijzonder zachte winter begon de lente pas in de tweede helft van maart 
met zonnig weer, maar wel aan de koele kant. Het voorjaar was vaak (te) winderig. Pas in de 
tweede helft van mei werd het aangenaam. Juni was nat, juli weer droog. De zeer zonnige 
zomer was als geheel, ondanks een koele eerste helft juni, voor het derde jaar op rij, meer 
dan gemiddeld warm, met als uitschieter augustus. Er werd een duurrecord hittegolf van 13 
dagen in De Bilt genoteerd, maar in Midden-Brabant duurde deze wel 15 dagen. Het is 
opvallend dat de regio waarin Tilburg en De Kaaistoep zijn gelegen de laatste jaren steevast 
als een van de warmste en droogste streken van Nederland uit de bus komt (bron: website 
KNMI). 
 
23 Soorten dagvlinders. 
Er zijn in 2020 langs de telroutes 1043 dagvlinders van 23 verschillende soorten 
waargenomen (tabel 2) en nog eens twaalf soorten dagactieve nachtvlinders (zie paragraaf 
verderop). Het aantal soorten per teldatum varieerde van 3 tot 18, met een gemiddelde van 
ongeveer acht en een halve soort per telronde. De telresultaten in 2020 van de Kaaistoep-
trajecten wijken nogal af van het landelijke beeld (zie bronnen). In afwijking met de landelijke 
trend is het aantal getelde exemplaren dagvlinders (1043) in De Kaaistoep duidelijk meer 
dan voorgaande jaren. Dat is vooral het gevolg van een klein aantal zeer goede vlinderdagen 
in juni en juli. Dat lijkt juist tegenstrijdig met de eerste indruk van De Vlinderstichting over het 
totaal van landelijke telroutes (Nature Today, okt. 2020), waaruit blijkt dat in de 
zomermaanden juist minder vlinders werden geturfd en daarentegen het vroege voorjaar en 
september beter scoorden. Ik heb om diverse redenen in de maand september geen 
vlinderroutes meer gelopen. 
 
VLINDERROUTES 2020 in De KAAISTOEP en de SIJSTEN: aantal soorten, exemplaren per TELDATUM

NL-naam 5-apr. 9-apr. 12-apr. 25-apr. 8-mei 19-mei 27-mei 31-mei 2-jun. 17-jun. 19-jun. 20-jun. 6-jul. 11-jul. 13-jul. 18-jul. 19-jul. 29-jul. 18-aug. 29-aug. N-exx. Freq. Soortnaam

Atalanta 1 5 3 2 1 4 1 3 1 21 9 Vanessa atalanta

Bont zandoogje 1 1 2 1 5 4 Pararge aegeria

Boomblauwtje 1 2 3 1 7 4 Celastrina argiolus

Bruin zandoogje 2 6 6 10 1 3 5 4 3 1 41 10 Maniola jurtina

Citroenvlinder 4 5 3 2 5 3 1 5 3 1 3 35 11 Gonepteryx rhamni

Dagpauwoog 5 5 1 4 5 3 18 9 13 63 9 Aglais io

Eikenpage 1 1 1 Favonius quercus

Gehalkkelde aurelia 1 4 3 2 10 4 Polygonia c-album

Groot dikkopje 2 1 2 1 6 4 Ochlodes sylvanus

Groot koolwitje 4 1 17 10 21 3 10 1 19 7 10 9 112 12 Pieris brassicae

Hooibeestje 3 35 28 14 8 26 10 16 14 3 3 13 16 56 32 277 15 Coenonympha pamphilus

Icarusblauwtje 1 1 2 2 Polyommatus icarus

Klein geaderd witje 2 3 10 4 3 1 1 10 4 1 1 1 1 42 13 Pieris napi

Klein koolwitje 2 5 1 7 8 2 12 24 22 2 7 9 6 9 13 6 8 143 17 Pieris rapae

Kleine parelmoervlinder 1 4 1 14 11 9 1 1 6 3 1 2 10 6 1 1 2 74 17 Issoria lathonia

Kleine vos 1 1 2 2 Aglais urticae

Kleine vuurvlinder 1 1 4 3 2 13 9 6 2 3 1 45 11 Lycaena phleas

Koevinkje 1 2 1 4 3 Aphantopus hyperantus

Koniginnenpage 1 1 1 Papilio machaon

Landkaartje 1 6 1 3 2 1 14 6 Araschnia levana

Oranje zandoogje 2 14 7 27 25 6 81 6 Pyronia tithonus

Oranjetipje 3 8 4 15 3 Anthocharis cardamines

Zwartsprietdikkopje 4 4 2 14 8 4 6 42 7 Thymelicus lineola

Totaal N-exemplaren 17 29 20 27 71 52 30 18 29 62 86 91 5 27 107 43 113 75 84 57 1043 Totaal N-exemplaren (23 soorten)

Totaal N-soorten 6 8 6 9 9 7 6 3 3 9 10 10 4 10 18 10 16 11 8 8 8,6 Gemid. N-soorten/TELRONDE

 

Tabel 3. Aantal dagvlinders per teldatum. 

 
De soorten besproken. 
In tabel 3 en 4 zijn de waarnemingen gepresenteerd per teldatum, respectievelijk per 
telroute. Net als vorige jaren zijn het Hooibeestje en Klein koolwitje het meest waargenomen. 
Dit jaar vloog ook het Groot koolwitje meer dan in andere jaren. Dat is ook landelijk in het 
Meetnet vastgesteld. Alhoewel 2020 volgens dezelfde bron als een wat minder jaar voor het 
Klein geaderd witje geldt, vloog de soort in De Kaaistoep in het voorjaar toch wel goed; later 
in het seizoen werd het echter erg mager. Dagpauwoog scoorde positief, behalve in de 
warme juni/juli maanden. Atalanta, die landelijk een duidelijke afname vertoont, vloog in De 
Kaaistoep beter dan vorig jaar, maar pas na de hete zomerperiode. Citroenvlinder werd voor 
het tweede jaar op rij minder waargenomen, ook al weer conform het landelijke beeld. 
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VLINDERROUTES 2020 in De KAAISTOEP en de SIJSTEN: aantal soorten, exemplaren per TELROUTE

NL-naam HvH MP OL-a PV OL-b KS HS-b HS-l SijS N-exx. N-traj. Soortnaam

Atalanta 1 6 1 6 2 3 2 21 7 Vanessa atalanta

Bont zandoogje 3 1 1 5 3 Pararge aegeria

Boomblauwtje 1 1 1 4 7 4 Celastrina argiolus

Bruin zandoogje 1 4 2 3 25 3 2 40 7 Maniola jurtina

Citroenvlinder 3 12 2 3 8 1 2 1 32 8 Gonepteryx rhamni

Dagpauwoog 2 12 7 20 18 1 2 1 4 67 9 Aglais io

Eikenpage 1 1 1 Favonius quercus

Gehalkkelde aurelia 2 5 1 2 10 4 Polygonia c-album

Groot dikkopje 1 2 1 2 6 4 Ochlodes sylvanus

Groot koolwitje 1 14 10 11 19 45 8 2 2 112 9 Pieris brassicae

Hooibeestje 11 6 15 81 33 71 47 1 12 277 9 Coenonympha pamphilus

Icarusblauwtje 2 2 1 Polyommatus icarus

Klein geaderd witje 2 11 3 8 17 1 42 6 Pieris napi

Kklein koolwitje 5 14 8 9 13 74 17 1 2 143 9 Pieris rapae

Kleine parelmoervlinder 18 6 1 15 1 17 14 2 74 8 Issoria lathonia

Kleine vos 1 1 2 2 Aglais urticae

Kleine vuurvlinder 2 2 1 4 25 10 1 45 7 Lycaena phleas

Koevinkje 4 4 1 Aphantopus hyperantus

Koniginnenpage 1 1 1 Papilio machaon

Landkaartje 5 5 4 14 3 Araschnia levana

Oranje zandoogje 9 5 7 33 23 3 1 81 7 Pyronia tithonus

Oranjetipje 1 12 1 1 15 4 Anthocharis cardamines

Zwartsprietdikkopje 2 1 3 5 30 1 42 6 Thymelicus lineola

Totaal N-exemplaren 48 111 65 159 165 344 110 10 31 1043 Totaal N-exemplaren (23 soorten)

Totaal N-soorten 11 18 14 12 18 17 12 8 10 13,3 Gemid. N-soorten/TELROUTE  
 

Tabel 4. Aantal waarnemingen van dagvlinders per transect (telroute) in 2020. 

 
In Nederland algemene bos- en bosrandsoorten als Bont zandoogje en Landkaartje blijven 
in De Kaaistoep tot de zeldzaamheden behoren, alhoewel de laatste zich lijkt te herstellen 
van de klap in 2019. Gehakkelde aurelia, ook een soort van boszomen, is eveneens een 
zeldzame verschijning, maar werd toch beduidend meer waargenomen dan voorgaande 
jaren, net als het Boomblauwtje. De Eikenpage scoorde dit jaar echter weer zeer slecht: 
slechts één exemplaar langs de telroutes. Ook landelijk scoorde deze soort het afgelopen 
jaar slecht. Buiten de telroutes werd de soort op de bekende goede locaties bij de Hut van 
Homberg en langs ‘t Mooie Pad niet of nauwelijks gezien. De Kleine vos doet het net als in 
de rest van ons land nog steeds niet goed: slechts twee waarnemingen. 
Op het Hooibeestje na (227 exx., bijna een verdrievoudiging ten opzichte van voorgaande 
jaren!) deden de graslandsoorten het in De Kaaistoep dit jaar opnieuw niet goed. Een 
voorheen talrijke soort als de Kleine vuurvlinder vloog dit jaar in aanmerkelijk kleinere 
aantallen dan eerdere jaren. Ook het Icarusblauwtje, dat ongeveer dezelfde habitats bevliegt, 
werd veel minder gezien dan vorig jaar. Na het voor de Kleine parelmoervlinder zeer 
succesvolle jaar 2019 was de indruk dat de soort dit jaar wat minder frequent werd gezien. 
Dat bleek aan het eind van het seizoen echter niet zo te zijn. Maar op de bekende 
vliegplaatsen, zoals de Hut van Homberg en Prikven, vloog de soort in veel lagere aantallen. 
Ze kwam nu meer verspreid in het gebied voor; voor het eerst ook op De Sijsten! Een 
belangrijke reden voor die spreiding is wellicht de sterk verminderde bloei dit jaar van 
Driekleurig- en Akkerviooltje in de rest van het Kaaistoep-gebied. Bruin zandoogje, dat 
landelijk een negatieve trend vertoont, bleef in De Kaaistoep ongeveer op gelijk niveau als in 
voorgaande jaren. Terug van weggeweest is het Koevinkje. Deze standvlinder is net als de 
vorige keer weer aangetroffen langs de bermen van de Keistoep, maar nu met meerdere 
exemplaren dan voorheen. Is er wellicht toch sprake van een lokale populatie? Oranjetipje 
blijft het op de bekende vliegplaatsen, ‘t Mooie Pad en de beekoever langs de Oude Leij, 
redelijk tot goed doen en heeft zich herstelt tot het niveau van de eerste telling. 
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Dat lijkt eveneens conform de toenemende landelijke trend. Eerstgenoemde locatie wordt 
echter bedreigd door verruiging met braam, Adelaarsvaren en opslag van Ratelpopulier. Het 
pad wordt steeds smaller en de zo gewenste zoomvegetatie gaat hard achteruit (figuur 1.lb.). 
Ook de beekoever verruigt sterk doordat deze niet of onvoldoende gemaaid wordt en het 
slootvuil blijft liggen (figuur 1.lo.). De waardplant Pinksterbloem neemt gestaag af. 
Intensivering van het beheer gericht op herstel van het vlinderbiotoop op beide locaties wordt 
sterk aanbevolen. Op de lijst van 2020 ontbreken dit jaar een aantal trekvlinders, zoals 
Distelvlinder en Oranje luzernevlinder en de hier in Brabant als zwerver gekenmerkte 
Keizersmantel. Van de eerste soort is inmiddels bekend dat deze trekvlinder dit jaar (na een 
zeer aantalsrijk 2019) ook landelijk maar nauwelijks is gezien. Keizersmantel is sowieso een 
incidentele gast in De Kaaistoep. Gedurende de (late) vliegtijd van de Oranje luzernevlinder 
was het gewoon slecht weer. De Koninginnenpage werd maar eenmaal langs de route 
geteld, maar is door Henk Spijkers zeer regelmatig in Kaaistoep-West gezien. 
 

  
 

  
 

Figuur 1. lb. Het Mooie Pad, een smalle grasbaan met erg veel mos resteert, omzoomt door 
bosranden met veel Adelaarsvaren en plaatselijk een sterke ‘verbraming’; rb. door het derde 
opeenvolgende jaar met hittegolven en grote droogte stond de vegetatie langs de bermen van de 
Heisteeg/Keistoep er gedurende de nazomer niet erg florissant bij; lo. de Oude Leij-oevers verruigen, 
waardoor de soortenrijke oevervegetatie met onder meer Pinksterbloem dreigt te verdwijnen. Het 
Oranjetipje is sterk aan het voorkomen van deze waardplant gebonden; ro. schraallandje langs de 
meander: in de vegetatie domineren Veldrus en Moerasrolklaver. Het favoriete biotoop voor 
Icarusblauwtje en Bruine daguil; (foto’s Guido Stooker). 

 
De trajecten besproken 
Net als vorig jaar scoren de bermen langs de Keistoep/Heisteeg (de parallelweg langs de 
A58) weer het beste. Niet qua soortenrijkdom, maar wel wat betreft de aantallen vlinders. 
Een en ander hangt natuurlijk samen met de inzaai van het bijen- en vlindervriendelijk 
mengsel in 2017 (Food4Bees-project). De flora van de bermen is dit jaar wederom door Jan 
van de Wiel en mijzelf geïnventariseerd (zie elders in dit jaarverslag). 
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Het soortenrijkst zijn, zoals verwacht, het traject langs ’t Mooie Pad en langs de beekoever 
van de Oude Leij (zie ook tabel 5). Zie echter mijn opmerkingen hiervoor over het beheer! 
Tweederde tot driekwart van de getelde vlinders langs beide trajecten behoort tot de top 6 
van meest waargenomen, landelijk algemene vlinders, zoals verschillende witjes, 
Dagpauwoog, Atalanta en Hooibeestje. De presentie van echte bosrandsoorten is 
daarentegen minimaal. 
 

Transect Mooie Pad Oude Leij-beekoever

Jaar N-exx. N-srt. N-exx. N-srt.

2018 143 16 167 20

2019 96 17 97 17

2020 111 18 169 19  
 

Tabel 5. Vergelijking aantal exemplaren en soorten 2018-2020. 

 
De heide op De Sijsten blijft lepidopterologisch een arm biotoop, ondanks dat er dit jaar meer 
vlinders zijn waargenomen dan vorige jaren. Vooral in het voorjaar is er qua vlinders zeer 
weinig te beleven. Niet alleen qua aantal, maar ook de soortenrijkdom blijft, ondanks het 
gevarieerde heidebeheer, achter bij de verwachting. Het aantal karakteristieke of tenminste 
heide-minnende soorten blijft bijzonder laag. Dat is opmerkelijk, omdat de centrale heide qua 
(nectarrijke) flora wel goed scoort. De afname van heidevlinders is echter ook landelijk een 
herkenbaar probleem. Waarschijnlijk is De Sijsten te gering van omvang en ook te droog en 
zijn de typische heidevlinders al in een veel eerder stadium van de Sijsten-heide verdwenen. 
Door de geïsoleerde ligging ervan kunnen ze het gebied tot nu toe niet weer herkoloniseren. 
 
Wat dit jaar wederom opvallend was, zijn de lage aantallen vlinders op trajecten die in het 
graslandgebied zijn gesitueerd. Het is met name het droge graslandbiotoop waar dit jaar 
weer minder wordt gescoord: bijvoorbeeld het traject Hut van Homberg (pad naar links tot 
aan Poel 2), het traject Prikven (pad ten noorden van dit ven). Hooibeestje, Kleine 
vuurvlinder, maar toch ook de Kleine parelmoervlinder werden daar beduidend minder 
gezien dan vorige jaren. In de vochtige schraallandjes langs de meander werden 
daarentegen meer soorten gezien. Ook lagen de aantallen daar hoger dan voorheen. De 
Bruine daguil (dagactieve nachtvlinder) is er weer tijdens meerdere telrondes aangetroffen. 
 
Overige opmerkingen 
Door het jaar heen zijn nog een aantal opvallende zaken te melden. De Atalanta begint in 
ons land meestal begin mei te vliegen. In De Kaaistoep deed ik langs de telroutes pas 19 juni 
de eerste waarneming. Iets vergelijkbaars geldt voor het Bont zandoogje. Maar deze soort is 
sowieso al vrij zeldzaam in De Kaaistoep. Het Bruin zandoogje begon wel precies volgens de 
‘kalender’, maar na 19 juli heb ik de soort niet meer geteld op de routes, terwijl de soort 
volgens de vliegcurve nog wel tot in september vliegt. Hetzelfde geldt voor de Dagpauwoog, 
waarbij juist de zomergeneratie veel werd geturfd; tweederde van de waarnemingen vond 
plaats in de tweede helft van juli. Eikenpage deed het, zoals hiervoor vermeld, slecht; maar 
één waarneming aan het begin van de vliegperiode. De Kleine parelmoervlinder begon vroeg 
en hield het keurig tot het einde vol, maar wel in lagere aantallen dan het succesvolle vorige 
jaar. Gelukkig lieten (na het desastreuze jaar 2019) zowel de voorjaars- als zomergeneratie 
van het Landkaartje zich weer mondjesmaat zien (Rectificatie GS: in het vorige jaarverslag 
zijn in de tekst beide verschillend gekleurde generaties verwisseld). De twee generaties van 
de talrijkste vlinder, het Hooibeestje, bleken duidelijk uit de getelde aantallen per datum. Het 
eerste exemplaar was met 25 april echter aan de vroege kant. De eerste generatie Klein 
geaderd witje deed nog aardig mee, maar de tweede generatie liet het erg afweten. Deze 
landelijk negatieve trend houdt al een aantal jaren aan. Volgens de Vlinderstichting heeft dat 
alles te maken met de droogte van de afgelopen jaren. De soort heeft namelijk een 
preferentie voor wat nattere habitats.  
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Oranjetipjes lieten zich alleen in april zien, terwijl de normale vliegcurve ook de maand mei 
als optimum aangeeft. Is dat een teken aan de wand met betrekking tot al eerder genoemde 
verruiging van de vlieglocaties? De twee generaties Citroenvlinders werden ook duidelijk 
gesignaleerd; vooral de wintergeneratie (de overwinterende vlinders) liet zich goed zien. Het 
Groot koolwitje deed juist het tegenovergestelde: de voorjaarsvlinders werden maar 
marginaal gezien, maar de tweede generatie vloog uitbundig. Opmerkelijk was de in De 
Kaaistoep geconstateerde massale ‘trek in noordelijke richting’ van koolwitjes (Groot- en 
Klein-) tijdens de eerste twee weken van juni (wk.24/25). Er werden sowieso veel 
exemplaren van het Klein koolwitje gezien (ik gebruik in het veld liever de veel aardiger, 
oude naam Knollenwitje, maar dat mag in officiële teksten niet).  
Nu het Scheefbloemwitje Pieris mannii (figuur 2) haar verovering van Nederland doorzet, zou 
ik alle witjes met een handnet moeten vangen, want alleen dan is het onderscheid tussen het 
Groot, Klein en Scheefbloemwitje goed te beoordelen. Ik ben er van overtuigd dat tijdens de 
hiervoor genoemde massale trek er Scheefbloemwitjes De Kaaistoep zijn gepasseerd. Ik heb 
een tiental exemplaren gevangen, maar dat 
bleken toch telkens (ook de twijfelgevallen!) bij 
nader inzien Kleine koolwitjes te zijn. Op een 
gegeven moment houd je dan op met het 
vangen van zo’n klein tot middelgroot witje, 
omdat het veel werk is en je de tere beestjes 
makkelijk beschadigd bij het in de hand houden 
tijdens het determineren. Ik zal het de komende 
jaren bij het vaststellen van Scheefbloemwitjes 
dus van de toevalstreffers moeten hebben. 
 
Dagactieve nachtvlinders 
Sinds een paar jaar kunnen bij het tellen van de telroutes ook een beperkt aantal dagactieve 
nachtvlinders meegenomen worden. Het gaat om een aantal goed herkenbare soorten; de 
selectie daarvan is door de Vlinderstichting gemaakt. In het invoerportaal kan men aangeven 
dat men naast de dag- ook de nachtvlinders telt, alsmede voor die groep O-tellingen invoert. 
In De Kaaistoep tel ik alle op het oog herkenbare nachtvlinders, ook als deze niet op deze 
voorgeselecteerde lijst staan. 
 

De Kaaistoep: Meetnet Dagvlinders waargenomen dagactieve nachtvlinders op de telroutes in 2020

NL-naam Soort                         Traject HvH MP OL-a Pv OL-b KS HS-b HS-l SijS N-exx. N-traj.

Bruine daguil Euclidia glyphica 11 11 1

Gamma-uil Autographa gamma 1 6 4 2 4 5 1 1 24 8

Gestreepte goudspanner Camptogramma bilineata 4 4 1

Hagedoornvlinder Opistrograptis luteola 1 1 1

Lieveling Timandra comae 1 1 1 3 3

Metaalvlinder Adscita statices 1 1 1

Sint-Jacobsvlinder Tyria jacobaeae 2 7 1 3 3 16 5

Sint-Janskruidblokspanner Aplocera efformata 14 5 6 2 2 29 5

Sint-Jansvlinder Zygaena filipendula 1 1 1

Varenspanner Petrophora chlorosata 6 6 1

Witte grijsbandspanner Cabera pusaria 1 1 2 2

Zuringspanner Lythria cruentaria 4 9 9 6 1 29 5

Soort valt NIET binnen Meetnet Totaal aantal exemplaren 22 20 19 21 5 21 16 1 2 127
 

Tabel 6. Dagactieve nachtvlinders in 2020. 

 
In 2020 zijn door mij gedurende het telseizoen op in totaal 34 trajecten bij elkaar twaalf 
soorten (127 exemplaren) dagactieve nachtvlinders gezien (zie tabel 6).  

  

Fig. 2. Scheefbloemwitje (foto Henk Spijkers) 
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Daaronder vier van buiten de selectielijst (Gestreepte goudspanner, Varenspanner, Witte 
grijsbandspanner en Hagedoornvlinder). Net als vorig jaar werden de Sint-
Janskruidblokspanner en de Zuringspanner (figuur 3.l.) het meest geteld. De eerste was zo 
algemeen dat ik de aantallen soms niet meer consequent kon bijhouden. Voor beide soorten 
geldt dat de specifieke waardplanten, Sint-Janskruid/Schapenzuring), zich het afgelopen jaar 
(als gevolg van de droogte?) veel minder manifesteerden in bedekking en/of vitaliteit. Andere 
jaren was de Sint-Jacobsvlinder meestal ook een frequente dagactieve nachtvlinder in het 
gebied. Dit jaar zeker niet; de soort werd ook bij de Hut veel minder op licht gevangen dan in 
andere jaren. De Gamma-uil was qua aantal goede tweede en werd in vrijwel alle transecten 
gesignaleerd. Na vorig jaar voor het eerst in De Kaaistoep te zijn waargenomen, werd de 
Bruine daguil ook nu weer (specifiek) aangetroffen in beide schraallandjes langs de Meander 
(OL-A). De hoge bedekking van Moerasrolklaver (waardplant) in de vegetatie lijkt daar voor 
een stabiele of uitdijende populatie te zorgen. Ook de Sint-Jansvlinder werd er eenmaal 
gespot. Vorig jaar werd deze fraaie vlinder nog meerdere malen gezien op Kale jonker in de 
bermsloot langs de A58, maar daar vond ik hem dit jaar jammer genoeg niet. Bij het Prikven 
werd eenmalig een Metaalvlindertje (figuur 3.r.) gezien, een soort wel bekend van De 
Kaaistoep, maar door z’n formaat en korte vliegtijd vaak over het hoofd gezien. 
 

   
 

Figuur 3. Links: Zuringspanner; rechts: Metaalvlinder (foto’s Tineke Cramer). 

 
Vergelijkingen 
Zoals hiervoor vermeld, is in 2020 de flora van de bermen van de parallelweg 
Keistoep/Heisteeg weer geïnventariseerd. Zo’n inventarisatie over de hele lengte van de 
berm duurt circa twee uur. Normaal duurt een vlindertelling van de transecten Keistoep, resp. 
Heisteeg per transect ca.15–20 minuten, dus dat vraagt ongeveer zes tot acht keer minder 
tijd! Het leek me aardig om tijdens één van die flora-inventarisaties tegelijkertijd alle 
passerende vlinders te turven om de eventuele invloed van de tijdsduur op de 
vlindermonitoring in beeld te brengen. De flora-opname met vlindertelling werd op 19 juli 
uitgevoerd. De reguliere monitoring werd de dag erna gelopen. Beide dagen kenden een 
vergelijkbare weersgesteldheid (weerstation Vliegbasis Gilze-Rijen op 5 km afstand): 
19 juli: 10.30–12.30 uur, 19,0°–20,3°C, 2/8-4/8 bewolkt, wind 2-3.Bft. uit zuidwesten,  
20 juli: 13.15–13.45 uur, 19,2°–20,8°C, 4/8-4/8 bewolkt, wind 2-2. Bft. uit zuidwesten. 
De verschillen zijn naar verhouding niet zo groot, zeker niet qua soortenrijkdom. Alleen de 
twee minst algemene soorten op de lijst werden gedurende de veel langere verblijftijd langs 
de berm juist wel gescoord, terwijl deze tijdens de normale vlindertelling werden gemist. De 
aantallen per soort zijn wel substantieel afwijkend (92/54), inclusief nachtvlinders, maar dus 
niet in verhouding tot de gespendeerde tijd (1,7/1 vs. 4,0/1) (zie tabel 7). 
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Dagvlinders in de malaiseval 
Bij een geheel andere vergelijking gaat het om 
een verschil in onderzoeksmethodiek. In een 
artikel in dit jaarverslag behandelen Paul van 
Wielink cs. de resultaten van een onderzoek met 
behulp van een malaiseval. Deze is in De 
Kaaistoep geplaatst in de bosrand langs het 
Mooie Pad (op dezelfde plaats waar deze ook 22 
jaar geleden stond). De val is geplaatst op 1 
maart en heeft gefunctioneerd tot 1 november. 
Dat betekent dat er over 245 dagen continue 
(24/7) is bemonsterd. Dat is nogal een verschil 
met de inventarisatietijd langs het Mooie Pad die 
tijdens de reguliere vlindertelling in het kader van 
het Meetnet is gebruikt (190 min./18 dagen).  
Uit de determinatie van de in de val verzamelde 
insecten blijkt dat er 256 dagvlinders zijn 
gevangen, verdeeld over 19 soorten. Een tabel 
met een vergelijking tussen de telresultaten van 
beide waarnemingsmethoden is hiervoor 
gepresenteerd (tabel 8). 
Opvallend is het ontbreken van Kleine vos, 
Gehakkelde aurelia en Dagpauwoog. Het 
vangstresultaat in de malaiseval van Oranjetipje 
(figuur 8), Oranje zandoogje en de witjes ten 
opzichte van de transecttellingen is nogal groot. 
Reden om dit soort malaiseval-onderzoek niet te 
vaak uit te voeren om de populaties van met 
name de standvlinders niet te veel te beïnvloeden. 
 
Vergelijking telresultaten tussen telmethoden op 't Mooie Pad (De Kaaistoep 2020)
Familie Soort Telroute Malaiseval NL-naam

HESPERIIDAE Ochlodes sylvanus 1 12 Groot dikkopje

HESPERIIDAE Thymelicus lineola 2 1 Zwartsprietdikkopje

LYCAENIDAE Celastrina argiolus 7 Boomblauwtje

LYCAENIDAE Lycaena phleas 9 Kleine vuurvlinder

LYCAENIDAE Polyommatus icarus 1 2 Icarusblauwtje

NYMPHALIDAE Araschnia levana 7 14 Landkaartje

NYMPHALIDAE Coenonympha pamphilus 10 12 Hooibeestje

NYMPHALIDAE Issoria lathonia 6 5 Kleine parelmoervlinder

NYMPHALIDAE Maniola jurtina 2 9 Bruin zandoogje

NYMPHALIDAE Pararge aegeria 2 6 Bont zandoogje

NYMPHALIDAE Pyronia tithonus 9 48 Oranje zandoogje

NYMPHALIDAE Vanessa atalanta 6 10 Atalanta

PAPILIONIDAE Papilio machaon 1 Koniginnenpage

PIERIDAE Anthocharis cardamines 1 10 Oranjetipje

PIERIDAE Gonepteryx rhamni 4 16 Citroenvlinder

PIERIDAE Pieris brassicae 17 2 Groot koolwitje

PIERIDAE Pieris mannii 1 Scheefbloemwitje

PIERIDAE Pieris napi 8 60 Klein geaderd witje

PIERIDAE Pieris rapae 8 31 Klein koolwitje

Aantal exemplaren 84 256

Aantal soorten 15 19
 

 

Tabel 8. Vergelijking verschillende onderzoeksmethoden. 
  

De Kaaistoep (bermen  Keistoep/Heisteeg 2020

vergelijking tijdsduur opname 19-jul 20-jul

NL-naam
DAGVLINDERS

Atalanta 1 1

Bruin zandoogje 6 9

Groot koolwitje 10 9

Hooibeestje 16 6

Klein geaderd witjke 4 1

Kleine parelmoervlinder 6 2

Klein koolwitje 24 15

Koevinkje 2

Kleine vuurvlinder 13 9

Zwartsprietdikkopje 4

Aantal soorten 10 8

Aantal exemplaren 86 52

NACHTVLINDERS

Gamma-uil 4 1

Sint-Jacobsvlinder 1

Sint-Jansvlinder 1

Zuringspanner 1

Aantal soorten 3 2

Aantal exemplaren 6 2  
Tabel 7. Vergelijking tijdsduur van de 
vlindermonitoring. 
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Figuur 4. Oranjetipje (foto Tineke Cramer). 

 
Literatuur en geraadpleegde bronnen 
De Vlinderstichting, 2019 – Vlinder- en libellenstand 2019 (Vlinderbalans). 
De Vlinderstichting, 2020 – Eerste indruk: weer minder vlinders in 2020 (Nature Today 

5/10/2020). 
De Vlinderstichting, 2020 – Nieuwsbrief Meetnet Vlinders (oktober 2020). 
De Vlinderstichting, 2021 – Vlinder- en Libellenstand 2021. 
Stooker, G., 2019. Dagvlinderroutes in De Kaaistoep: 99-103. 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. 

Website KNMI - https://www.knmi.nl/home. 
  

https://www.knmi.nl/home


90 

 

  



91 

 

Pijpen, potten en emmers; enkele resultaten van 2019 
en 2020 
 
Ron Felix, Peter Boer & Berend Aukema 
 
 
Van voorgaande jaren zijn nog enkele groepen niet in de Kaaistoepverslagen verschenen, 
omdat ze nog niet bewerkt waren. Zo resteren nog de mieren van zowel de potvallen in De 
Sijsten als de pijpvallen achter de Hut van Homberg van 2019. Voor de positie van de 
pijpvallen op De Sijsten en ook voor een korte beschrijving van de plekken waar ze stonden, 
wordt verwezen naar het verslag over het jaar 2019. 
In 2020 waren de pijpvallen in de hoop houtsnippers (spar en den) voor het zesde jaar en in 
de eikenhoutstapel voor het vierde achtereenvolgende jaar in bedrijf. De intentie is om dat 
nog zeker vier à vijf jaar vol te houden. 
Behalve loopkevers en wantsen werden ook overige kevers, wespen, spinnen en sporadisch 
ook muggen en vliegen verzameld. De resultaten van deze groepen zullen in aparte 
publicaties aan de orde komen of zijn in dit of eerdere verslagen al gemeld. 
Door de Covid-19 pandemie was de verspreiding van de diverse groepen over de 
specialisten enigszins problematisch. Diverse monsters zijn daardoor deels nog niet te 
bestemder plekke. Wellicht worden deze restresultaten in het verslag van het volgende jaar 
meegenomen. 
In de situatie van de eikenstapel hebben zich geen veranderingen voorgedaan. In november 
werden de houtsnippers aangevuld. De oorspronkelijke stapel was inmiddels tot bijna de 
helft ingeklonken. De onderste potval ving/vangt ook weinig insecten. Helaas waren verse 
snippers pas in november beschikbaar, in een jaargetijde dat er weinig insecten op vers hout 
af komen. In de voorzomer zou dat zeer waarschijnlijk een heel ander beeld te zien hebben 
gegeven. 
 
De positie van de pijpvallen is als volgt: 
Eikenhoutstapel: 51° 32' 28.23''N – 5° 0' 36.69''O 
Maaiselhoop: 51° 32' 27.70''N – 5° 0' 38.00''O 
Sparren- en dennenspaanders: 51° 32' 25.94''N – 5° 0' 6.53''O 
 
Figuur 1. De positie van de emmers rond de poelen 1 en 11. 
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Evenals voorgaande jaren zijn vangemmers geplaatst rond poel 1 en poel 11 voor de 
monitoring van de Knoflookpadden. Deze emmers vangen natuurlijk niet alleen 
Knoflookpadden en andere amfibieën. Er vallen opmerkelijk veel loopkevers in. In 2020 zijn 
onregelmatig de loopkevers daaruit verzameld. Er is niet bijgehouden in welke emmer welke 
loopkever zat en dus ook niet welke kevers in de binnenemmers en welke in de 
buitenemmers gevangen zijn. 
Op figuur 1 is de plaatsing van de emmers te zien. De emmers aan de west- en aan de 
oostzijde van poel 1 staan in grotendeels kaal zand, die aan de noordzijde nabij een 
wilgenbosje aan de rand van een met gras en vooral Sint Jacobskruiskruid begroeid veld en 
die aan de zuidzijde tussen de met Riet en Lisdodde begroeide oever en een wal met 
wilgenstruweel. Bij poel 11 staan de emmers aan de noordelijke helft in een wilgenbosje en 
aan de zuidhelft hoog op de oever met lage begroeiing aan de rand van grasland. 
 
Loopkevers in emmers en pijpvallen – Ron Felix 
Veel loopkevers zijn in lage aantallen in de emmers gevangen en daar valt dan weinig over 
te zeggen in relatie met het biotoop. Amara motivaga is een vrij zeldzame soort van droge, 
vaak kalkhoudende zandgrond. Het voorkomen bij poel 1 en het ontbreken bij poel 11 komt 
hiermee overeen. De Amara's, voor zover geen soorten die overal voorkomen, passen bij het 
biotoop, evenals de Harpalus-soorten, waarvan H. xanthopus winkleri weer een interessante, 
vrij zeldzame soort is. Nebria brevicollis is een bossoort en dat sluit aan bij de zuidoostelijke 
begroeiing nabij de poel, terwijl Nebria salina typisch is voor schrale open gronden. Het 
voorkomen van Notiophilus substriatus past geheel bij het biotoop van poel 1. N. aestuans is 
een interessante vondst bij poel 11. Ook Masoreus wetterhallii is een vrij zeldzame soort, die 
vaker op de hei wordt aangetroffen, maar ook hier niet heel verrassend is. Het voorkomen 
van beide Syntomus-soorten bij poel 1 is eveneens geen verrassing. Al met al leveren de 
emmers geen vreemde vangsten op. Verreweg de meeste soorten horen in dit biotoop van 
droge open zandgronden en/of oevers thuis. 
In de pijpvallen worden weinig loopkevers gevangen, hetgeen niet verwonderlijk is. 
Laemostenus terricola wordt overal gevangen in De Kaaistoep. Het wemelt er van de 
konijnenholen, waardoor ze zowel in houtsingels als op de meer open terreinen voorkomen. 
Het is bekend dat ze tot hoog in de bomen klimmen om te foerageren, dus het voorkomen in 
de houtstapel en zelfs op de spaanderhoop – en vandaar in de bovenste pijpval – is niet 
verwonderlijk. 
 
Tabel 1. Loopkevers in emmers en pijpvallen in 2020. 

 
 Emmers Pijpvallen 

  Poel 1 Poel 11 Hout Snippers 

Acupalpus parvulus 1    

Agonum assimile 1    

Agonum gracile 4 1   

Agonum sexpunctatum 4 7   

Amara aenea 8 7   

Amara apricaria 1    

Amara communis 4 2   

Amara convexior 1    

Amara equestris 5 1   

Amara familiaris  1   

Amara fulva 1    

Amara motivaga 8    

Anisodactylus binotatus 1 11   

Bembidion lampros 8    

Bembidion properans 6    

Bembidion tetracolum 1    

Asaphidion flavipes 3    

Calathus cinctus    1 
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  Emmers Pijpvallen 

  Poel 1 Poel 11 Hout Snippers 

Calathus fuscipes 48  3  

Calathus melanocephalus 12 1   

Calathus rotundicollis 2 1   

Carabus nemoralis 11 9   

Carabus problematicus 1  1  

Cicindela hybrida 5    

Cychrus caraboides 1    

Dyschirius globosus 1    

Dyschirius thoracicus 12    

Elaphrus cupreus  1   

Harpalus affinis 1    

Harpalus anxius 9    

Harpalus distinguendus 1 1   

Harpalus laevipes 3    

Harpalus latus 1 9   

Harpalus smaragdinus 2    

Harpalus rubripes   1  

Harpalus tardus 73 14 5  

Harpalus xanthopus winkleri 1    

Laemostenus terricola 5 1 3 1 

Leistus ferrugineus 1    

Leistus fulvibarbis 2    

Leistus rufomarginatus   1  

Leistus spinibarbis 1  2 1 

Loricera pilicornis 1 2   

Masoreus wetterhallii 1    

Microlestes minutulus 21    

Nebria brevicollis 97 10   

Nebria salina 169 2   

Notiophilus aestuans  3   

Notiophilus aquaticus 1    

Notiophilus biguttatus 3 2   

Notiophilus geminyi 1 1   

Notiophilus palustris 3 6   

Notiophilus rufipes 1 2   

Notiophilus substriatus 21 2   

Omophron limbatum 7 1   

Oodes helopioides 5 3   

Oxypselaphus obscurus 1 2   

Poecilus versicolor 12 84   

Pseudoophonus griseus 1    

Pseudoophonus rufipes 10    

Pterostichus diligens  1   

Pterostichus melanarius 3    

Pterostichus minor 9 10   

Pterostichus niger 3    

Pterostichus nigrita 4 2   

Pterostichus oblongopunctatus  8   

Pterostichus rhaeticus 2 1   

Pterostichus strenuus 4 5   

Pterostichus vernalis 2 2   

Stenolophus mixtus 2 1   

Stenolophus teutonus  1   

Syntomus foveatus 48    

Syntomus truncatellus 84 6   

Totaal 766 224 16 3 
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Mieren in potvallen op De Sijsten in 2019 - Peter Boer 
In het verslag over 2019 is beschreven in welke biotopen de potvallen hebben gestaan. Voor 
het gemak wordt de beschrijving hieronder nogmaals weergegeven. 
Eind november 2018 zijn op De Sijsten drie series van vier potvallen gezet en in december 
nog een vierde serie. 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 reeds oudere Struikhei, afgewisseld 
met flinke mosplakkaten en rendiermos. 
 
Positie van de potvallen: 
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 
Voor de coördinaten van de pijpvallen zie boven. 
 
Toelichting resultaten 
De vermelde aantallen Formica pratensis zijn misleidend aangezien met name in serie 1 
sommige vallen regelmatig tot de nok toe vol zaten met bosmieren, maar in andere weer 
niet. In serie 2 en 3 was dat minder het geval, maar ook in deze series waren de aantallen zo 
groot dat vrijwel altijd slechts één monster ter determinatie aangeboden werd, meestal van 
hele kleine en hele grote exemplaren. Wel werden uit alle series altijd alle mannen en 
koninginnen, voor zover aanwezig, apart genomen. Desondanks is het beeld dat de 
aantallen afnemen van serie 1 tot en met serie 4 overeenstemmend met de werkelijke 
vangsten. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de afstand tot het nest. Helaas is niet naar 
de nesten gezocht, zodat ook geen uitspraken te doen zijn over de foerageerafstand. 
Het is opmerkelijk dat zowel in de hoop spaanders als in de maaiselhoop Formica fusca in 
de lage potvallen het meeste voorkwam, waar eerder verwacht zou mogen worden dat ze in 
de bovenste val terecht zouden komen. Bij Lasius umbratus is min of meer het omgekeerde 
het geval. Deze mieren zou je juist in de lagere potvallen verwachten, maar blijken nu net in 
de hoge voor te komen. Deze mier heeft het nest in de bodem of onder hout en stenen. 
Het interessantst is de vergelijking in potvalvangsten tussen L. niger en L. psammophilus. 
Beide hebben bodemnesten. L. niger is qua kieskeurigheid t.a.v. nestplaats eurytoop, L. 
psammophilus kiest voor een xerofiele/thermofiele habitat. Het aardige is dat L. niger best op 
dezelfde plaatsen zijn nest kan hebben als L. psammophilus, maar kennelijk weet L. 
psammophilus L. niger uit de xerofiele/thermofiele habitat weg te concurreren. Serie 1 staat 
in een vrij hoge Struikheide vegetatie en daar is L. psammophilus het meest talrijk gevangen; 
het is een vrij ongestoorde vegetatie. Hier is L. niger niet gevangen. In serie 4 staat ook hoge 
Struikheide, maar er zijn grote open bemoste plekken. Hier zijn hoge aantallen L. niger 
gevangen, maar geen enkele L. psammophilus. Serie 2 staat in een akkertje dat recent 
bewerkt is en hier zijn beide soorten nauwelijks gevangen, hoewel je er daarom L. niger zou 
verwachten. Tenslotte stond serie 3 op een vrijwel kale zandrug, door weer en wind een vrij 
dynamisch biotoop, en hier zijn beide soorten wel in redelijke aantallen gevangen. 
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Tabel 2. Mieren in potvallen Sijsten en pijpvallen (2019). 
Toelichting geslacht: wk = werkster, m = mannetje, Q = koningin. 

 

Soort 
Ge-

slacht 

Potval Sijsten Pijpvallen 

Serie 
1 

Serie 
2 

Serie 
3 

Serie 
4 

Chips 
up 

Chips 
low 

Maai 
up 

Maai 
low 

Eiken 
hout 

Formica pratensis wk 709 426 216 19   1   

Formica fusca wk  1 1 1 12 76 9 4  

Formica rufa Q         1 

Formica rufibarbis wk  1 7 12      

Formica rufibarbis Q  1        

Formica sanguinea wk       3   

Hypoponera 
punctatissima 

wk        2  

Lasius flavus m  3       2 

Lasius fuliginosus m   1       

Lasius fuliginosus Q    2    2 2 

Lasius meridionalis Q  2 2 4      

Lasius 
meridionalis/umbratus 

m  2        

Lasius niger wk  8 73 148 1    1 

Lasius niger Q  1 4 5      

Lasius platythrorax wk         1 

Lasius platythrorax Q   3 2   1   

Lasius psammophilus wk 142 1 40    1   

Lasius umbratus wk      18 14   

Lasius umbratus Q   3 1      

Myrmica lonae wk 7 1 1     1  

Myrmica rubra wk    1 44 19 3 1  

Myrmica ruginodis wk 1    1     

Myrmica ruginodis Q  1        

Myrmica ruginodis m   1       

Myrmica rugulosa wk   1       

Myrmica sabuleti wk 17 5 1    2   

Myrmica sabuleti Q    1      

Myrmica scabrinodis wk       6  2 

Myrmica schencki wk 4 2  10      

Stenamma debile wk 1   1      

Stenamma debile Q   1       

Strongylognathus 
testaceus 

Q 1 1        

Temnothorax nylanderi wk     2     

Tetramorium 
caespitum 

wk 85 14 82 195      

Totaal  967 470 437 402 60 113 40 10 9 
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Wantsen in de pijpvallen in 2020 - Berend Aukema 
In totaal werden dus slechts twaalf soorten verzameld, sommige in diverse stadia en sekse. 
De kubieke meter met dennen- en sparrenspaanders leverde nog het meeste op en daar 
weer van de bovenste potval. Dat is begrijpelijk: de onderste helft van de stapel is dermate 
ingeklonken dat er weinig insecten gevangen worden in die onderste potval. Op basis van de 
lage aantallen is het overigens moeilijk conclusies te trekken, maar het valt op dat in de 
maaiselhoop en de houtstapel andere soorten gevangen worden dan in de spaanderhoop. 
 
Tabel 3. Wantsen in de pijpvallen. 
 

Soort Stadium Sekse Chips low Chips up Maai up Hout 

Elasmucha grisea Imago Man  1   

Eremocoris abietis Imago Man  1   

Harpocera thoracica Larve expl.  5   

Himacerus mirmicoides Imago Man  1   

Kleidocerys resedae Imago Man 2    

Kleidocerys resedae Larve expl. 2 4   

Kleidocerys resedae Imago Vrouw 2 8   

Loricula bipunctata Imago Man    1 

Pantilius tunicatus Imago Vrouw  1   

Psallus varians Imago Man 1    

Psallus varians Larve expl.  1   

Rhabdomiris striatellus Imago Man  2   

Rhyparochromus vulgaris Imago Vrouw    2 

Taphropeltus contractus Larve expl.   1  

Trapezonotus arenarius Imago Vrouw  1   

 
 
Literatuur 
Felix, R. e.a., Pijp- en potvallen in 2019: 61-68. In: T. Peeters, A. van Eck & T. Cramer (red.), 

Natuurstudie in De Kaaistoep. Verslag 2019, 25e onderzoeksjaar – TWM Gronden BV, 
Natuurmuseum Brabant & KNNV-afdeling Tilburg, 140 pp. 
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Verslag boomkikkerproject Kaaistoep 2020 
 
Ron Felix & Jaap van Kemenade 
 
 
Introductie 
Vanaf 1950 kent de Boomkikker in Nederland een sterke achteruitgang als gevolg van 
afname in kwantiteit en kwaliteit van de leefgebieden door versnippering en verdroging, 
vermesting, verzuring, vervuiling en verdwijnen van de diversiteit in structuur van de habitats. 
Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was er nog een grote populatie aanwezig in De 
Leemkuilen ten noorden van Tilburg. Met de aanleg van het huidige industrieterrein Loven 
verdween ook deze populatie. 

 

 
 

Figuur 1. Gestoord in z’n winterrust bij Bospoel 1, december 2020 
(foto Pieter Mueller). 
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De toenmalige Herpetologische Studiegroep Noord-Brabant, later opgegaan in de stichting 
RAVON, heeft bewerkstelligd dat kwijnende of grotendeels verdwenen populaties in De 
Brand bij Udenhout, de vliegbasis Gilze Rijen (Molenschotse Heide) en de Udenhoutse 
leemkuilen weer op peil kwamen. Vanaf een decennium geleden is op zes plaatsen de 
Boomkikker in Noord-Brabant geherintroduceerd of geïntroduceerd. De Kaaistoep was 
daarvan in 2014 de voorlaatste.  
Om de overlevingskans aanzienlijk te vergroten is er voor gekozen om reeds 
gemetamorfoseerde kikkertjes uit te zetten. Eieren werden op diverse locaties verzameld om 
genetische diversiteit te verkrijgen en opgekweekt in beluchte containers en in kassen op 
diverse plekken (risicospreiding). Zie voor een uitvoeriger verslag van deze operatie Felix & 
van Kemenade (2015). 
In 2014 werden de eerste jongen naar De Kaaistoep vervoerd en uitgezet bij de poelen 
nummers 3, 5, 12 & 13, en 7, in totaal 800 juvenielen. In 2015 werden nog eens 395  
juvenielen uitgezet bij grotendeels dezelfde poelen; nieuw was poel 29 en poel 13 viel af. In 
2016 viel ook poel 7 af, maar kwam poel 9 erbij, met in dat jaar in totaal 690 juvenielen (zie 
tabel 1).  
Boomkikkers zijn meestal na twee á drie jaar geslachtsrijp en doen dan in het derde seizoen 
mee aan de voortplanting. Direct na het uitzetten zijn de juvenielen al regelmatig gemonitord, 
maar de exemplaren die in dat en het daaropvolgende jaar zijn waargenomen, betreffen 
natuurlijk allemaal uitgezette exemplaren. Overigens hebben de juvenielen het in 2014 zo 
goed gedaan dat in 2015 al kooractiviteit waargenomen is. De aantallen daarvan waren 
echter nog zeer gering (zeven exemplaren in drie poelen) en zijn niet exact gedocumenteerd. 
Het was toch nog te vroeg voor voortplanting. Het jaar daarop is toen een begin gemaakt 
met een ‘professionele’ monitoring van de braamstruiken volgens een rooster en met een 
plattegrond waarop alle braamstruiken in de buurt van de poelen waren genummerd. Alle 
boomkikkers worden dan geteld, zowel de juvenielen als de (sub)adulten. Wat daarbij direct 
opvalt is dat het aantal adulten dat je dan ziet, slechts een fractie is van wat er aan 
kooractiviteit bij die poel in het voorjaar is geteld. Overigens is de koorintensiteit en het 
aantal waargenomen kikkers op de bramen sowieso sterk afhankelijk van weer en tijd. Het is 
steeds een momentopname. Je ziet dus nooit alle dieren die er in werkelijkheid zitten. 
Tot op heden is de monitoringsgroep behoorlijk constant en enthousiast. Enkele leden zijn 
afgevallen, maar er zijn ook weer enkele tellers bij gekomen. In de volgende paragraaf 
worden enkele getallen uit tabel 1 nader belicht. Voor de deelgebieden (hier sectoren 
genoemd) en poelnummers wordt verwezen naar de binnenkant van de voor- of achterflap 
van dit jaarverslag. 
 
Discussie 
Sector 2. In deze sector is de kooractiviteit nooit erg uitbundig geweest, maar het lijkt het 
laatste jaar wat aan te trekken. Vooral poel 1 heeft zich positief ontwikkeld en ook poel 2 
vertoont een voorzichtig stijgende lijn. In die stijging laat 2019 overigens een dip zien. Ook 
het aantal waargenomen adulten (voor het gemak nemen we steeds subadulten en adulten 
samen) laat globaal een overwegend stijgende lijn zien. Poel 4 blijft een zorgenkindje, 
evenals het Prikven. De lage aantallen in deze sector zijn opmerkelijk, omdat drie jaar 
achtereen bij poel 3 in totaal ruim 500 juvenielen zijn uitgezet. De vraag is welke rol het 
visvrij maken van poel 3 in de winter van 2015/2016 hierin heeft gespeeld. En het Prikven 
heeft een rijke kreeftenpopulatie. Desondanks heeft poel 2 vooral in de jaren 2018 en 2019 
veel succes gehad, ondanks de droge jaren. Maar in 2020 zijn er nauwelijks juvenielen 
waargenomen. Misschien is het derde droge voortplantingsseizoen op rij toch de nekslag 
geweest.  
In sector 3 valt poel 5 op: het aantal kwakende kikkers loopt gestaag terug, terwijl het aantal 
waargenomen adulten hoger ligt (en dat is ongebruikelijk) en redelijk stabiel blijft. De poel 
van Nouwens geeft steeds een vrolijk beeld, met redelijk hoge aantallen roepers voor een 
dergelijk klein water. De aantallen bij poel 12 zijn na 2017 flink gezakt, maar blijven nu min of 
meer op peil.   



99 

 

 Uitgezet Koor Juvenielen (Sub)adulten 

            Jaar 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 

Sector 2                         

poel 1      3 2 4 1 7  1 2 0 3 6 7  2 1 0 0 0 5 

poel 2      2 3 5 5 9  1 6 0 43 34 3  0 1 4 4 5 5 

poel 3 290 90 140   1 2 0 0 4 16 13 16 1 14 14 1  0 2 0 2 0 2 

poel 4      5 0 0 1 1   2 0 5 3 0   0 1 3 0 0 

Prikven      3 4 3 2 3   6 0 2 0 0   0 1 1 0 3 

Subtotaal      14 11 12 9 24 16 15 32 1 67 57 11  2 4 6 10 5 15 

Sector 3a                         

poel 5 100 75 130   5 10 11 9 6 18 9 20 17 29 63 39  1 11 11 18 19 16 

Nouwens etc.      3  15 27 20     101 17 3     8 24 12 

Subtotaal      8 10 26 36 26 18 9 20 17 130 80 42  1 11 11 26 43 28 

Sector 3b                         

poel 11      0 0 3 0 4   14 0 12 4 5   3 1 13 2 3 

poel 12 90 75 140   15 20 10 8 12 3 4 22 18 41 49 22  3 11 11 19 11 9 

poel 13 200     12 8 2 4 2  1 10 20 81 30 17  0 4 9 19 10 4 

Subtotaal      27 28 15 12 18 3 5 46 38 134 83 44  3 18 21 51 23 16 

Sector 3c                         

poel 6      4 0 2 4 1   0 1 0 0 0   0 1 0 0 0 

poel 7 120 75    3 7 8 5 8 13 15 32 36 47 23 14  0 4 9 4 15 8 

poel 8      2 0 0 0 1   7 3 4 16 1   4 6 2 5 2 

poel 9   140   0 9 3 0 2   4 0 4 7 0   1 4 2 4 0 

poel 10      10 10 6 1 4   4 1 1 2 1   2 2 0 2 0 

poel 20        6 4 5     1 0 0      0 0 

Subtotaal      19 26 25 14 21 13 15 47 41 57 48 16  0 11 22 8 26 10 

Sector 4                         

poel 17        0 0 0               

poel 18        0 0 0               

poel 19        0 0 5     0 0 1     0 0 2 

Subtotaal      0  0 0 5     0 0 1     0 0 2 

Sector 6                         

poel 16       8 30 1 7    0 46 0 0    1 0  0 

poel 21        8 0 0     2  0     1  0 

Hein       2 4 3 5    0   0    0 1  0 

Gilzerbaan         0 0      0 0      1 0 

Subtotaal       10 42 4 12    0 48 0 0    1 2 1 0 

Sector 7                         

Blaak West      10 5 45 21 48   5 5 152 21 3   0 2 16 11 11 

Sector 8                         

poel 29  80 140   0 5 5 8 3  0 12 13 0 2 8  0 1 2 4 0 2 

p.30-31-32         20 10 14     79 0 36     6 6 4 

poel 33        1 1 2     1 0 2     0 0 0 

Subtotaal      0 5 26 19 19  0 12 13 80 2 46  0 1 2 10 6 6 

Totaal 800 395 690 0 0 78 95 191 115 173 63 44 162 115 668 291 163 0 6 45 65 123 115 88 
 

Tabel 1. Boomkikkers in De Kaaistoep: uitzet en tellingen van 2014-2020. 

 
Poel 13 is na een hoopvolle start in 2016 bijna volledig ingezakt. Ook het aantal adulten is de 
laatste jaren flink afgenomen rond de poelen 11, 12 en 13. Hoewel er ten noorden van de 
Genderbaan weinig adulten gezien worden, blijft het aantal kwakers per poel stabiel, maar 
laag. Vooral de poelen 8 en 9 scoren slecht, hetgeen overduidelijk te wijten valt aan de 
kwaliteit van deze poelen als voortplantingswater. Een flinke opknapbeurt is noodzakelijk en 
zal ongetwijfeld een gunstig effect op de kooractiviteit en de voortplanting hebben. Ook in 
deze sector is de voortplanting met name in 2018 en in iets mindere mate in 2019 succesvol 
geweest, met als koplopers Nouwens, poel 12 & 13 (zijn eigenlijk als één geheel te zien wat 
betreft juvenielen) en poel 7. De poel bij Nouwens viel vroegtijdig droog in 2019 en in 2020, 
zodat de aantallen die jaren veel lager bleven. Samenvattend kan gezegd worden dat sector 
3, ondanks ook hier gestage, en per poel soms drastische vermindering van de 
voortplantingsresultaten, nog steeds het beste stukje Kaaistoep vormt voor de Boomkikker. 
Sector 4 telt nauwelijks mee. Dat is ook niet verwonderlijk met twee poelen midden in het 
bos en één in een weiland dat ook geïsoleerd in het bos ligt. Desondanks heeft de 
Boomkikker in 2020 voor het eerst de Koningspoel bereikt en zijn er dat jaar regelmatig 
steeds twee juvenielen gevonden.  
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Figuur 2. Bospoel 1 (foto Pieter Mueller). 
 
Blijkbaar trekken de boomkikkers door het bos heen op zoek naar andere gunstige biotopen, 
getuige ook de vondst van twee exemplaren in de bosgrond in december 2020 nabij Bospoel 
1 (= poel 17) (figuur 2).  
In sector 6 blijven kooractiviteit en aantallen juvenielen erg mager. Poel 16 (Spiebodem) 
stak daar in 2018 zeer gunstig boven uit, maar in 2019 bleek naast de droogte ook de 
toegankelijkheid voor de hooglanders een dramatisch negatief effect op zowel de 
kooractiviteit als de voortplanting te hebben. Inmiddels zijn maatregelen genomen m.b.t. de 
bereikbaarheid van vee, maar door weer een droog jaar, waarbij de hele poel al snel 
grotendeels en later zelfs geheel droog viel, hebben de boomkikkers zich niet kunnen 
herstellen. 
Hoewel in voorgaande jaren op de braamstruiken juist ten noorden van de Spiebodem aan 
de overkant van het Reuselpad boomkikkers zijn waargenomen, worden er verder naar het 
noorden, bij poel 21, de poel aan de zuidkant van de Gilzerbaan en het terrein van Hein 
(sector 6) weinig of geen boomkikkers gehoord of gezien. 
Blaak West werd aanvankelijk ongetwijfeld bevolkt vanuit sector 3c. In 2017 werd al de 
eerste kooractiviteit waargenomen, terwijl deze sector nog niet in het monitoringsplan was 
opgenomen. 
Poel 22 werd het eerst bevolkt en later bleek vooral poel 26 favoriet, maar ook andere 
poelen lieten kooractiviteit zien. Een feest voor de Blaakbewoners aan de Weteringlaan. De 
juvenielen werden vooral aangetroffen langs het Bels Lijntje (poel 22) en langs de 
Blaaksloot, die vlak langs poel 26 loopt. Helaas hebben de meeste poelen en vooral ook de 
meest succesvolle (poel 26) ernstig te lijden van de droogte. Zowel in 2019 als in 2020 was 
deze poel al droog gevallen voor de larven konden metamorfoseren. 
Tenslotte sector 8 het Eekhoornpad: dit lijkt een redelijk succesvolle sector. Poel 29, waar 
twee jaar op rij juvenielen zijn uitgezet is zeer lastig te monitoren door uitgestrekte 
bramenvelden en de lastig te bereiken poel. Het aantal roepers bij deze poel is overigens 
beperkt. De poelen in het ‘paardenveld’ waren al snel vanuit poel 29 bevolkt en blijken 
redelijk succesvol, met name poel 30. Helaas wordt de vegetatie, voornamelijk Riet, tussen 
deze poel en de Oude Ley al enkele jaren op rij op het verkeerde tijdstip gemaaid, namelijk 
op het moment dat de juvenielen metamorfoseren en het land op kruipen. Ook hier 
opmerkelijk dat poel 33, een heel stuk noordelijker, in 2020 voor het eerst een paar 
juvenielen te zien gaf. 
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Figuur 3. Boomkikkers (foto Frans Graat). 
 
Algemene opmerkingen 
Naast de opmerkingen per sector, zijn er ook meer algemene constateringen. 
Het aantal deelnemers aan kooractiviteit is tot 2018, het topjaar, snel opgelopen, maar 
neemt daarna wat af. Het jaar 2020 viel uiteindelijk toch nog mee. Voor de 
voortplantingsresultaten geldt hetzelfde, met dien verstande dat de aantallen na 2018 
drastisch dalen. Eenzelfde beeld geeft het aantal waargenomen adulten. 
Als grote boosdoener kan hier natuurlijk de droogte van drie jaar op rij aangewezen worden. 
Hier is niet eenvoudig iets aan te doen. Er wordt nagedacht over dusdanige maatregelen dat 
De Kaaistoep langer water vast gaat houden. 
Een andere factor is mogelijk de kwaliteit van zowel sommige voortplantingswateren als van 
het landbiotoop. Sommige wateren werden en/of worden teveel vervuild door runderen 
(Spiebodem, poel 22), andere wateren zijn ongeschikt als voortplantingswater doordat ze 
vrijwel dicht gegroeid zijn, zoals de poelen 8 en 9. Hier is zeker iets aan te doen. Daarnaast 
kan het zijn dat bepaalde wateren teveel predatoren herbergen: kreeften (Prikven), groene 
kikkers (diverse poelen), kamsalamanders (vooral poel 5) en waterroofinsecten: vooral 
geelgerande waterkevers (Dytiscus) en tuimelaars (Cybister) en hun larven werden in 
sommige poelen massaal in fuiken gevangen. Mogelijk kent De Kaaistoep door het type 
bodem, begrazing en verschraling een te eenzijdige vegetatie waardoor er te weinig voedsel 
is in het landbiotoop voor een gezonde grote populatie. Mogelijk is hier met maatregelen 
enige verbetering in aan te brengen. Als dat een grotere biodiversiteit aan insecten oplevert, 
profiteren de boomkikkers daar uiteindelijk ook van.  
Er zijn vermoedens dat al deze factoren de kikkers aanzetten tot wegtrekken. De trekrichting 
is dan waarschijnlijk naar het oosten en noorden. Hiervoor zijn de volgende waarnemingen 
een aanwijzing: 

• Blaak West, met als eerste poel 22, naast het Bels Lijntje, is bevolkt vanuit het westen: 
waarschijnlijk vooral vanuit poel 7. De kikkers trekken tot in het uiterste noordoosten, het 
‘trapveldje’, en nog verder, door een strook bos heen tot aan de noordkant van het 
Reuselpad. Daarna worden ze niet meer gesignaleerd. 

• De Spiebodem en de daaraan grenzende bramen ten noorden van het Reuselpad, en 
ook het terrein van Hein zijn vanuit het zuiden bereikt. 

• Ten noorden van poel 6 zijn enkele boomkikkers in de winter van 2018-2019 een 
honderdtal meters het bos in, in de bosbodem gevonden.  
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• De Koningspoel is vanuit het zuiden (poel 5?) bereikt. In december 2020 zijn enkele 
boomkikkers in de buurt van Bospoel 1 (poel 17) gevonden, eveneens overwinterend in 
de bosbodem.  

• Poel 33 is eveneens vanuit het zuiden (poelen 29-32) bereikt. 

• Ten westen van poel 1 en 2 is het terrein ongeschikt voor boomkikkers. 

• De A58 vormt een barrière tegen verspreiding naar het zuiden. 
Concluderend kan gesteld worden dat verbetering van de kwaliteit van land- en waterbiotoop 
mogelijk een redelijke populatie kan ondersteunen. Hiervoor is reeds een plan ingediend bij 
de provincie voor subsidie. Verder loopt er een project om de kwaliteit van de graslanden in 
Kaaistoep-oost en Blaak-west te verbeteren. Herstellen van de hydrologie, voor zover 
mogelijk, is hier een belangrijk onderdeel van. 
 
Dankwoord 
Met dank aan de andere leden van de monitoringgroep: Ruud Alberts, Kees v.d. Berg, Jos 
Deurloo, Ruud van Doorn, Peter van den Dries, Sven Felix, Mary Gielen, Frans Graat, Harrie 
Hamers, Marli Kahmann, Paul de Koning, Pieter Mueller, Jack van Nieuwburg, Jack van 
Nuenen, Inge, Arie Schouwenaars, Wil Verhoeven & Peter van Weert. 
 
Literatuur 
Felix, R. & J. van Kemenade, 2015. Het Boomkikkerproject: 67-70. In: T. Peeters, A. van Eck 

& T. Cramer (red.), Natuurstudie in De Kaaistoep en aangrenzende terreinen in Tilburg. 
Verslag 2014, 20e onderzoeksjaar. - TWM Gronden BV, Natuurmuseum Brabant & 
KNNV-afdeling Tilburg, 104 pp. 
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Project herintroductie Knoflookpad, stand van zaken 2020 
 
Ron Felix, Sven Felix, Jaap van Kemenade, Paul de Koning & Pieter Mueller 
 
 
In 2013 is begonnen met het uitzetten van knoflookpadlarven in De Kaaistoep. In het verslag 
over 2013 is uitvoerig uit de doeken gedaan waarom met het project begonnen is en hoe het 
is opgezet (Kroon & Crombaghs 2014). De belangstellende lezer wordt daarvoor naar dit 
verslag verwezen. 
In het kort komt het er op neer dat in het verleden de Knoflookpad rond Tilburg 
vertegenwoordigd was. Maar sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw was door versnippering 
van het landhabitat en degradatie van de voortplantingswateren de Knoflookpad nagenoeg 
verdwenen. Door het ecologisch adviesbureau Natuurbalans in Nijmegen zijn vervolgens 
diverse herintroductieprojecten opgezet in Noord-Brabant. De Kaaistoep leek een kansrijk 
gebied. In eerste instantie werden knoflookpadlarven vanuit de eisnoeren in Nijmegen 
opgekweekt en vervolgens in enkele poelen in De Kaaistoep in leefnetten geplaatst totdat ze 
metamorfoseerden. Op dat moment werden ze losgelaten in de poel of in buitenterraria ter 
plekke met een water- en een landdeel totdat de staart vrijwel verdwenen was, waarna ze in 
de buurt van de poel werden vrijgelaten. Later werden ook larven rechtstreeks vrijgelaten in 
de poel en werden volwassen knoflookpadden los gelaten op het land. In totaal zijn 
gedurende zeven jaren ruim 9100 dieren uitgezet. Daarnaast werden experimenten 
uitgevoerd met het zenderen en terugzoeken van volwassen knoflookpadden. 
 

 
 

Figuur 1. Knoflookpad (foto Pieter Mueller). 

 
Vanaf 2013 tot en met 2019 zijn op die manier larven en volwassen dieren uitgezet. Vanaf 
2015 is jaarlijks in het vroege voorjaar geluisterd naar roepende knoflookpadden in diverse 
poelen. Daarnaast wordt later in het jaar, eveneens vanaf 2015, in verschillende poelen met 
fuiken of schepnetten gezocht naar larven. Daarbij werden ook andere poelen onderzocht 
dan die waarin larven in drijfnetten zijn opgegroeid (tabel 1). 
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Tabel 1. De grijs gemarkeerde poelen (1, 3 en 12) zijn de uitzetpoelen. 

 

 Adulten (koor) Larven 

Poel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 1 4 7 7 14 47   8 6 26 107 

2 0 0    1   0 0 0 0 

3 1 0 0 3 2 5   0 0 15 25 

4  0  1 1 0    0 0 0 

5   1 2 1 6   0 1 0 1 

6  0 0 3 0 0    0 0 0 

7    0 0 1     0 0 

8    0 0 0    0 0 0 

9    3 1 7    18 0 0 

10    0 0 0     0 0 

20    0 0 0     0 0 

11 2 1 0  6 4      15 

12 10 2 5 8 4 6   0 8 5 15 

13 0 0 0 5 2 3  1 3 1 0 0 

15 poel 
Nouwens 

   0 0 3   0 6 0 0 

15 sloot 
Nouwens 

 0 0 1 0 0    6 0 0 

Prikven 0 0  0 0 0      0 

16 Spiebodem    0  2      4 

22 t/m 26      0     0 0 

Totaal 14 7 13 33 31 85 0 1 7 46 46 167 

 
De tabel laat zien dat in het algemeen zowel de kooractiviteit per poel toeneemt als het 
aantal poelen waarin kooractiviteit wordt vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de larven die met 
fuiken of schepnet zijn gevangen. De uitzetpoelen scoren daarbij het hoogst. Dit laat zien dat 
de padden bij voorkeur terugkeren naar hun eigen poel, maar dat er ook zeker individuen zijn 
die avontuurlijker zijn aangelegd. 
Behalve luisteren en vangen met fuiken zijn de knoflookpadden gemonitord middels 
schermen met vangemmers rond de poelen 1 en 11; bij poel 1 gebeurt dat nog steeds. De 
emmers staan zowel binnen als buiten het scherm, zodat in- en uitgaande dieren worden 
gevangen, zolang het voortplantingsseizoen duurt. De vangschermen zijn afhankelijk van het 
weer, meestal van eind februari – begin maart tot begin mei in bedrijf. Dit is voor de eerste 
keer gedaan in 2016 en in 2020 dus voor de vijfde keer. Vervolgens liggen de schermen plat 
totdat de juvenielen uit het water kruipen, rond begin juli. De dieren worden gewogen, 
gemeten, gesekst en gefotografeerd. Op die manier weten we precies, welke dieren naar de 
poel komen en welke er weer uit gaan en ook welke dieren meerdere jaren terug komen. Al 
een paar jaar merken we dat er meer dieren in gaan dan er na de voortplantingsperiode uit 
komen. Het is gissen waar die binnenblijvers gebleven zijn. Enkele jaren op rij zijn er dieren 
direct na het in werking stellen van de vallen, in de binnenemmers gevangen die niet eerst in 
de buitenemmers gevangen zijn. Een reden zou kunnen zijn dat sommige dieren na de 
voortplanting langer in het water blijven en pas later aan land gaan, als de schermen weer 
plat liggen. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat dieren in het water of bij het verlaten van 
het water ten prooi vallen aan predatoren of een natuurlijke dood sterven.  
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Het kan ook zijn dat sommige padden ongemerkt toch over of onder het scherm door bij de 
poel kunnen komen, gebruik makend van vouwen in het scherm, muizengangen of zich vlak 
tegen het scherm ingraven en er aan de andere kant weer uit tevoorschijn komen. We zien 
soms uitsluipgaten bij het scherm. Die zouden dus van padden kunnen zijn die zich aan de 
andere kant van het scherm hebben ingegraven. De plek waar een pad zich de grond in 
schoffelt is nooit te zien en ze kunnen behoorlijk diep graven. Tenslotte zou het kunnen zijn 
dat sommige padden, als gevolg van de droogte de laatste drie jaren, vlak bij de oever 
blijven omdat het daar vochtiger is dan verder het land op, dat bijna meters hoger ligt dan de 
waterlijn. 
Een complicerende factor is dat de simpele totalen van binnenkomers en vertrekkers 
onvoldoende zijn om conclusies te trekken. Sommige dieren schijnen wat te dralen bij het in- 
of uitgaan en worden meerdere keren gevangen. De afspraak is dat dieren die in de 
buitenemmers gevangen worden, altijd binnen worden gelaten en andersom. Verwarrend is 
dat die regel soms is overtreden: als een dikke vrouw er blijkbaar uit wil, is de verleiding 
groot om haar toch binnen te laten. Aan die verleiding wordt vervolgens makkelijk 
toegegeven. De enige oplossing is van alle individuele knoflookpadden op basis van de 
‘pasfoto’ uit te zoeken of ze er uit wilden of niet. Dat is monnikenwerk en dat staat nog op de 
rol. Daarmee zijn de in tabel 2 weergegeven aantallen zeer waarschijnlijk iets geflatteerd en 
behoeven correctie. Overigens worden hier alleen de aantallen inkomende dieren 
weergegeven. Maar dat kan dus in sommige gevallen twee of meerdere keren dezelfde zijn. 
 
Tabel 2. Aantal inkomende exemplaren van de Knoflookpad van poel 1 en poel 11. 
 

                 Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Poel (stadium)       

1 (adult)  7 16 29 75 271 

1 (juveniel)      1015 

11 (adult)  5 0 12 24 14 

11 (juveniel)     >=28  

 
Was 2019 al een topjaar, 2020 overtrof alle verwachtingen. In het voorjaar al met drie keer 
zoveel intrekkende knoflookpadden dan in 2019: toen 75 dieren. Het aantal juvenielen was 
overweldigend: 1015 exemplaren. Er waren dagen bij waarop het legen van de emmers en 
registreren van de jonge padden bijna een dagtaak was. Met een dergelijk hoog aantal vind 
je nog wel eens afwijkingen, zoals een pad met maar één achterpoot. Het klapstuk was toch 
wel een pad met een extra achterpoot, die er een beetje achteraan sleepte, maar geen 
merkbare hinder opleverde bij het ingraven (figuur 2). Het vele werk en de geringe resultaten 
bij poel 11, hebben er toe geleid dat na de voorjaarstrek de vallen bij poel 11 buiten werking 
werden gesteld.  
De genoemde onnauwkeurigheid in de aantallen versluiert niet dat de aantallen met de jaren 
exponentieel toenemen. En dat is natuurlijk een flinke opsteker. Hoewel deze cijfers niet 
zonder meer vertaald mogen worden naar andere poelen, is het vermoeden gerechtvaardigd 
dat de voortplanting in andere poelen zich waarschijnlijk ook gunstig ontwikkelt. 
Ondanks dat de subsidiepot voor de herintroductie van de Knoflookpad in De Kaaistoep nu 
leeg is, gaan we door met monitoren met de vangschermen rond poel 1, met de fuiken en 
met het luisteren in andere poelen. Het huidige team van Ron en Sven Felix, Jaap van 
Kemenade, Paul de Koning en Pieter Mueller gaat waarschijnlijk uitgebreid worden, zodat 
alle activiteiten nog een aantal jaren doorgang kunnen vinden. 
 
Literatuur  
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Figuur 2. Vijfpoter (foto Pieter Mueller). 
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Bloedafname bij vogels in het Vogelringstation 
 
Jurrian van Irsel 
 

 
Inleiding 
Sinds februari 2020 ben ik als onderzoeker werkzaam bij het Vogeltrekstation NIOO-KNAW. 
Mijn promotieonderzoek is gericht op infectieziekten bij vogels als onderdeel van het 
OneHealth-PACT consortium (https://www.onehealthpact.org). Binnen dit consortium werken 
wij samen met in totaal 25 andere promotieonderzoekers. Onze aandacht gaat met name uit 
naar door muggen overdraagbare infectieziekten. We vermoeden dat vogels een belangrijke 
rol spelen in de verspreiding van deze infectieziekten. Deze infectieziekten lijken in de 
toekomst veel vaker voor te gaan komen door onder andere klimaatsverandering. Warmer 
weer kan namelijk de verspreiding van ziekten door muggen versnellen. Voorbeelden van 
zulke ziekten zijn het Usutuvirus, het recent opkomende Westnijlvirus, maar ook bijvoorbeeld 
Denguevirus en Malaria. 
 
Het Usutuvirus is in 2016 voor het eerst in Nederland 
aangetoond en is waarschijnlijk mede 
verantwoordelijk voor de grootschalige sterfte onder 
Merels Turdus merula (figuur 1). De hoge 
merelsterfte resulteerde lokaal in sterke afnames van 
merelpopulaties. Binnen het onderzoek is nu vooral 
de focus op standvogels, vogels die jaarrond in 
Nederland aanwezig zijn en dus jaarrond kans op 
besmetting met een infectieziekte hebben. Daarnaast 
onderzoeken we ook migratievogels die mogelijk 
ziekten tijdens hun migratie mee kunnen nemen naar 
de broedgebieden in Nederland. 
 

 

 

 

 

 
 
 
Methode 
Sinds 2016 worden verspreid over Nederland op verschillende vogelringlocaties vogels 
gevangen, geringd met een metaalring, gewogen en opgemeten. Daarnaast wordt ook nog 
een beetje bloed afgenomen en een beetje keel- en/of cloacaslijm met een wattenstaafje. 
Dat wordt vervolgens geanalyseerd in het Rotterdam Erasmus Medisch Centrum op Usutu- 
en Westnijlvirus. Door op meerdere plekken in Nederland vogels te vangen en te 
bemonsteren, hopen we ook een beter beeld te krijgen van de verspreiding van door 
muggen overdraagbare infectieziekten 
  

Figuur 1. Het Usutuvirus veroorzaakt 
grote sterfte onder Merels. Dit is een 
in De Kaaistoep geringde Merel  
(foto Jurrian van Irsel). 
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Sinds oktober 2020 worden ook enkele gevangen vogels in De Kaaistoep door mij 
bemonsterd (figuur 2). In totaal zijn in 2020 117 vogels bemonsterd in De Kaaistoep. Het 
betreft 24 soorten, waarbij de Pimpelmees Cyanistes caeruleus het meest is bemonsterd (24 
keer) en de merel 9 keer. 
 

 
 

Figuur 2. Op 28 december werd door de auteur bloed afgenomen bij een Pimpelmees onder toezicht 
van Gijs van Wielink (foto Paul van Wielink). 
 
Resultaten en discussie 
Het grootschalig bemonsteren van vogels resulteerde in 2020 in de allereerste vondst van 
het Westnijlvirus in een Grasmus Curruca communis [= Sylvia communis] nabij Utrecht. 
Bovendien was deze vogel meermaals gevangen en bemonsterd (bloed afgenomen) 
waardoor we met zekerheid konden zeggen dat de vogel in Nederland besmet was geraakt 
(Sikkema et al. 2020). Noord-Brabant is grotendeels een blinde vlek wat betreft 
viruscirculaties, omdat er maar enkele locaties zijn waar bloed wordt afgenomen van vogels. 
Tot nu toe hebben we geen vogel met actief Usutuvirus of Westnijlvirus gevonden in De 
Kaaistoep. Dit wil zeggen dat het virus niet aanwezig was in de vogel en uitgescheiden werd 
via speeksel of ontlasting. Daarnaast is het ook mogelijk om te zien of een vogel de 
afgelopen maanden besmet is geweest met een virus op basis van anti-lichamen. Het 
onderzoek naar mogelijke anti-lichamen tegen het Usutuvirus en Westnijlvirus loopt nog en 
het zal nog even op zich laten wachten (enkele jaren) voordat daar de uitslag van binnen is.  
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Broedvogels van De Sijsten in 2020 
 
Guido Stooker 
 
 
Op heidegebied De Sijsten liggen drie BMP/A-plots (alle soorten), die ik elk om de drie jaar 
op broedvogels karteer. In 2020 was de centrale ‘grote’ heide (telplot 7578–Sijsten-1) weer 
aan de beurt. Daarnaast tel ik al drie jaar specifiek de Nachtzwaluwen (BMP/Z–11831) 
middels een aantal avondronden. In tabel 1 staat een overzicht van de tellingen. Daarnaast 
tel ik onregelmatig alle vogelsoorten door een vaste route van ca.1,5-2,0 uur te volgen, die 
me door alle drie de telplots voert. Verspreid over het jaar heb ik in 2020 bij elkaar dertien 
min of meer volledige veldbezoeken aan het terrein gebracht waarbij ik soorten en aantallen 
heb geturfd. 
 

Datum Begin Eind Duur (min) Aanvang 

16-mrt 06.56 07.52 56 zonop 

7-apr 07.20 09.01 121 zonop 

21-apr 06.12 07.21 69 zonop 

5-mei 06.01 07.19 78 zonop 

18-mei 08.27 09.16 49 ochtend 

21-mei 21.45 22.30 45 avond 

25-mei 21.45 22.45 60 avond 

2-jun 05.44 06.43 59 ochtend 

11-jun 22.00 23.00 60 avond 

  Totaal 597  minuten 
 

Tabel 1. Veldbezoekschema BMP-tellingen in telplot 7578–Sijsten-1 in 2020.  

 
Resultaten 
Gedurende de verschillende telrondes in 2020 heb ik 52 verschillende vogelsoorten op de 
heide waargenomen (gemiddeld 23 soorten per veldbezoek): in totaal betreft het 1586 vogels 
(gemiddeld 122/teldag). Gedurende de negen keer (totaal ca. 6 uur) dat ik telplot Sijsten-1 
specifiek op broedvogels heb gekarteerd, zijn volgens de BMP-Autocluster-methode 26 
vogelsoorten als broedvogel vastgesteld. Uit de tabel aan het eind van dit verslag blijkt dat 
dat ongeveer op hetzelfde niveau ligt als de vorige telling in 2017. Het aantal soorten 
broedvogels ligt een fractie lager en lijkt sinds 2015 een afnemende trend aan te geven 
(30 28 26). 
In de bijlagen zijn de aangetroffen territoria uit de zgn. Roodborsttapuit-groep (bijlage 1) en 
de Geelgors-groep (bijlage 2) aangegeven. De Boomleeuwerik blijft stabiel, evenals de 
Boompieper; beide soorten van opslagrijke heide zijn op De Sijsten goed vertegenwoordigd. 
De Graspieper lijkt af te nemen en de Roodborsttapuit deed het duidelijk slechter dan 
voorgaande jaren. Het leek alsof er veel eerste broedsels verloren zijn gegaan, waarna de 
vogels elders op de heide een nieuw territorium startten. Het geautomatiseerde Autocluster-
programma stelt slechts drie territoria vast, terwijl ik er op basis van veldwaarnemingen zeker 
zes verspreid over de heide heb waargenomen. Dit geeft de beperkingen van de 
geautomatiseerde verwerking aan tegenover het met de hand verwerken van de 
veldgegevens. Het eerste broedgeval van de Geelgors in 2017, gevolgd door een in 2018, 
heeft zich niet herhaald, alhoewel de soort wel meerdere keren rond de heide is gehoord. 
Kneu handhaaft zich met een territorium; de Putter is nieuw met een koppeltje. De Zwarte 
mees is sinds het verdwijnen van de sparren na 2015 niet meer op de heide gehoord. 
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Soort (alfabetisch) 2015 2017 2020 

Bonte vliegenvanger 1   

Boomkruiper 5 1 1 

Boomleeuwerik 7 5 6 

Boompieper 12 7 11 

Buizerd 1 1 1 

Fitis 10 8 7 

Gaai   2 

Geelgors  1  

Gekraagde roodstaart 3 1 3 

Goudhaan 4 1  

Grasmus 2   

Graspieper 3 2 1 

Grauwe gans 1   

Groenling 1 1 1 

Grote bonte specht 2 3 2 

Grote lijster  1  

Heggenmus 3 1  

Holenduif   1 

Houtduif  2 1 

Kneu 1 1 1 

Koolmees 3 3 3 

Kuifmees 2 3 4 

Merel 2 5 2 

Nachtzwaluw 4 5 7 

Nijlgans   1 

Pimpelmees 2  2 

Putter   1 

Ransuil 1 1  

Roodborst 3 1 1 

Roodborsttapuit 6 4 3 

Spreeuw   2 

Staartmees 2   

Tjiftjaf 3 1  

Vink 5 6 6 

Winterkoning 5 4 5 

Witte kwikstaart  2  

Zwarte kraai  1  

Zwarte mees 1   

Zwartkop 1  1 

Aantal soorten broedvogels 29 27 26 

Aantal territoria 96 72 76 

Totaal aantal broedvogelsoorten 2015 - 2020 39 
 

Tabel 2. Broedvogels telplot 7578–Sijsten-1. 
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Kuifmees nam toe, maar Fitis en Tjiftjaf namen als broedvogel af. Goudhaan, Staartmees en 
Heggenmus kwamen dit jaar niet tot een territorium. Ook de Witte kwikstaart werd, ondanks 
de ruime aanwezigheid van plagplekken en gemaaide terreindelen, niet meer als broedvogel 
aangemerkt. De Nachtzwaluw neemt op De Sijsten (als geheel) duidelijk toe: van vier 
territoria in 2015 naar zeven koppeltjes in 2020. De sterk gedunde dennenbossen rondom de 
heide zijn daar zeker debet aan. Van de roofvogels werd alleen de Buizerd als broedvogel 
vastgesteld (zelfde horst als elk jaar). Ransuil werd dit jaar niet gezien of gehoord.  
 
Van de niet-broedvogels overheersen soorten uit de ecologische groep van de naaldbossen 
die de heide omringen: de Vink- en de Winterkoning-groep: Vink, Roodborst, Kool-, Pimpel- 
en Kuifmees, Gekraagde roodstaart, Winterkoning, Boomkruiper, Goudhaan, Gaai en Grote 
bonte specht. De Grasmus neemt af, evenals de Heggenmus; Merel en Zanglijster blijven 
ongeveer gelijk. Leuk was de waarneming van een jagende Rode wouw boven de heide. 
Buizerd werd alle veldbezoeken gezien, Havik en Torenvalk een enkele maal, Boom- en 
Slechtvalk slechts een keer, Sperwer helemaal niet. In de winterse maanden werd eenmaal 
een Houtsnip waargenomen. De Klapekster, die het vorige seizoen al vrij snel weer was 
verdwenen, werd gelukkig dit jaar traditioneel half oktober weer ontvangen en met grote 
tussenposen tot eind december op de heide gezien. De Tapuit liet zich echter dit jaar niet op 
De Sijsten betrappen. Volgend jaar is het Kerstbomenheitje weer aan de beurt en daarna het 
Vorstersbos. Ik ben benieuwd wat op termijn het effect zal zijn op de avifauna van De Sijsten 
van het plag-, chopper-, maai- en graasbeheer en de bemesting met steenmeel in het 
afgelopen jaar. Daarom blijf ik de vogeltjes op de heide tellen! 
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Bijlage 1. Aangetroffen territoria van soorten uit de Roodborsttapuit-groep en de Geelgors-groep. 
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Bijlage 2. Aangetroffen territoria van soorten uit de Geelgors-groep. 
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Vogels waterwingebied De Kaaistoep te Tilburg in 2020 
 
Jan van Gameren & Henk Spijkers 
 
 
Ter inleiding 
Met de openstelling van de mountainbikeroute kwam er een definitief einde aan de constante 
rust vanaf 1898 in het bos- en heidegebied De Sijsten. 
De feestelijke presentatie van het boek 'De Kaaistoep' werd een week tevoren afgeblazen, 
vanwege de lockdown door het coronavirus. Als ‘smokkelwaar’ vonden de boeken hun 
bestemming. 
 
We verheugden ons op weelderige bloemenweiden en zompige moerassituaties maar de 
aanhoudende droogte, voor het derde jaar op rij, zette daar wederom een streep door. En de 
vraag is of we hoge grondwaterstanden in ons gebied nog wel kunnen verwachten nu 
Brabant Water er 20% meer drinkwater wil oppompen. Ik denk nu aan de uitspraak 
(omstreeks 1970) van Jan Goossens zaliger: “Wij natuurmannen zijn lid van een club, die 
jaarlijks degradeert”. 
Met het overlijden van Walther Snoeren en Bert de Kort in 2020 zijn bijna alle vogelringers 
van het eerste uur ter ziele. Met uitzondering van de oprichter en voorzitter van het 
Vogelringstation (VRS) Tilburg: Ger Bogaers 1959-2008. Na 50 jaar voorzitterschap werd op 
1 januari 2009 het stokje doorgegeven aan Gerard van Iersel. Als 91-jarige kookt Ger nog 
zijn eigen potje en geniet van de vogels in zijn tuin, nabij het Wandelbos. 
Als blijk van eerbetoon wordt dit vogelverslag omlijst met foto’s uit zijn archief. 
 
 

  
 

Figuur 1. l. Ger & Bert met Gaai, 29-10-1966 (foto Toon de Laat); r. Jan Goossens bij net, 1-11-1961 
(foto Ger Bogaers). 
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Figuur 2. Links: Ger-Corné-Walter-Toon met Zwarte kraaien, 15-1-1979 (foto Jan Goossens); rechts: 
Ger & Toon, 10-9-2016 (foto Irma Biemans). 

 
Nu terug naar de vogels in 2020, waargenomen of geringd ter plekke. Maar liefst vijf nieuwe 
vogelsoorten konden we toevoegen aan de totaallijst vogels in het waterwingebied vanaf 
1920. 100 jaar later zijn we uitgekomen op 212 soorten. De nieuwelingen zijn: Raaf, Grote 
zaagbek, Krooneend, Hop en Middelste bonte specht. Het aantal waargenomen 
vogelsoorten in 2020 bleef steken op 128 soorten (2019: 139 soorten). Voor de vogelringers 
was 2019 een topjaar met 7774 vogels, verdeeld over 87 soorten. In 2020 was het 
eindresultaat 3985 vogels, verdeeld over 77 soorten. 
 
Het jaar 2020 in vogelvlucht: opmerkelijke waarnemingen en ringgegevens 
Naast de vijf nieuwe vogelsoorten voor het gebied viel er nog meer te genieten en te 
constateren. 
Een vogel in de hand brengt na determinatieonderzoek bijzondere soorten aan het licht: 
Groenlandse tapuit, Rouwkwikstaart, Siberische boompieper en Oeverpieper. Zo kom je ook 
te weten dat de Cetti’s zanger met zekerheid in het terrein gebroed heeft en een vrouwtje 
Sijs met een broedplek op de buik op 27 april geen doortrekker is. Geen enkele waarneming 
tijdens het broedseizoen van de Matkop en de Zwarte mees. Ook de Roodborsttapuit zit in 
een dip: slechts vier broedparen. En de Spotvogel duikelde omlaag van tien paren naar twee. 
Overige bijzondere waarnemingen in 2020: Zwarte ooievaar, Grauwe klauwier, Slechtvalk, 
Rode wouw en Smelleken. 
Op 17 augustus cirkelden 35 Ooievaars boven De Kaaistoep op zoek naar een thermiekbel.  
De tropische warmte in augustus en september zette een constante doortocht in gang van 
kwetterende Boeren- en Huiszwaluwen, met name tussen 17.00 en 19.00 uur. Ook gierende 
Gierzwaluwen bleven langer in onze contreien te zien. 
De einddatum van 1 augustus werd 7 augustus voor doortrek in groepen. En op 16 
september werd de eerste klucht van Barmsijzen uit het hoge noorden gesignaleerd in het 
Blaakslootgebied. 
Op die plek genoten we in september van de avondvlucht van Kneuen. Het aanzwellen van 
deze groepen was beduidend lager dan in voorgaande jaren: van 25 stuks tot maximaal 175 
vogels. 
Maar wat wil je: geen bloemrijk grasland maar een uitgedroogde steppe om er te foerageren. 
Ook de najaarstrek verliep anders. Maar een vogeltrekochtend kreeg het stempel van topdag 
en toen was het wel 1 november: massale doortrek van koperwieken, aangevuld met 
groepen Kramsvogels, Veldleeuweriken, Kneuen, Vinken en Kepen. 
De meest memorabele waarneming van 2020: drie vrouwtjes Havik, laag rondzwierend 
boven poel 2 op Werelddierendag 4 oktober 2020. 
 
  



117 

 

We sluiten dit verslag af met de constante uitspraak van vogelringer Jan Goossens tijdens 
het afsluiten van elke ringactiviteit: “Met vereende krachten en machten en met vaardige 
hand worden de netten ingenomen”. 
Met dank voor het aanleveren van waarnemingen: 
Ben Akkermans, Erik Blommestijn, Martien de Brouwer, Jaap van Kemenade, Hein van 
Nunen, Geert van Ostaden, Hans Peeters, Ad Redelijkheid, John Snoeren, Henk Spijkers, 
Guido Stooker, Joanneke Verhoeve en Hans Wirken. 
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Bijlage 1: Soortenlijsten vogels in De Kaaistoep in 2020 
 
 
59 broedvogels:  
Dodaars, Grauwe gans, Grote canadese gans, Wilde eend, Buizerd, Sperwer, Havik, 
Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Holenduif, Houtduif, Bosuil, Ransuil, Nachtzwaluw, IJsvogel, 
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, Zwartkop, Grasmus, Kleine 
karekiet, Bosrietzanger, Spotvogel, Fitis, Tjiftjaf, Cetti’s zanger, Goudhaan, Bonte 
vliegenvanger, Koolmees, Pimpelmees, Kuifmees, Staartmees, Boomklever, Boomkruiper, 
Ekster, Gaai, Zwarte kraai, Spreeuw, Vink, Kneu, Putter, Groenling, Sijs, Goudvink, 
Appelvink. 
 
61 vogelsoorten in relatie met het terrein: 
Aalscholver, Grote zilverreiger, Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Nijlgans, Krakeend, 
Wintertaling, Krooneend, Kuifeend, Grote zaagbek, Rode wouw, Bruine kiekendief, Blauwe 
kiekendief, Wespendief, Torenvalk, Boomvalk, Slechtvalk, Smelleken, Kwartel, Fazant, 
Kleine plevier, Kievit, Witgat, Oeverloper, Houtsnip, Watersnip, Kokmeeuw, Koekoek, 
Steenuil, Gierzwaluw, Hop, Middelste bonte specht, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, 
Huiszwaluw, Oeverpieper, Graspieper, Siberische boompieper, Gele kwikstaart, Zwarte 
roodstaart, Tapuit, Groenlandse tapuit, Paapje, Koperwiek, Kramsvogel, Beflijster, 
Braamsluiper, Rietzanger, Vuurgoudhaan, Grauwe vliegenvanger, Zwarte mees, Grauwe 
klauwier, Klapekster, Kauw, Ringmus, Keep, Kleine barmsijs, Grote barmsijs, Kruisbek, 
Rietgors, Geelgors. 
 
8 vogelsoorten louter overvliegend: 
Ooievaar, Zwarte ooievaar, Lepelaar, Scholekster, Kleine mantelmeeuw, Veldleeuwerik, 
Grote gele kwikstaart, Raaf. 
 
 
 

   
 

Figuur 3. Links: bonte tekening bij een Tuinfluiter; rechts: Spotvogel (foto’s Bert van Opstal). 
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Figuur 4. Linksboven: in de wachtrij om geringd te worden; rechtsboven: meten biometrie van een 
Grote bonte specht; onder: een assistentringster oefent met het uithalen van gevangen vogels (foto’s 
Bert van Opstal). 
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Bijlage 2: Ringvangsten Vogelringstation (VRS) Tilburg  
(inclusief Ces-project) 
 
Appelvink   25 
Barmsijs    5 
Beflijster    2 
Boerenzwaluw   14 
Bonte vliegenvanger  8 
Boomklever   6 
Boomkruiper   22 
Boomleeuwerik   25 
Boompieper   71 
Bosrietzanger   7 
Braamsluiper   5 
Buizerd    2 
Cetti’s zanger   8 
Fitis    47 
Gaai    2 
Geelgors   5 
Gekraagde roodstaart  25 
Gierzwaluw   48 
Goudhaan   215 
Goudvink   24 
Grasmus   72 
Graspieper   289 
Grauwe vliegenvanger  5 
Groenlandse tapuit  1 
Groenling   55 
Grote barmsijs   1 
Grote bonte specht  15 
Grote gele kwikstaart  20 
Grote lijster   1 
Heggenmus   59 
Holenduif   2 
Huiszwaluw   19 
IJsvogel   5 
Keep    14 
Klapekster   1 
Kleine barmsijs   144 
Kleine bonte specht  5 
Kleine karekiet   90 
Kleine plevier   1 
Kneu    47 
Koolmees   281 
Koperwiek   8 
Kramsvogel   2 
Kuifmees   5 
Merel    63 
Nachtzwaluw   3 
Oeverloper   23 
Oeverpieper   1 
Pimpelmees   374 
Putter    18 
Rietgors   146 
Ringmus   2 
Roodborst   172 
Roodborsttapuit   39 
Siberische boompieper  4 
Sijs    141 
Soort onbekend   2 

Sperwer   3 
Spotvogel   3 
Spreeuw   32 
Staartmees   50 
Tjiftjaf    219 
Torenvalk   5 
Tuinfluiter   56 
Veldleeuwerik   282 
Vink    146 
Vuurgoudhaan   20 
Waterhoen   1 
Watersnip   1 
Winterkoning   32 
Witgat    2 
Witte kwikstaart   60 
Witte of rouwkwikstaart  3 
Zanglijster   101 
Zwarte mees   2 
Zwarte roodstaart  8 
Zwartkop   263 
Totaal    3985 
 

Bijlage 3: Terugvangsten VRS Tilburg  
(inclusief Ces-project) 
 
Bonte vliegenvanger  2 
Boomklever   12 
Boomkruiper   4 
Bosrietzanger   2 
Buizerd    2 
Cetti’s zanger   2 
Fitis    17 
Gaai    1 
Geelgors   1 
Gekraagde roodstaart  4 
Gierzwaluw   1 
Goudhaan   5 
Goudvink   1 
Grasmus   14 
Grote bonte specht  9 
Heggenmus   31 
Kleine karekiet   26 
Koolmees   67 
Kuifmees   1 
Merel    30 
Pimpelmees   54 
Rietgors   13 
Roodborst   45 
Roodborsttapuit   2 
Staartmees   12 
Tjiftjaf    29 
Tuinfluiter   16 
Vink    18 
Winterkoning   15 
Zanglijster   6 
Zwartkop   36 
Totaal    478 
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Vogeltelling in de Kaaistoep-West in 2020 
 
Ben Akkermans, namens de Vogelwerkgroep KNNV-afdeling Tilburg 
 
 
Inleiding 
De vogelwerkgroep van de KNNV-afdeling Tilburg heeft in de afgelopen twaalf jaar een 
zevental jaartellingen uitgevoerd in de Kaaistoep-West. Het betrof de jaren 2002, 2005, 
2008, 2011, 2014, 2017 en 2020. Het gebied, de route en de wijze van tellen zijn steeds 
gelijk gebleven. In 2020 hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van het programma 
LiveAtlas van SOVON om de tellingen direct in het veld in te voeren op een mobiele telefoon 
of tablet. Deze manier van tellen geeft de juiste locatie van de teller en het tijdstip van de 
waarneming weer in het veld. Het is ook mogelijk om de exacte locatie van de vogel weer te 
geven. Voor de wat meer zeldzamere soorten wordt dit ook aanbevolen aan de tellers. 
 
Gebied en route 
De Kaaistoep-West wordt grofweg begrensd door de A58 in het zuiden en de bosaanplant in 
het noorden. De west- en oostgrens van het gebied worden bepaald door de Oude Ley in het 
oosten en de Heisteeg/Puttendijk in het westen. De route die gelopen werd ligt daarbinnen. 
Onderstaande foto geeft de route weer met de telpunten. De blauwe stip geeft een 
waarneming weer (op de locatie waar de waarnemer zich bevindt óf door een op het scherm 
geplaatste stip waar de vogel werkelijk zit). Het getal geeft het aantal vogels weer van die 
waarneming  
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Bovenstaande afbeelding geeft een voorbeeld van een telling uitgevoerd op 7 oktober 2020. 
In de lijst met waarnemingen worden hoge aantallen van de soort in oranje aangegeven. Een 
blauwe kleur geeft aan dat de waarneming in dit gebied bijzonder is of de waarneming 
bijzonder is in deze tijd van het jaar (voor uitleg: https://www.sovon.nl/nl/content/validatie-
liveatlas). SOVON gebruikt de waarnemingen voor haar vogelonderzoek in Nederland. 
 
Telmethode 
De methode is al eerder beschreven door Ad Kolen in de nieuwsbrief ‘Ut Tèèrpötje’ van de 
Vogelwerkgroep KNNV-afdeling Tilburg in het januari nr. 2006, nr.182. Het is een telling 
gedurende het gehele jaar (jaartelling). Elke maand worden ’s ochtends een viertal tellingen 
uitgevoerd. Hierbij zijn de telmomenten zo gelijkmatig mogelijk over de maand verspreid. 
Deze wijze van tellen is uitermate geschikt om een totaalbeeld te krijgen van de 
aanwezigheid van vogels. Op deze manier krijgt men niet alleen een indruk van de 
aanwezige broedvogels, maar ook van soorten die het gebied gebruiken als winterverblijf, 
foerageergebied, rust/slaapplaats of voor een kort verblijf gedurende de trek. 
Personen die aan de tellingen hebben meegedaan in 2020 waren: Ralph Akkermans, 
Ben Akkermans, Mieke van der Does & Marijke Bom, Huub Claessen, Marli Kahmann & Erik 
Blommestijn en Leo van Zeeland. 
 
Opvallende waarnemingen in 2020 
Voor een overzicht van de tellingen per maand zie bijlage 1. 
 
Nieuwkomers in het gebied 
In 2020 hebben zich een achttal nieuwe vogelsoorten gepresenteerd in het gebied 
Kaaistoep-West: Bergeend Tadorna tadorna (1), Smient Anas penelope (3), Grote zaagbek 
Mergus merganser (1), Ooievaar Ciconia ciconia (1), Zilvermeeuw Larus argentatus (1).  

https://www.sovon.nl/nl/content/validatie-liveatlas
https://www.sovon.nl/nl/content/validatie-liveatlas
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Bijzonder was de aanwezigheid van Krooneenden Netta rufina (4) van eind maart tot begin 
april. Bovenstaande soorten zijn waarschijnlijk toevallige passanten. 
Cetti’s zanger Cettia cetti heeft zich in navolging van een landelijke stijging van het aantal 
broedgevallen in Nederland, naar alle waarschijnlijkheid permanent gevestigd in het gebied. 
Van eind maart tot half juni heeft zich tijdens vrijwel alle tellingen en zingend mannetje laten 
horen. 
Grauwe klauwier Lanius collurio. Bijzonder was de aanwezigheid van een paartje in het 
begin van het broedseizoen. Helaas zijn zij niet tot broeden gekomen. Er hebben zich in 
2020 wel 2 broedgevallen voorgedaan op in het iets verder zuidelijk gelegen Riels Laag. 
 
Soorten die zich in 2020 niet gepresenteerd hebben 
De Klapekster heeft zich dit jaar helaas niet meer laten zien. Het lijkt erop dat de Zwarte 
mees voorgoed verdwenen is uit het gebied. In 2020 werd geen enkele waarneming meer 
gedaan. Ook met zijn ‘neef’ de Matkop gaat het niet goed. Nog maar twee waarnemingen. 
 
Opmerkelijke veranderingen in 2020 
De onderstaande grafiek toont een forse toename van het aantal Boomleeuweriken. Dit 
wordt mede veroorzaakt door enkele groepjes doortrekkende vogels al in januari en februari. 
Met weglating van deze 30 exemplaren komt het aantal op 81 waarnemingen. Dit is 
wederom een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2017. Deze soort heeft zich definitief 
gevestigd in het gebied. De vele konijnenholen geven hem een goede nestgelegenheid. 
De Boompieper toont een neergaande tendens hiermee wordt niet de landelijke trend, 
toename van <5% per jaar, gevolgd. 
 

 

Met de Groene specht gaat het goed, het aantal waarnemingen is verdubbeld ten opzicht 
van het jaar 2017. Helaas is het aantal waarnemingen van het icoon van De Kaaistoep, de 
Roodborsttapuit, met 50% afgenomen. De Geelgors lijkt terug te zijn gekomen in De 
Kaaistoep in mei en juni werd op enkele tellingen een zingend exemplaar gehoord 
Mooi is de toename van de Zanglijster. Beide mezensoorten Kool- en Pimpelmees gaat het 
voor de wind. 
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Onderstaande grafieken tonen de ontwikkeling aan van de aan watergebonden vogels 
in de poelen van het gebied 
 
De weergegeven aantallen zijn de totalen van alle waarnemingen gedurende alle tellingen 
van het betreffende gehele jaar. Bron aantalsontwikkelingen: SOVON (te raadplegen op 
https://www.sovon.nl/nl/soort). 
 

 
 
De Dodaars toont een licht stijgende populatie. De Blauwe reiger weet het gebied Kaaistoep-
west steeds minder te vinden. Hij volgt hiermee de landelijke trend met een afname van < 5 
% per jaar. 
 

 
 
In navolging van de landelijke trend neemt het aantal ganzen ook in het Kaaistoep-West 
gebied gestaag toe. Wat de reden is voor het lage aantal van de Canadese gans in 2020 is 
onbekend. 
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De aantalsontwikkelingen Wilde eend en Kuifeend volgen de landelijke trend, afname van 
<5% per jaar, en nemen gestaag in aantal af. Landelijk onderzoek naar de Wilde eend lijkt te 
wijzen in de richting van het moeizaam groot brengen van kuikens. Jonge eenden moeten 
opgroeien met insecten die op het wateroppervlak drijven. De afname van de aantallen 
insecten zal waarschijnlijk mede oorzaak zijn van het slechte broedproces van de Wilde 
eend. 
Ook in De Kaaistoep volgt de Krakeend de landelijke trend met een toename van >5% per 
jaar. Krakeenden broeden later in het jaar. De jongen eten zaden en insecten die op het 
wateroppervlak drijven. Ze zijn niet helemaal afhankelijk van insecten zoals de Wilde eend. 
 

 
 
De aantallen Waterhoentjes die in het gebied verblijven laten een stabiele populatie zien. 
De landelijke populatie vertoont een langzame daling, <5% per jaar, van de aantallen in 
Nederland. De Meerkoet volgt de landelijke trend; toename van <5% per jaar en neemt ook 
hier in aantal toe. 
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Het aantal waarnemingen van Kleine karekieten is toegenomen van 7 in 2002 naar 13 in 
2005, 40 in 2008, 69 in 2011 en 83 in 2014. Met 84 waarnemingen in 2017 lijkt de populatie 
in dit gebied op het maximum te zijn gekomen. Dit geeft wel aan dat de oevers van de 
poelen ideale nest-mogelijkheden bieden aan deze soort. Zijn neef de Bosrietzanger toont 
een mooie stabiele populatie. 
 

  
 

Twee impressies van De Kaaistoep (foto’s Ralph Akkermans, 25 juli en 25 september 2020). 
 

 
 

Prikven (foto Ralph Akkermans, 5 december 2020). 

 
In het kort: 
De enorme variatie van het gebied en zeer zeker ook het huidige beheer ervan, geeft voor 
nu en zeker in de toekomst nog vele mogelijkheden voor de vogels in Kaaistoep-West. 
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Bijlage 1. Alle vogelwaarnemingen per maand in de Kaaistoep-West in 2020. 
 

Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal 

Aantal tellingen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Dodaars   3 18 29 28 14 13 15 14 7 2 4 147 

Fuut           2             2 

Aalscholver     2 1 1               4 

Grote zilverreiger   1                   1 2 

Blauwe reiger 1   1 4 1 1 3 1 1       13 

Ooievaar       1                 1 

Knobbelzwaan   6   2 3               11 

Grauwe gans   35 62 71   5 10           183 

Canadese gans     5 6                 11 

Bergeend     1                   1 

Nijlgans 2   4 4 1 4         4   19 

Wilde eend 13 6 18 7 11 9 11 2 3 1   2 83 

Slobeend       2                 2 

Smient                 3       3 

Krakeend 49 50 2 1               6 108 

Krooneend     2 2                 4 

Tafeleend 1                       1 

Kuifeend 1   4 4             1 30 40 

Grote zaagbek     1                   1 

Havik    1                 1   2 

Sperwer 1   1 2 1 2 1 1 1   3   13 

Buizerd 5 4 6 1 7 6 9 6 5 5 5 6 65 

Torenvalk   1   1 2 1 3           8 

Fazant     1                   1 

Waterral       1                 1 

Waterhoen     3 3 6 4 1 1 1 1     20 

Meerkoet 20 19 33 25 44 27 19 14 25 13 17 29 285 

Scholekster         3               3 

Watersnip           1             1 

Houtsnip 1                     1 2 

Oeverloper             1           1 

Kleine mantelmeeuw             1           1 

Zilvermeeuw                 1       1 

Stads- postduif   2         2           4 

Holeduif                 2   1   3 

Houtduif 27 34 19 19 22 27 43 72 43 62 133 52 553 

Turkse tortel       1                 1 

Koekoek         3               3 

Gierzwaluw         19 31 47           97 

IJsvogel               3 1       4 

Groene specht 2 4 4 7 3 1 5 4 6 1 1 2 40 

Grote bonte specht 7 6 4 11 10 17 7 13 3 2 4 3 87 

Kleine bonte specht                   1     1 

Zwarte specht       2 1   1   1       5 

Boomleeuwerik 18 13 14 13 6 8 23   16       111 
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Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal 

Veldleeuwerik                     4   4 

Boerenzwaluw       1 4 12   5 8       30 

Huiszwaluw           4 10           14 

Boompieper       2 2 2 2 4 5       17 

Graspieper   1       3 14 13 1 15 7   54 

Grote gele kwikstaart     1                   1 

Witte kwikstaart     1 2 7 6 7 4 4 1   2 34 

Winterkoning 17 16 23 21 32 16 17 8 7 16 5 19 197 

Heggemus 6 17 28 21 12 10 4 2 5 8 5 5 123 

Roodborsttapuit     1 1   3 9 7 8       29 

Gekraagde roodstaart       4 6 2 2   1       15 

Zwarte roodstaart           2   1         3 

Roodborst 20 34 53 29 23 9 17 18 44 87 38 29 401 

Kramsvogel                   1     1 

Beflijster       1                 1 

Merel 31 45 21 38 51 54 41 14 10 37 44 28 414 

Koperwiek   4 29 38           6 4   81 

Zanglijster   12 26 24 8 14 34   1 16 2   137 

Grote lijster 4 1 1 1 1 4 16 39         67 

Bosrietzanger         8 3 1 1         13 

Kleine karekiet       7 29 19 11 2         68 

Rietzanger         1   1           2 

Cettis zanger     1 4 6 2             13 

Spotvogel           2             2 

Grasmus         12 6 7 5         30 

Tuinfluiter       9 10 10 14 11         54 

Zwartkop       38 38 24 24   4       128 

Fitis       10 11 9 1           31 

Tjiftjaf     24 43 35 26 34 23 24 3     212 

Goudhaan 1   1     2     1 6 5 4 20 

Vuurgoudhaan                     1   1 

Grauwe vliegenvanger           10             10 

Bonte vliegenvanger         2               2 

Staartmees 18 6   4     2     15   8 53 

Matkop           2             2 

Kuifmees     6       2 3         11 

Pimpelmees 45 35 41 29 17 28 23 34 15 32 12 27 338 

Koolmees 67 64 46 44 33 47 29 25 42 46 32 50 525 

Boomklever 6 8 3 7 3 6 5 3 3 4 4 6 58 

Boomkruiper 6 5 7 5 7 7 13 4 6 7 3 3 73 

Grauwe klauwier         2               2 

Vlaamse gaai 11 10 10 9 8 5 9 12 12 8 16 14 124 

Ekster   1 3     4 1 2 1     4 16 

Kauw   3                     3 

Zwarte kraai 8 12 20 14 19 19 15 4 4 13 11 10 149 

Spreeuw 15 62 41 43 129 170 12 18 12 37 8 19 566 

Vink 22 15 27 25 38 24 27 18 14 13 40 32 295 
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Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal 

Groenling   2   3 1 5 1 2 2 10 2 1 29 

Putter 2   2 17   7 23 4 2     7 64 

Sijs 62 20               5 7 11 105 

Barmsijs                   10     10 

Kneu       2 2 6 7           17 

Kruisbek           1             1 

Goudvink       1     1 1 2 3 4 4 16 

Appelvink     2 2   8 1           13 

Geelgors       1   2             3 

Rietgors 6   5 2     3 1     2 3 22 

Aantal vogels 495 558 628 722 729 755 640 420 364 492 428 422 6653 

Aantal soorten 32 36 47 60 50 58 55 41 42 33 33 32 102 
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Het beheer in De Kaaistoep en omgeving in 2020 
 
Jaap van Kemenade 
 
 
Inleiding 
Een bijzonder jaar werd 2020. De feestelijkheden rond het 25 jaar onderzoek in De 
Kaaistoep kwamen grotendeels te vervallen door COVID-19. Het verschenen boek heeft 
gelukkig wel zijn weg naar veel mensen gevonden en is enthousiast ontvangen. Ook qua 
weer werd het een bijzonder jaar. Helaas hield de periode van droogte ook in 2020 aan. De 
problematiek van verdroging wordt zo steeds zichtbaarder in de terreinen. De poelen hadden 
een laag peil of vielen vroeg droog. Gelukkig is er nog wel wat neerslag gevallen in het jaar 
dus het bleef nog enigszins groen. Helaas is het grondwater hiermee niet aangevuld en blijft 
dit een te laag peil houden. Herstel naar een normaler peil duurt lang en is niet in één 
seizoen weer aangevuld. Het zou mooi zijn als het weer eens een keer een normaal 
groeiseizoen wordt met genoeg neerslag en niet teveel warmteperiodes. Dan krijgt de natuur 
weer even kans om op adem te komen en te herstellen. 
Uiteraard kan het beheer van dit natuurgebied niet worden uitgevoerd zonder de 
enthousiaste inzet van onze vrijwilligers. Ook dit jaar is er hard gewerkt weliswaar wat 
aangepast, afhankelijk van de dan geldende regels omtrent COVID-19. De vrijwilligers van 
2020 waren: Henk Spijkers, Paul de Koning, Kees Koenen, Ron Felix, Harrie Hamers, Pieter 
Müller, Jan van Gameren, Pierre van Boxtel, Sven Felix, Richard Leemans, Piet Naaijkens, 
Ad van Strien, Geert van Ostaden, Frans Verkleij, Erik van Boxtel, Sjef Jansen, Ad 
Verhoeven en Ad Redelijkheid. 
Er is altijd genoeg werk en nieuwe vrijwilligers die willen meehelpen in het beheer zijn meer 
dan welkom. Heb je zelf tijd en zin om mee te helpen of ken je iemand neem gerust contact 
op! 
 
Rijkestrooiselsoorten 
In een deel van de bossen wordt de beheerlijn doorgezet waarbij zogenaamde rijkestrooisel-
soorten worden aangeplant zoals linde, esdoorn, Hazelaar, Haagbeuk en Zoete kers. 
Hoewel onze arme zandgronden niet meteen de meest geschikte plek zijn voor deze bomen 
zullen deze soorten dit op termijn kunnen veranderen. Ze krijgen vanaf de aanplant dan ook 
een goede start om ze zoveel mogelijk kans te geven om groot te worden. Een goede 
kweek, aanplant-methode en wildbescherming moeten hiervoor zorgen (figuur 1). Hetgeen 
nu wordt aangeplant zal op termijn zorgen voor zaadbronnen die zorgen voor verspreiding 
van deze soorten in de rest van het gebied. 
 

 
 

Figuur 1. Jonge aanplant langs de Oude Rielsebaan  
(foto Theo Peeters). 
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Op enkele plaatsen staan er al lindes die 40-50 jaar oud zijn. Het verschil in de bodem is al 
duidelijk te zien vergeleken met 20 meter verderop onder Grove dennen. Onder de linde is 
een dunne laag (2 cm) onverteerd materiaal met daaronder een bruine zandbodem. Onder 
een Grove den een dikke (10 cm) laag onverteerd materiaal met daaronder een uitgespoelde 
zandbodem (podzol). Dus in een relatief korte periode is er al een duidelijk verschil te zien. 
Soorten als linde kunnen dus een arme gedegradeerde zandbodem veranderen naar een 
rijkere bruine zandbodem.  
 
Steenmeel 
Aanvullend op het aanplanten van rijkestrooiselsoorten wordt er in een deel van de bossen 
ook steenmeel uitgestrooid. Dit vult de voedingsstoffen aan die in de bovenlaag zijn 
uitgespoeld als gevolg van verzuring. Hiermee zijn ze buiten bereik van veel planten geraakt. 
Door het steenmeel op te brengen wordt dit weer beschikbaar en opgenomen in de vertering 
van het organisch materiaal. De kringloop van deze voedingsstoffen wordt zo hersteld. 
 
Bosrandproject met de Vlinderstichting 
Een mooi ontwikkelde bosrand is erg belangrijk voor veel insecten (en andere dieren). Een 
geleidelijke overgang van bos naar open veld/pad met bloeiende bomen, struiken en planten 
biedt voedsel en beschutting. Ook voor vlinders is een goed ontwikkelde bosrand van 
belang. Samen met Guido Stooker en de Vlinderstichting is er daarom gestart met een 
project om een aantal bosranden in het gebied aan te pakken en te verbeteren voor vlinders 
(figuur 1.). In totaal wordt er 915 meter bosrand binnen dit project aangepakt. In het 
algemeen wordt er gedund in de bosrand zodat er meer ruimte ontstaat voor een geleidelijke 
overgang. Ook zullen er bloeiende boom/struiksoorten worden geplant die als voedselbron 
gaan dienen. 
In de afgelopen winter is er al hard gewerkt aan de rand bij het ‘Mooie Pad’ (locatie 4) langs 
het hakhout tussen De Siptenpad en de Oude Leij. De steeds groter wordende plekken 
Adelaarsvaren zijn geklepeld. Verder zijn er nog meer plekken vrij gemaakt langs het pad 
waar een kortere bloemrijke vegetatie het doel is. Dit zal nog worden ingezaaid en 
opgenomen in het maaibeheer. We verwachten dat het ‘Mooie Pad’ zo zijn naam weer eer 
aan zal doen. 
Komende winterseizoen zal ook in de andere bosranden van dit project worden gewerkt. 
 

 
 

  

Figuur 1. Vier locaties waar  
een bosrandproject wordt 
uitgevoerd (4 = Mooie Pad). 
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Vleermuiskelder 
In 2020 is de vleermuiskelder langs het Reuselpad zo goed als afgemaakt. De bovenkant 
van de kelder is afgedekt met zand (figuur 2). Dit zal zorgen voor een stabiel klimaat in de 
kelder. Bovendien gaat de kelder zo op in het omgeving en valt deze niet meer op in het bos. 
De inrichting van de kelder is op wat afwerkpunten na af. Maar in principe zullen vleermuizen 
er afgelopen winter gebruik van kunnen hebben gemaakt. Helaas is een controle vanwege 
de COVID-19 maatregelen niet door gegaan. 
 

 
 

Figuur 2. Het afdekken van de vleermuiskelder langs het Reuselpad (foto Jaap van Kemenade). 

 
Heide beheer 
Op het heidegebied De Sijsten zijn een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Op het deel dat 
in 2018 is gekapt als omvorming naar een heidelandschap zijn plagplekken gemaakt. Hier is 
de rijkere toplaag (vaak Bochtige smele of Pijpenstrootje) er af gehaald tot op het zand. Op 
deze plagplekken is daarna maaisel van een ander deel van de heide gestrooid. Hier zit een 
hoop zaad in en daardoor is de kans dat de heideontwikkeling goed op gang komt groter. 
Op de bestaande heide zijn er plekken, waar de heide vergrast, gemaaid of licht geplagd. Zo 
wordt het effect van de stikstofdepositie verzacht en krijgt de heidevegetatie weer kans om te 
herstellen.  

 
 

Figuur 3. Stroken heide zijn gemaaid, het maaisel wordt gebruikt 
op de plagplekken (foto Jaap van Kemenade).  
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Fijnspar Kwade Hoek 
En blok fijnspar langs de Kwade Hoek aan de zuidzijde van de A58 was volledig aangetast 
door de Letterzetter. Deze schorskever met een voorkeur voor Fijnspar is niet onbekend voor 
onze terreinen. Eerder zijn hier al opstanden Fijnspar door aangetast. Zo dus ook aan de 
Kwade Hoek. Het bos is opgeruimd en meteen daarna opnieuw aangeplant. Hiervoor zijn 
loofboomsoorten gekozen die passen binnen het rijkestrooiselverhaal waarover op de eerst 
pagina is verteld. 
 
Uitbreiding heidegebied 
Het oorspronkelijke plan om het heidegebied uit te breiden bestond uit twee fasen. De eerste 
fase is in 2018 uitgevoerd. In 2021/2022 willen we aan de tweede fase gaan beginnen. 
Hiervoor zullen weer stukken bos worden omgevormd naar een open heidelandschap. 
 
Verkleinen kudde Schotse hooglanders in Blaak-West 
Door het verkleinen van de kudde Schotse hooglanders in de loop van 2021 zullen amfibieën 
en andere watergebonden organismen meer kans krijgen in dit gebied. De runderen staan 
tijdens warme dagen graag in het water om af te koelen maar vervuilen hiermee wel het 
water behoorlijk. Dit is natuurlijk niet gunstig voor amfibieën waaronder de Boomkikker. 
Blaak-West is in potentie een geschikt gebied voor deze soort alleen de kwaliteit van het 
water is vaak slecht door de aanwezigheid van de runderen. Door delen van het terrein uit te 
rasteren is gepoogd om de Schotse hooglanders hier weg te houden. Helaas de praktijk leert 
dat dit veel werk is om te onderhouden. Met een kleinere kudde zijn deze rasters niet nodig 
wat het gebied een vriendelijker aanzien geeft. Bovendien zal hierdoor ook de waterkwaliteit 
van veel poelen verbeteren. 
 
2021 Nieuw Beheerplan 
Samen met de Bosgroep Zuid Nederland wordt een nieuw beheerplan voor de terreinen 
geschreven. Alle recentere ontwikkelingen in en rond De Kaaistoep komen hierin uiteraard 
ook aan bod. Met een nieuw plan kunnen we weer een tijd vooruit. We willen o.a. ook de 
onderzoekers gaan betrekken bij dit proces. Hoe dit precies vorm gaat krijgen is nog niet 
helemaal duidelijk maar  we willen ook graag input van die groep betrokken vrijwilligers. 
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Overzicht van de resultaten van de malaiseval 
in De Kaaistoep in 1998 en 2020 
 
Paul van Wielink 
 
 
Inleiding 
In 1998 heeft in De Kaaistoep van 27 april tot en met 11 oktober (weeknummers 18 t/m 41) 
een malaiseval gestaan van wit gaas (figuur 1l). In 2020 heeft op ongeveer dezelfde plaats 
opnieuw een malaiseval gestaan, ook van wit gaas (figuur 1r). Deze malaiseval was 
operatief van 5 maart tot en met 30 oktober (weeknummers 10 t/m 43). De malaiseval stond 
in 1998 en in 2020 op ’t Mooie Pad even ten noorden van poel P2 (1998: RD 129.22-395.0; 
2020: RD 129.17-394.97). 
 

  
 

Figuur 1. Links: malaiseval op 19 juli 1998. Het Mooie Pad is open met Struikheide, Speerdistel en 
Jacobskruiskruid; rechts: malaiseval op 10 september 2020. Bramen, brandnetels en opslag van 
Ratelpopulier overwoekeren het pad. Struikheide is vrijwel verdwenen (foto’s Paul van Wielink). 

 
Doel van dit project: 
1. Vergelijking met de resultaten van 1998. Wat zijn de verschillen? De uiteindelijke analyse 
gebeurt door de afdeling Ecologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen (Eelke 
Jongejans en medewerkers) samen met de gegevens van een malaiseval uit De Brand van 
1990, die in 2020 ook op vrijwel dezelfde plaats is herhaald en met gegevens van nachtelijk 
onderzoek aan 27 zomereiken uit 2003/2004 in De Kaaistoep dat ook is herhaald in 2020. 
De bedoeling hiervan is tot een oordeel te komen over de staat van de insectenstand op 
beide locaties nu ten opzichte van vroeger. 
2. Bijdrage leveren aan het onderzoek naar de biodiversiteit in De Kaaistoep. 
 
Het project wordt uitgevoerd door de leden van de insectenwerkgroep van de KNNV-afdeling 
Tilburg, met hulp bij het determineren van soorten door specialisten uit binnen- en 
buitenland. 
 
Methode 
De malaiseval werd elke week op donderdag geleegd, tussen 12.00 en 15.00 uur. Het 
verzamelde materiaal werd gesorteerd en geteld per orde door Paul van Wielink. Daarna 
werd het verdeeld over de verschillende leden van de Insectenwerkgroep voor verdere 
verwerking. Jan Willem van Zuijlen houdt de resultaten van tellingen per orde en familie bij in 
een spreadsheet.  
Dit is een artikel over de stand van zaken eind maart 2021. Niet alle families per week zijn 
geteld en zeker zijn nog niet alle soorten zijn bekend, indien dit überhaupt mogelijk is.  
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Overzicht van de resultaten 
In tabel 1 staan een reeks resultaten globaal samengevat. De gedetailleerde gegevens 
waarop tabel 1 is gebaseerd staan in bijlage 1. Er zijn in de malaiseval in De Kaaistoep in 
2020 bijna 27.000 insecten verzameld en geteld. 
Alle groepen waarvan we de getallen hebben om te vergelijken zijn afgenomen in aantallen 
exemplaren (>-50%), behalve de dagvlinders, die ongeveer gelijk bleven, en de libellen en 
sprinkhanen, die toegenomen zijn in aantallen. Ook is het aantal soorten van de meeste 
groepen minder geworden.  
Overigens zal bij de Diptera (vliegen en muggen) nooit een vergelijking op aantallen soorten 
gemaakt kunnen worden op orde of onderorde niveau, maar wel op familieniveau. Dit geldt 
ook voor de Hymenoptera (bijen en wespen).  
 
Tabel 1. Vergelijking van de insecten en spinnen (exemplaren en soorten) tussen 1998 en 2020. 
Toelichting: verschil in %; ? = onbekend; wag = wordt aan gewerkt; * de twee getallen in deze kolom geven het 
verschil aan in de gelijke periodes van de malaiseval in 1998 en 2020 (weeknummers 18 t/m 41) en het verschil 
tussen 1998 en de totale periode in 2020 (weeknummer 10 t/m 43). 

 
Groep NL-naam Exemplaren %* Soorten %* 

Coleoptera Kevers -70 tot -83% -53 tot -58% 

Diptera-Brachycera Vliegen -74 tot -76% ? 

Diptera-Nematocera Muggen -77 tot -84% ? 

Hemiptera-Heteroptera Wantsen -74 tot -80% -43 tot -54% 

Hymenoptera-Formicidae Mieren (-99 tot -100%) (tot -100%) 

Hymenoptera-Symphyta Bladwespen -62 tot -68% -56 tot -62% 

Lepidoptera-Dagvlinders Dagvlinders -1 tot -10% +30% 

Lepidoptera-macro’s Macro-nachtvlinders -69 tot -70% -36% 

Odonata Libellen +915 tot +940% +160% 

Orthoptera Sprinkhanen +220% +120% 

Aranaea Spinnen -54 tot -61% -82% 

 
Korte beschouwing 
Bij alle deze groepen zijn er minder exemplaren en minder soorten geteld in 2020, behalve 
bij de dagvlinders, de sprinkhanen en de libellen. Het is de moeite waard om na te gaan 
waarom sprinkhanen en libellen zijn toegenomen. 
De resultaten bij de kevers, bladwespen, dagvlinders, macronachtvlinders, libellen en 
sprinkhanen worden in meer detail besproken elders in dit verslag. Daar worden de 
resultaten ook op familie- en soortniveau besproken. 
Over de oorzaken van deze sterke achteruitgang is veel te filosoferen. Er is veel literatuur 
over factoren die op Europees- of wereldniveau een rol spelen (zie recent het overzicht van 
Wagner et al. 2021). De droge zandgrond van De Kaaistoep is zeer gevoelig voor negatieve 
effecten ten gevolge van stikstofdepositie. Op landelijk niveau zou een reductie tot 70% in 
2035 nodig zijn om te komen tot  het biodiversiteitsherstel waartoe besloten is (zie zeer 
recent rapport van van den Burg et al. 2021). Lokale factoren op ’t Mooie Pad of in De 
Kaaistoep als geheel zijn eenvoudig aan te duiden. In 22 jaar is het terrein ter plaatse ernstig 
verruigd. Het pad, oorspronkelijk 8 meter breed, is vooral door verruiging met 
braamstruweel en brandnetels in 2020 nog maar 2 à 3 meter breed. Toename van bramen 
Rubus sp., Grote brandnetel Urtica dioica, Ratelpopulier Populus tremula en Adelaarsvaren 
Pteridium aquilinum duidt op veranderingen in de chemische samenstelling van de bodem, 
veroorzaakt door stikstofdepositie.  
In 2010/2011 is ter plaatse van de malaiseval veel snoeihout gedeponeerd. Er stond vlakbij 
zelfs een musterd: een grote stapel van dunne takken van snoeihout. Ook dit zal behoorlijk 
hebben bijgedragen aan verrijking van de bodem. De malaiseval was in 2020 moeilijk te 
plaatsen omdat overal nog snoeihout op de bodem lag (figuur 2). 
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Op ’t Mooie Pad is ook de Struikhei Calluna vulgaris vrijwel overal verdwenen en is Gewoon 
haakmos Rhytidiadelphus squarrosus dominant geworden. Het Mooie Pad heeft zijn charme 
verloren, mede door achterstallig beheer. De oorspronkelijke situatie, een breed pad met 
Struikhei, is haast niet meer voor te stellen (zie figuur 3). Indien herstel überhaupt mogelijk 
is, dan is het verwijderen van het braamstruweel en de opslag van Ratelpopulier van groot 
belang. 

 
Elders In De Kaaistoep is Gewone vlier Sambucus nigra enorm toegenomen, mede door het 
plaatsen van rillen van gesnoeid hout. Het open terrein voor de Hut van Homberg is 
veranderd. In 1995 waren het graslanden met tamelijk hoge vegetatie en in het oosten een 
gele gloed van Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris (figuur 4l). Langzaam maar zeker is, 
mede door konijnenvraat, het gras en het Jacobskruiskruid vrijwel verdwenen. Nu is het een 
lage vegetatie met Schapenzuring Rumex acetosella en Bleek dikkopmos Brachythecium 
albicans en recent een enorme toename van Breekblaadje Campylopus pyriformis (figuur 
4r). Ook vlier en Breekblaadje zijn symptomatisch voor toename van stikstofdepositie. 
Overal in Brabant is een enorme verdroging gaande. De jaren 2018 en 2020 waren extreem 
droog. Echter ook de jaren 1996 en 1997 waren extreem droog. We werden in 2020 
‘getroffen’ door een aantal hittegolven! Zoals overal elders zal tenslotte klimaatverandering 
wel een rol spelen bij deze verschijnselen. 

  

Figuur 2. Op de plaats van de malaiseval in 2020 
bevond zich veel snoeihout. De scheerlijnen aan de 
achterkant van de val zijn er zelfs aan vastgemaakt 
(foto Paul van Wielink). 

 
 
Figuur 3. Rechts. Het Mooie Pad ten noorden van 
poel P2 in 1995. Het is 8 meter breed, open en er 
groeit o.a. veel Struikhei (foto Henk Spijkers); 
Onder. Het Mooie Pad met malaiseval op 19 juli 
1998, gefotografeerd in de richting van de Oude 
Leij (oostelijke richting) (foto Paul van Wielink). 
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Figuur 4. Links: het veld voor de Hut van Homberg naar het oosten gezien, met de rij Zomereiken, in 
september 2008. Grazig met Jacobskruiskruid; rechts: het veld voor de Hut van Homberg in april 2020 
ook in oostelijke richting. Geen gras meer maar Schapenzuring en vooral het mos Breekblaadje (foto’s 
Paul van Wielink). 

 
De aanwezigheid van twee smalbladige wilgen, een Beuk, veel brandnetels en veel dood 
hout dicht bij de val in 2020 (en niet in 1998!) kan een rol hebben gespeeld bij het verschil 
met 1998 in de waargenomen soorten.  
 
Nawoord 
We zijn benieuwd naar overeenkomsten op orde- of familieniveau met de getallen van de 
malaiseval in De Brand en met de nu herhaalde inspectie van 27 Zomereiken in De 
Kaaistoep. Nog meer naar de analyse van de gegevens door de Radboud Universiteit.  
Bij het determineren van soorten uit de verschillende Coleoptera-families heeft Emiel Bouvy 
een belangrijke rol gespeeld. Verschillende moeilijke soorten worden gecontroleerd door 
Oscar Vorst. Ron Felix heeft de malaiseval in 2020 in mijn afwezigheid geleegd en stond 
paraat om loopkevers te determineren (die zaten er overigens niet in!). Soorten uit Diptera-
families worden in samenwerking met Reinoud van den Broek, André van Eck, Laurens van 
der Leij en Jan Willem van Zuijlen op naam gebracht. Bij de Hymenoptera is Wim Klein 
intensief betrokken. Vele specialisten uit binnen- en buitenland zullen weer worden 
ingeschakeld bij het op naam brengen van specifieke groepen. 
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Bijlage 1. Vergelijking van de insecten en spinnen: aantallen en soorten per groep in 1998 versus 
2020.  
Toelichting: 2020-1 = hele periode; 2020-2 = gelijke perioden; wag = wordt aan gewerkt. 
De aantallen zijn gebaseerd op de gegevens zoals door Jan Willem van Zuijlen zijn verzameld in een 
spreadsheet (data 4 februari 2021). De aantallen in de tabel van de groepen waarover is gepubliceerd in dit 
verslag komen uit die verslagen. 
*   groepen waarover in dit verslag is gepubliceerd;  
** aantal nieuwe soorten voor De Kaaistoep;  
@ van twee families van Coleoptera (Chrysomelidae en Curculionidae) zijn de soorten niet meegerekend, omdat 
die niet bekend zijn van 1998;  
#  van de overige Hymenoptera-Aculeata zijn tot op heden de gegevens uit 2020 bekend van de Vespidae, 
Mutilidae, Tiphiidae, Sapygidae, Crabronidae en Sphecidae. Echter een vergelijking is onmogelijk omdat 
volledige gegevens uit 1998 ontbreken (zie ook artikel van Wim Klein elders in dit verslag). 

 
Groep N exemplaren N soorten Determinatie 

1998 2020-1 2020-2 1998 2020-1 2020-2 nieuw** 

* Coleoptera 3.154 951 542 194 @ 91 @ 82 @ 15 Paul van Wielink 

Dermaptera ? 31 26 1 1 1 0 Paul van Wielink 

Dyctyoptera 0 3 2 0 wag wag 0 Emiel Bouvy? 

Diptera-
Brachycera 

52.366 13.572 12.490 ? ? ? veel JW van Zuijlen e.a. 

Diptera-
Nematocera 

26.031 6.062 4.297 ? ? ? veel JW van Zuijlen e.a. 

Ephemeroptera ? 4 4 ? wag wag wag Daan Drukker 

Hemiptera-Auch. ? 173 ip ? wag wag wag ? 

Hemiptera-Heter. 586 150 119 63 36 29 wag Berend Aukema 

Hemiptera-Stern. ? 193 180 ? ? ? ? ? 

Hym.- Formicidae 477 4 0 8 wag 0 0 Peter Boer 

# Hym.- Aculeata 
overige 

wag 1.768 1.667 wag wag wag ? Wim Klein e.a. 

Hym.- Parasitica ? 1.582 1.461 ? ? ? ? Theo Peeters e.a. 

* Hym.- Symphyta 792 299 257 106 59 40 10 Ad Mol 

* Lepi.-
Dagvlinders 

259 256 232 15 19 19 1 Paul van Wielink 

* Lepi.-Macro’s 713 223 212 99 67 63 2 Henk Spijkers 

Mecoptera wag 12 12 wag wag wag wag ? 

Megaloptera ? 1 0 ? 1 0 ? ? 

Neuroptera ? 23 22 ? 6 5 1 Ad Mol 

* Odonata 30 283 275 5 8 8 0 Mily Verpraet 

* Orthoptera 24 70 53 5 6 6 0 Emiel Bouvy 

Psocodea ? 153 125 ? wag wag wag JW van Zuijlen e.a. 

Rhaphidioptera ? 2 2 ? wag wag wag ? 

Strepsiptera ? 1 1 ? 1 1 wag Theo Peeters 

Thysanoptera ? 3 2 ? ? ? ? ? 

Trichoptera ? 7 4 ? wag wag wag David Tempelman 

Totaal insecten ? 26.785 23.115      

Acari ? 232 206 ? ? ? ? ? 

Aranaea 108 50 42 28 5 4 0 Bep Roelofs 

Opilionida ? 3 3 ? wag wag wag Andrea Dekkers 

Colembola ? 1.298 287 ? wag wag wag ? 

Isopoda ? 1 1 ? 1 1 ? ? 
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Libellen in de malaiseval in De Kaaistoep, 1998 en 2020 
 
Mily Verpraet 
 
 
Inleiding 
In 1998 stond een malaiseval op het ‘Mooie Pad’, een bospad ten noorden van poel P2 in 
deelgebied Kaaistoep-West. In 2020 hebben we het onderzoek met de malaiseval herhaald 
op ongeveer dezelfde plaats. De locatie van de malaiseval in 1998 en 2020 en de verschillen 
in de vegetatie zijn beschreven in ‘Overzicht van de resultaten van de malaiseval in De 
Kaaistoep in 1998 en 2020’ elders in dit verslag. 
Een vers uitgeslopen libel vliegt naar een beschutte plek om uit te kleuren en verder uit te 
harden. De juffertjes vliegen hierbij meestal laag en blijven vaak in de struiken in de 
omgeving hangen; de echte libellen daarentegen vliegen vaak steil omhoog naar de 
dichtstbijzijnde bomen. In deze periode zijn de libellen ver van het water aan te treffen. Ze 
foerageren en zwerven wat rond. Tijdens dit rondzwerven kunnen ze in de malaiseval terecht 
komen. Ook door de wind kunnen libellen terecht komen op plaatsen verder van het water, 
vooral juffertjes.  
 
Resultaten 
In 1998 zijn 30 libellen in de malaiseval verzameld, behorende tot twee families en vijf 
soorten, in 2020 waren dat er maar liefst 283 behorende tot drie families en acht soorten (zie 
tabel 1). Het aantal gevangen exemplaren is dus enorm toegenomen.  
Het zijn algemeen voorkomende soorten behalve Sympecma fusca, die vrij algemeen is. In 
2020 is de malaiseval tien weken langer operatief geweest dan in 1998 (week 10 t/m 43 
versus week 18 t/m 41). Indien we uitgaan van gelijke periodes, dan zijn in 2020 275 
exemplaren verzameld, slechts acht minder. Het aantal soorten blijft gelijk.  
In figuur 1 is het aantal exemplaren per week uitgezet in 1998 en 2020. Opmerkelijk zijn de 
twee pieken, één in mei en één in augustus.  
 

 
 

Figuur 1. Aantal exemplaren per week van libellen in de malaiseval van 1998 en 2020.  
w19 = midden mei, w31 = begin augustus.  
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In 2020 zijn twee soorten niet meer verzameld in de malaiseval, namelijk Ischnura elegans 
en Pyrrhosoma nymphula. Nieuwe soorten in 2020 (met meer dan één exemplaar) zijn 
Chalcolestes viridis (zeven), Lestes virens (twee), Sympecma fusca (twee) en Sympetrum 
striolatum (veertien). Coenagrion puella is toegenomen van 10 naar 33 exemplaren, 
Enallagma cyathigerum van 5 naar 223. De toename van E. cyathigerum is het meest 
opmerkelijk!  
Er zijn geen nieuwe soorten libellen voor De Kaaistoep verzameld in de malaiseval in 2020. 
 
Tabel 1. Families van libellen: aantal exemplaren, aantal soorten en geslacht in 1998 en 2020.  
2020-af zijn exemplaren waargenomen in 2020 in de weken dat er in 1998 geen malaiseval stond.  
 

Soort NL-naam 1998 2020 2020-af 1998 1998 2020 2020 

                  Geslacht       ♂ ♀ ♂ ♀ 

Coenagrionidae 

Coenagrion puella Azuurwaterjuffer 10 33 0 7 3 27 6 

Enallagma cyathigerum Watersnuffel 5 223 0 0 5 205 18 

Ischnura elegans Lantaarntje 6 0 0 6 0 0 0 

Pyrrhosoma nymphula Vuurjuffer 8 0 0 8 0 0 0 

Lestidae 

Lestes sponsa Gewone pantserjuffer 1 0 0 0 1 0 0 

Chalcolestes viridis Houtpantserjuffer 0 7 1 0 0 6 1 

Lestes virens Tengere pantserjuffer 0 2 0 0 0 1 1 

Sympecma fusca Bruine winterjuffer 0 2 0 0 0 2 0 

Libellulidae 

Orthetrum cancellatum Gewone oeverlibel 0 1 0 0 0 1 0 

Sympetrum sanguineum Bloedrode heidelibel 0 1 0 0 0 1 0 

Sympetrum striolatum Bruinrode heidelibel 0 14 7 0 0 9 5 

Totaal 30 283 275 21 9 252 31 

 
Bespreking 
Soorten die in 2020 niet en in 1998 wel zijn gevonden, zijn wel gezien bij de poelen (zie het 
artikel van Johan Heeffer in dit verslag). 
Het onderzoek in 2020 is enkele weken langer doorgegaan dan in 1998. De nazomersoorten 
L. virens, C. viridis en S. striolatum werden vooral in de weken 39 tot en met 43 
aangetroffen. 
De grote toename van het aantal libellen in de malaiseval van 2020 wordt vooral veroorzaakt 
door E. cyathigerum. Er kwamen veel meer mannetjes in de val dan vrouwtjes (205 versus 
18). Aan het water worden altijd meer mannetjes gezien. Vrouwtjes zie je vooral aan het 
water in tandem of paringswiel (figuur 2). In een onderzoek van Johan Heeffer en mij aan 
honderden exuviën van E. cyathigerum aan de Oisterwijkse vennen in 1991, 1992 en 1993 
bleek overigens dat er evenveel mannetjes als vrouwtjes uitgeslopen waren. 
Enallagma cyathigerum is een zomersoort met een lange vliegtijd. In figuur 1 is dan ook een 
grote piek te zien in de zomer. Ook de kleine piek in mei is het gevolg van de aanwezigheid 
van E. cyathigerum. Ze was ook aanwezig bij de poelen en vooral bij het Prikven, waar op 5 
augustus 2020 tientallen juveniele juffertjes uit de vegetatie opvlogen (waarschijnlijk 
Enallagma). Enallagma cyathigerum was op dat moment de meest voorkomende soort bij 
het Prikven. Die dag was de windkracht 3 tot 4 zuidwest (waarneming door Johan Heeffer). 
De malaiseval stond op ongeveer 250 meter ten noordoosten van het Prikven en dichtbij 
poel P2. In 2020 had de zomer tweemaal een hittegolf, week 30 (22-27 juni) en week 32 en 
33, (5-23 augustus). De tweede piek valt samen met de tweede hittegolf 5 tot 13 augustus. In 
warme jaren komt bij E. cyathigerum vaker een tweede piek voor.   
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De zomer van 1998 had overigens veel regen en weinig zon, maar in week 32 waren 8 en 11 
augustus extreem warme dagen. Of de mannetjes in de malaiseval net uitgeslopen waren of 
op zoek naar een nieuw territorium is niet duidelijk.  
Tenslotte is er nog iets zeer opvallend. In de malaiseval in De Brand werd zowel in 1990 als 
in 2020 slechts één libel verzameld. De val in De Brand is van zwart gaas, die in De 
Kaaistoep was in 1998 en in 2020 van wit gaas. Worden sommige libellen door lichte 
objecten aangetrokken? 
 

 
 

Figuur 2. In 2020 is de Watersnuffel Enallagma cyathigerum in zeer grote aantallen aangetroffen in de 
malaiseval in De Kaaistoep.  Vooral mannetjes (92%) werden verzameld. Op de foto een paringswiel; 
het mannetje is feller blauw (foto Tineke Cramer). 
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Sprinkhanen in de malaiseval in De Kaaistoep in 1998  
en 2020 
 
Emiel Bouvy & Paul van Wielink 

 
 
Inleiding 
In 1998 stond een malaiseval op het pad ten noorden van poel P2 in Kaaistoep-West. In 
2020 is het onderzoek met de malaiseval herhaald op ongeveer dezelfde plaats (figuur 1). 
De locatie van de malaiseval in 1998 en 2020 en de verschillen in de vegetatie zijn 
beschreven in ‘Overzicht van de resultaten van de malaiseval in De Kaaistoep in 1998 en 
2020’ elders in dit jaarverslag. 
 

 
 

Figuur 1. Standplaats malaiseval in De Kaaistoep 
(foto Paul van Wielink, 20 april 2020). 

 
Resultaten 
In 1998 zijn 24 exemplaren van sprinkhanen aangetroffen, 70 exemplaren in 2020. Ze 
behoren tot vijf soorten van vier families in 1998 en tot zes soorten van vijf families in 2020 
(tabel 1).  
 

Familie Soort NL-naam 
n ex. 
1998 

n ex. 
2020 

Acrididae Chorthippus biguttulus Ratelaar 3 21 

Acrididae Chorthippus brunneus Bruine sprinkhaan 3 26 

Acrididae Chorthippus spec (nimf)  0 17 

Conocephalidae Conocephalus fuscus Zuidelijk spitskopje 0 1 

Meconematidae Meconema thalassinum Boomsprinkhaan 2 0 

Meconematidae Meconema meridionale Zuidelijke boomsprinkhaan 0 2 

Phaneropteridae Leptophyes punctatissima Struiksprinkhaan 0 1 

Tetrigidae Tetrix undulata Gewoon doorntje 14 0 

Tettigoniidae Tettigonia viridissima Grote groene sabelsprinkhaan 2 2 

  Totaal  24 70 
 

Tabel 1. Sprinkhanen verzameld in de malaiseval in De Kaaistoep 1998 en 2020.   
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Van de zeventig exemplaren in 2020 behoren 17 exemplaren tot de nimfen van Chorthippus, 
die niet tot op soort te herleiden waren. In 1998 zaten er ook nimfen van Chorthippus in de 
malaiseval, maar die zijn toen niet geteld. Als we 1998 met 2020 willen vergelijken tellen 
deze nimfen dus niet mee en zijn de aantallen exemplaren sprinkhanen dus 24 resp. 53. In 
figuur 3 zijn de aantallen gedetermineerde sprinkhanen per week uitgezet. In het voorjaar 
van 2020 zijn er minder sprinkhanen in de malaiseval aangetroffen dan in 1998, in de zomer 
juist meer.  
Hoewel de getallen laag zijn lijkt het er dus op dat we te maken hebben met een toename 
van het aantal sprinkhanen in 22 jaar met een factor twee. Opvallend is het verdwijnen van 
het Gewoon doorntje Tetrix undulata en de toename van de Bruine sprinkhaan Chorthippus 
brunneus en de Ratelaar Chorthippus biguttulus. Er zijn geen nieuwe sprinkhanen voor De 
Kaaistoep in de malaiseval aangetroffen. 
 
Bespreking 
Opvallend is dat de Orthoptera (sprinkhanen en krekels) een van de weinige orden is 
waarvan er in 2020 meer in de malaiseval zijn verzameld dan in 1998. Dit is overigens ook 
het geval in De Brand waar in 2020 eveneens een malaiseval heeft gestaan op nagenoeg 
dezelfde plek als in 1990. 
In De Kaaistoep is het verdwijnen van het Gewoon doorntje (figuur 3) opvallend. Het was 
veruit de meest waargenomen sprinkhaan in 1998. Dit doornsprinkhaantje prefereert open 
zandige grond waar af en toe wat plassen op blijven staan (Duijm & Kruseman 1983, 
Kleukers et al. 1997, Bakker et al. 2015).  
Dat biotoop is verdwenen op de plaats van de malaiseval in 2020. Het tweede dat opvalt, is 
de toename van zowel de Ratelaar als de Bruine sprinkhaan, respectievelijk van drie naar 21 
en van drie naar 26.  
 

 

Figuur 2. De Bruine sprinkhaan is de meest voorkomende sprinkhaan in de malaiseval in 2020 en lijkt 
sterk toegenomen op die plaats (foto Tim Faasen). 
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De toename van alle sprinkhanen is uitsluitend aan de toename van deze twee Chorthippus-
soorten toe te schrijven. De Bruine sprinkhaan (figuur 2) leeft op niet te vochtige of te sterk 
begroeide terreinen, zoals heides en wegbermen en de Ratelaar op allerlei droge plekken, 
zoals heides en wegranden op open plekken (Duijm & Kruseman 1983, Kleukers et al. 1997, 
Bakker et al. 2015).  
 
Figuur 3 toont in het voorjaar van 1998 een piek, die er niet is in 2020. In de zomer van 2020 
daarentegen zijn er meer sprinkhanen per week dan in 1998. De imago’s van het Gewoon 
doorntje worden vroeg in het voorjaar en in de zomer gezien (waarneming.nl); de beide 
Chorthippus-soorten echter worden als imago waargenomen van juni tot oktober in een 
brede piek (waarneming.nl). Figuur 3 komt hiermee overeen. 
De Zuidelijke boomsprinkhaan Meconema meridionale wordt pas vanaf 1990 in Nederland 
waargenomen en neemt snel toe in verspreiding en aantal (De Knegt & Brekelmans 2009, 
Bakker et al. 2015). Het begon met enkele waarnemingen in het stedelijk gebied. In 2008 zijn 
voor het eerst aantallen van de Zuidelijke boomsprinkhaan gesignaleerd in De Kaaistoep 
(Bouvy 2009 & 2020). Ze werden aangetroffen in het bier van de biercaroussel (van der Leij 
& van Zuijlen 2009) achter de Hut van Homberg. Nu zijn ze dus ook aangetroffen verder weg 
van enige menselijke bewoning of activiteit.  
Het lijkt er sterk op dat in de afgelopen 22 jaar door een geleidelijke stijging van de 
gemiddelde jaartemperatuur een verdroging heeft plaats gevonden in De Kaaistoep. De 
laatste drie jaar vielen in dit kader extra op door relatief warme en droge zomers. De 
bovengenoemde verschuivingen van soorten zijn mogelijk toe te schrijven aan de 
toenemende impact van het broeikaseffect op ons klimaat. 
 

 
 

Figuur 3. Aantallen sprinkhanen per week in de malaiseval van 1998 en 2020. 
Toelichting: w19 =midden mei, w31 = begin augustus. 
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Figuur 4. Het gewoon doorntje was de meest waargenomen sprinkhaan in de malaiseval in 1998, 
maar lijkt op die plaats verdwenen in 2020 (foto Tim Faasen). 
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Neuroptera in de malaiseval in De Kaaistoep in 2020 
 
Ad Mol 
 
 
Het onderzoek met de malaiseval in 2020 in De Kaaistoep was bedoeld om verschillen in de 
insectenfauna tussen 1998 en 2020 vast te stellen (zie van Wielink 2021 in dit jaarverslag). 
Helaas bleken de gegevens uit 1998 nu niet beschikbaar te zijn wegens ziekte van Willem 
Hogenes die indertijd de Neuroptera heeft gedetermineerd. Daarom wordt hier alleen 
melding gemaakt van de vangsten uit 2020. Hoewel De Kaaistoep niet arm is aan 
Neuroptera - in de afgelopen jaren werden 37 soorten gevonden (van Zuijlen 2014; Mol & 
van Zuijlen 2020) - bleek 2020 een karige oogst op te leveren. In totaal zijn slechts 23 
exemplaren, waaronder zes larven, in de val gekomen die in totaal tot zes soorten bleken te 
behoren. Hoewel één van de zes soorten nog niet eerder in het gebied was waargenomen, is 
dit een laag aantal. De meeste soorten zijn in het verleden op licht gevangen; mogelijk is een 
malaiseval minder geschikt voor de inventarisatie van Neuroptera. 
 
Gevonden Neuroptera in 2020 
 

Familie Chrysopidae N Legingsdatum 
Chrysoperla carnea s.l. (1 ex) 9.IV.2020 
Chrysoperla carnea s.l. (1 ex) 16.IV.2020 
Chrysoperla carnea s.l. (1 ex) 27.VIII.2020 
Chrysoperla carnea s.l. (1 ex) 3.IX.2020 
Chrysoperla carnea s.l. (1 ex) 17.IX.2020 
Chrysoperla carnea s.l. (1 ex) 22.X.2020 
Pseudomallada abdominalis (Brauer) (1 ex) 6.VIII.2020 
Familie Hemerobiidae N Legingsdatum 
Hemerobius humulinus Linnaeus (1 ex) 20.VIII.2020 
Hemerobius humulinus Linnaeus (1 ex) 27.VIII.2020  
Hemerobius humulinus Linnaeus (1 ex) 1.X.2020  
Hemerobius humulinus Linnaeus (1 ex) 16.VII.2020 
Hemerobius humulinus Linnaeus (2 ex) 13.VIII.2020 
Micromus paganus (Linnaeus) (1 ex) 13.VIII.2020  
Micromus variegatus (Fabricius) (1 ex) 23.IV.2020 
Familie Coniopterygidae N Legingsdatum 
Coniopteryx tineiformis Curtis (1♂, 1♀) 27.VIII.2020  
Larven N Legingsdatum 
Chrysopidae (heel jong) 1 25.VI.2020 
Chrysopidae 1 23.VII.2020 
Chrysopidae 1 30.VII.2020 
Chrysopidae 1 3.IX.2020 
Coniopterygidae   1 3.IX.2020 
Coniopterygidae  1 17.IX.2020 

 
De larven van de Chrysopidae zijn vermoedelijk allemaal Chrysoperla spec., afgaande op de 
koptekening (zie o.a. Henry et al. 2002). Voor de larven van de Coniopterygidae heb ik 
wegens determinatieproblemen geen poging gedaan! 
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Toelichting op de soorten 
1. Chrysoperla carnea s.l. Het genus Chrysoperla telt in Europa zes soorten. Deze zijn 

echter lastig van elkaar te onderscheiden; het meest zekere kenmerk vormt het geluid dat 
de dieren maken door met het achterlijf op takjes of bladeren te trommelen teneinde een 
partner voor de paring te vinden. Deze voor mensen niet hoorbare trommelsolo’s zijn voor 
elke soort verschillend en geluidsopnamen maken het mogelijk om de soorten te 
onderscheiden. Bij alcoholmateriaal uit de malaiseval werken deze kenmerken uiteraard 
niet en moeten we gebruik maken van andere kenmerken. Dergelijke kenmerken zijn 
echter lastig, vaak variabel en sommige auteurs spreken elkaar tegen. Daarom wordt het 
hele complex meestal aangeduid als Chrysoperla carnea s.l. (= sensu lato, in wijdere zin). 
Zo heeft de ‘Amerikaans-Engelse school’ (Henry et al.) een duidelijk andere opvatting 
over de typesoort van het genus, C. carnea s. str. (sensu stricto, in beperkte zin) dan de 
‘Franse school’ (Canard et al.). Determinatie met Henry et al. (2002) en Canard & Thierry 
(2013) doet vermoeden dat alle exemplaren van C. carnea uit De Kaaistoep in 2020 
behoren tot Chrysoperla pallida Henry et al. 2002 (= C. carnea s.str. sensu Canard & 
Thierry 2013). Het is onduidelijk hoeveel soorten Chrysoperla in ons land voorkomen; in 
België heeft men vier soorten vastgesteld (Bozsik et al. 2003). 

2. Pseudomallada abdominalis is sterk verwant aan P. prasinus (Burmeister) en vormt een 
taxonomisch probleem door overgangsvormen met deze soort. Recent onderzoek (Duelli 
& Henry 2020) wijst in de richting van een soortcluster waar meer soorten bij betrokken 
zijn dan alleen P. prasina en P. abdominalis. Totdat hierover meer bekend is, gaan we 
echter uit van twee soorten die worden gekenmerkt door de kleur van de dwarsaderen in 
het costaalveld (geheel zwart bij P. abdominalis en licht met zwarte uiteinden bij P. 
prasinus). Pseudomallada abdominalis was al uit De Kaaistoep bekend (van Zuijlen 
2014). 

3. Hemerobius humulinus. Een goed herkenbare, algemene soort die in heel Nederland is 
aangetroffen en die al uit De Kaaistoep bekend was. 

4. Micromus paganus. Weinig waargenomen, maar vermoedelijk toch geen zeldzame soort. 
Deze soort is nieuw voor De Kaaistoep en is dus Neuroptera soort nr. 38 voor dit gebied 
(figuur 1l). 

5. Micromus variegatus (figuur 1r). Dit is een goed herkenbare, algemene soort die in heel 
Nederland is aangetroffen en die al uit De Kaaistoep bekend was (van Zuijlen 2014). 

6. Coniopteryx tineiformis. Deze soort behoort tot de dwergneuroptera. Dat zijn enkele 
millimeters grote gaasvliegjes die geheel met waspoeder bedekt zijn. Meestal zijn alleen 
de ♂ op naam te brengen door genitaalonderzoek. Coniopteryx tineiformis was al uit De 
Kaaistoep bekend (van Zuijlen 2014). 

 
 

 

  

Figuur 1. Links: 
Micromus paganus. 
Deze soort is nieuw voor 
De Kaaistoep 
(13.VIII.2020). 
Exemplaar in alcohol 
(foto Ad Mol);  
rechts: Micromus 
variegatus. Dit is een vrij 
kleine, maar zelfs met 
het blote oog goed 
herkenbare gaasvlieg uit 
de familie Hemerobiidae  
(foto Tineke Cramer). 
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Bladwespen (Symphyta) in De Kaaistoep in 1998 en 2020 
Een vergelijking tussen de malaisevalvangsten in beide jaren 
 
Ad Mol 
 
 
In 2020 heeft de insectenwerkgroep van de KNNV-afdeling Tilburg wekelijks een seizoen 
lang met behulp van een malaiseval een inventarisatie uitgevoerd in De Kaaistoep. De 
malaiseval heeft daarbij op vrijwel dezelfde plaats gestaan als een malaiseval in 1998. Het 
voornaamste doel was om na te gaan of er in de tussenliggende 22 jaar veranderingen 
waren opgetreden in de insectenfauna. Zie de bijdrage van Paul van Wielink in dit 
jaarverslag als inleiding op het project en een beschrijving van de omgeving van de val.  
In bijgaand artikel worden de resultaten besproken van de bladwespen (Symphyta). De 
resultaten zijn gesplitst in (A) algemene gegevens die betrekking hebben op de kwantitatieve 
aspecten van de beide series uit de malaiseval, (B) de meer specifieke en kwalitatieve 
aspecten met betrekking tot de aangetroffen soorten en (C) de conclusies. 
 
A. Kwantitatieve aspecten 
Samengevat betreft het de hiernavolgende resultaten. 
 
Vangsten 1998 
Periode: Week 18 (24 april-2 mei) t/m week 41 (3-10 oktober) [zie bijlage 1]. 
Totaal aantal bladwespen in de val: 792. 
Totaal aantal families: 6. 
Aantal soorten: 106. 
Uitgesplitst naar exemplaren en soorten per familie: 
 

Familie Exemplaren Soorten 
Argidae 11 3 
Cephidae 16 2 
Pamphiliidae 1 1 
Heptamelidae1) 2 1 
Tenthredinidae 759 97 
Xiphydriidae 3 2 

 
Vangsten 2020 
Periode: Week 11 (12-19 maart) t/m week 37 (10-17 september) [zie bijlage 2]. 
Totaal aantal bladwespen in de val: 299. 
Totaal aantal families: 4. 
Aantal soorten: 59. 
Uitgesplitst naar exemplaren en soorten per familie: 
 

Familie Exemplaren Soorten 
Cephidae 3 2 
Pamphiliidae 2 2 
Tenthredinidae 287 54 
Xiphydriidae 7 1 

 
1 De Heptamelidae vormen een relatief recent onderscheiden familie met in ons land één 
genus (Heptamelus) dat daarvoor tot de subfamilie Selandriinae van de Tenthredinidae werd 
gerekend. 
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Discussie 
In het algemeen hebben de aantallen bladwespen een duidelijke voorjaarspiek en een iets 
minder duidelijke najaarspiek. Figuur 1 laat dat zien voor alle nu beschikbare gegevens uit 
Nederland. De voorjaarspiek wordt veroorzaakt door een groot aantal kenmerkende (soms 
minder algemene of zeldzame) soorten met vaak slechts één generatie die leven in de 
maanden april tot en met half juni. De najaarspiek bestaat voor een belangrijk deel uit de 
tweede of derde generatie van meer algemene soorten. De diversiteit aan soorten is in de 
najaarspiek vaak minder groot dan in de voorjaarspiek. 
 

 
 

Figuur 1. Frequentieverdeling bladwespen in Nederland (in totaal 19.090 ‘records’ van imago’s in de 
landelijke dataset). 

 
In figuur 2 zijn dezelfde soort gegevens uitgezet voor de malaisevallen in De Kaaistoep in 
1998 en 2020. De frequentieverdeling van 1998 (de oranje lijn) volgt de algemene trend van 
een grote voorjaarspiek en een kleinere najaarspiek. Maar in 2020 (de blauwe lijn) was 
daarvan geen sprake. Het aantal bladwespen in de val was in 2020 beduidend lager dan in 
1998. In figuur 2 is echter wel te zien dat het verschil tussen beide jaren bijna uitsluitend 
betrekking had op de voor- en najaarspiek zelf. In de zomer (tussen week 22 en week 29) en 
in de herfst (vanaf week 35) waren de verschillen tussen beide jaren klein.  
 

 
 

Figuur 2. Frequentieverdeling van aantallen bladwespen in De Kaaistoep in 1998 en 2020 (op basis 
van bijlage 1 en 2). 
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In 1998 waren de waarnemingen pas in week 18 begonnen waardoor ongetwijfeld een deel 
van de voorjaarspiek van de bladwespen werd gemist. Dat is onder anderen te zien in de 
grafiek van 2020 (fig. 2) voor de periode van week 13 tot week 18; de voorjaarspiek begon 
daar al in week 14 (tabel 3). Het lijkt daarom aannemelijk dat het verschil in vangsten tussen 
1998 en 2020 nog groter zou zijn geweest als de beide meetreeksen vroeg in het jaar 
omstreeks dezelfde tijd waren begonnen. Met zekerheid kan dat echter niet worden gezegd 
aangezien de jaarlijkse variatie aan soorten in de voorjaarspiek groot kan zijn, afhankelijk is 
van de weerscondities en van het vervroegen van het voorjaar in de afgelopen decennia.  
 
Ook over de oorzaak van het kwantitatieve verschil tussen 1998 en 2020 kunnen we slechts 
speculeren. Vermoedelijk is een combinatie van factoren van belang. Een van die factoren is 
mogelijk de toegenomen droogte, met drie droge zomers in 2018, 2019 en 2020 op rij, elk 
met een neerslagtekort van 200 millimeter. Bladwespen zijn in het algemeen geen soorten 
van droge gebieden, de meerderheid prefereert juist biotopen met een relatief hoge 
grondwaterstand. Dat komt ook tot uiting in de voedselplantkeuze. Uit een eerdere beknopte 
analyse van het watersysteem (Mol 2020a) kwam duidelijk naar voren dat met name de 
noordelijke delen van De Kaaistoep verdrogingsgevoelig zijn. Daar ontbreken kwelinvloeden 
en is een hoge grondwaterstand voornamelijk afhankelijk van de neerslag. Dat geldt ook 
voor de plek waar de malaiseval heeft gestaan. Naast droogte spelen ongetwijfeld ook 
andere factoren een rol bij het kleine aandeel van bladwespen in 2020, zoals de veranderde 
samenstelling van de vegetatie, zie de bijdrage van Paul van Wielink in dit jaarverslag en de 
paragraaf ‘Verandering in de voedselplanten…’ hieronder. 
 
B. Kwalitatieve aspecten (soortniveau) 
Net als bij het aantal waarnemingen (fig. 1) is hier als referentie het aantal soorten uitgezet 
dat aanwezig is in de landelijke dataset (fig. 3). 
 

 
 

Figuur 3. Frequentieverdeling van het aantal soorten bladwespen per week in de landelijke dataset.  

 
Er is sprake van een grote voorjaarspiek (met als maximum 297 soorten in week 20), maar 
daarna neemt het aantal soorten af zonder dat een echte najaarspiek optreedt, zoals dat wel 
het geval is bij het aantal waarnemingen (fig. 1). Zoals al boven aangegeven komt dat 
doordat de najaarspiek vooral ontstaat door de tweede of derde generatie van meer 
algemene soorten. Er zijn slechts weinig specifieke najaarsoorten onder de bladwespen. Er 
is bij het aantal soorten in figuur 3 ook geen sprake van een echte ‘zomerdip’. 
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Figuur 4. Frequentieverdeling van het aantal soorten bladwespen in De Kaaistoep in 1998 en 2020 
(op basis van bijlage 1 en 2).  

 
In figuur 4 zijn voor De Kaaistoep dezelfde kwalitatieve gegevens uit 2020 en 1998 uitgezet 
als in figuur 3. Uit deze figuur blijkt duidelijk dat het aantal soorten per week over het hele 
seizoen in 2020 lager was dan in 1998. Het grootste aantal in 1998 (48 soorten) werd bereikt 
in de voorjaarspiek in week 20. Deze piek in week 20 valt precies samen met de landelijke 
voorjaarspiek in diezelfde week. Net als bij de kwantitatieve aspecten lijkt het jaar 1998 in 
kwalitatief opzicht redelijk goed overeen te komen met de landelijke trend. Maar het jaar 
2020 wijkt daar behoorlijk van af. 
 
Om welke soorten gaat het? 
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de gevonden soorten bladwespen in de 
malaiseval in 1998 en 2020. Net als bij de kwantitatieve gegevens zijn ook hier de verschillen 
groot. Het aantal soorten bedroeg 106 in 1998 en in 2020 slechts 59. Maar de resultaten in 
2020 vormen geen zwakke afspiegeling van die in 1998. Daarvoor is het aantal unieke 
soorten – soorten die wel in 2020, maar niet in 1998 zijn gevonden – te groot (26). De 
soortverdeling is als volgt: 
 
In totaal zijn in de beide jaren samen 132 soorten gevonden, waarvan: 
alleen gevonden in 1998               73 soorten (55,3 %); 
zowel in 1998 als in 2020 gevonden   33 soorten (25,0 %); 
alleen gevonden in 2020              26 soorten (19,7 %). 
 
Het betreft hier alleen soorten die met de malaisevallen zijn verzameld, geen additionele 
hand- of lichtvangsten. Omdat in 1998 de voorjaarspiek vermoedelijk slechts ten dele is 
bemonsterd, ontbreken sommige voorjaarssoorten in de valmonsters van 1998, terwijl ze in 
2020 wel zijn aangetroffen. Voorbeelden zijn de vroeg vliegende soorten Strongylogaster 
macula en S. mixta waarvan larven leven op varens en die meestal voorkomen op 
schaduwrijke plekken, geen bloemen bezoeken en daardoor vaak over het hoofd worden 
gezien. Onder de soorten die alleen in 2020 zijn gevangen staat Tenthredo distinguenda 
bovenaan. Dit is in ons land een zeldzame soort die alleen in Noord-Brabant en Limburg is 
gevonden en waarvan De Kaaistoep wellicht de grootste bekende populatie van ons land 
herbergt. Ook dit is een van de vroege soorten die in 1998 mogelijk is gemist door de late 
start van het malaisevalproject. Tenthredo distinguenda leeft als larve op Sint-Janskruid 
Hypericum perforatum, maar heeft in het voorjaar bloeiende eiken nodig om te kunnen 
overleven.  
Nummer 2 op het lijstje van soorten die alleen in 2020 zijn aangetroffen is Macrophya 
montana. Deze kwam vroeger vooral in Zuid-Limburg en het rivierengebied voor, maar heeft 
zich de laatste decennia sterk uitgebreid.  
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Vermoedelijk is de afwezigheid in 1998 daardoor te verklaren. Macrophya montana is pas in 
2008 voor het eerst in de Kaaistoep gevonden (Mol 2014). Naast de beide al genoemde 
Strongylogaster soorten zou ook de afwezigheid in 1998 van Aglaostigma aucupariae, 
Amauronematus puniceus, Aneugmenus padi, Dolerus liogaster en Pamphilius kontuniemii 
vanuit de vroege vliegtijd kunnen worden verklaard. Voor de meeste andere soorten die 
alleen in 2020 zijn gevonden is toeval vermoedelijk de belangrijkste factor. 
 
De algemeenste soort in beide jaren was Ametastegia tenera, in 2020 zelfs iets algemener 
dan in 1998. Deze soort leeft als larve vooral op zuring (Rumex sp.), soms ook op andere 
Polygonaceae. Omdat de larven zich voor de verpopping in willekeurige plantenstengels 
boren, zijn er in het verleden verkeerde voedselplanten toegeschreven aan deze soort. Het is 
overigens niet duidelijk waarom A. tenera in De Kaaistoep zo abundant is. Naast A. tenera 
zijn er nog zes soorten die in 2020 talrijker waren dan in 1998 (tabel 4), maar het gaat daarbij 
om kleine verschillen. Toeval speelt daar vermoedelijk een belangrijk rol. 
 
Uit het feit dat, ondanks de lage aantallen in 2020, toch een kwart van de soorten in beide 
jaren voorkwam en ongeveer één vijfde van het totale aantal alleen werd gevonden in 2020, 
kunnen we opmaken dat we nog lang niet het totale aantal soorten bladwespen uit De 
Kaaistoep kennen. Dat blijkt ook uit het feit dat in 2020 tien soorten gevonden zijn die nog 
niet eerder in het gebied waren aangetroffen. 
 
Veranderingen in de voedselplanten in de omgeving van de val 
De Nederlandse bladwespen leven als larve zonder uitzondering van planten. In sommige 
gevallen betreft het één plantensoort (monofage bladwespen), vaak een klein aantal – vaak 
verwante - plantensoorten (oligofage bladwespen) en in een klein aantal gevallen gaat het 
om een groot aantal plantensoorten (polyfage bladwespen). 
Voor de in totaal 132 soorten bladwespen die bij de onderzoeken met de malaisevallen in 
1998 en in 2020 zijn gevonden gaat het in totaal om ruim 100 verschillende plantensoorten. 
Als we die met elkaar willen vergelijken om na te gaan of er in de tussenliggende 22 jaren 
veranderingen in het voedselspectrum zijn opgetreden, levert dat een onoverzichtelijke 
massa gegevens op. Daarom heb ik de voedselplanten geclusterd in zes groepen (tabel 1): 
 
Tabel 1. Het aantal bladwespen uitgesplitst naar zes hoofdgroepen van voedselplanten 
 

Jaren 1998 1998 2020 2020 

Aantallen soorten exemplaren soorten exemplaren 

Houtige gewassen 58 54,7% 299 37,8% 32 54,2% 102 34,1% 

Kruidachtige bloemplanten 24 22,6% 409 51,6% 17 28,8% 175 58,5% 

Grassen etc. 17 16,1% 65 8,2% 6 10,2% 11 3,7% 

Paardenstaarten 4 3,8% 15 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 

Varens 2 1,9% 3 0,4% 4 6,8% 11 3,7% 

Mossen 1 0,9% 1 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Totaal 106 100% 729 100% 59 100% 299 100% 

 
Omdat duidelijk is dat de aantallen soorten en exemplaren van de bladwespen in 2020 veel 
lager waren dan in 1998 zijn uiteraard ook de aantallen per groep van voedselplanten heel 
verschillend. Maar voor wat betreft de procentuele verdeling van de groepen voedselplanten 
lijken de jaren 1998 en 2020 veel meer op elkaar (tabel 1 en fig. 5).  
Het lijkt alsof bij de afname van het aantal soorten en exemplaren de onderlinge verhouding 
van de ecologische groepen niet zo sterk is veranderd. 
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Figuur 5. Relatieve verdeling van het aantal bladwespen in De Kaaistoep, gevangen met een 
malaiseval in 1998 en 2020, over de zes onderscheiden groepen van voedselplanten. 

 
Uiteraard zijn er wel wat verschuivingen. Bij de bladwespsoorten van houtige gewassen 
(bomen en struiken) lijkt er het minst te zijn veranderd in de afgelopen 22 jaar. Hoewel het 
aantal soorten is verminderd van 58 naar 32, is het relatieve aandeel aan bladwespsoorten 
van bomen en struiken nagenoeg gelijk gebleven (54,7% in 1998 en 54,2% in 2020). Als we 
naar de top-5 kijken onder de bomen en struiken zien we wel wat verschuivingen. In 1998 
stond Populus tremula bovenaan, gevolgd door Betula, Salix, Alnus en Rubus, in die 
volgorde. In 2020 stond Rubus bovenaan als leverancier van bladwespen en Populus 
tremula op nummer 4; de overige drie waren Betula, Salix en Alnus, net als in 1998. De 
toename van braam Rubus werd ook geconstateerd in de gebiedsbeschrijving van Paul van 
Wielink (zie aldaar). Het is lastig om een precieze oorzaak aan te kunnen wijzen; 
vermoedelijk spelen er verschillende factoren een rol. Het zou kunnen gaan om een reactie 
op stiktofdepositie. Tegelijk zien we dat het aandeel van bladwespen van kruidachtige 
bloemplanten juist is toegenomen van 22,6% naar 28,8%. Maar we zien bij deze groep wel 
een vermindering in de breedte van het voedselspectrum. Zuring Rumex staat in beide jaren 
bovenaan (het gevolg van het grote aandeel aan Ametastegia tenera in de monsters). Maar 
verder zit er weinig lijn in het lijstje van kruidachtige bloemplanten. Het aandeel aan 
bladwespen van Gramineae, Juncaceae en Cyperaceae (grassen, russen en cypergrassen) 
laat de grootste verandering zien; hun aandeel is afgenomen van 16,1% naar 10,2%. Dat 
zou er op kunnen wijzen dat veranderingen in de bladwespenfauna op zijn minst te maken 
kunnen hebben met veranderingen in de vegetatiestructuur.  
Mogelijk zou naast de vegetatiestructuur ook de verminderde kwaliteit van groene planten 
als voedsel voor insecten en -larven onder invloed van hogere stikstofdeposities een rol 
kunnen spelen (OBN 2020). Tevens komt er mogelijke derde oorzaak in beeld, namelijk het 
beheer. Uit de gegevens uit 1996, zoals foto’s (zie de bijdrage van Paul van Wielink) blijkt 
dat er toen sprake was van een meer open structuur. Het pad en de directe omgeving werd 
vroeger regelmatig gemaaid en had wellicht ook daardoor een schraler karakter, resulterend 
in een rijkere en meer diverse vegetatie.  
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Samengevat zien we kleine veranderingen in de relatieve aantallen bladwespen van bomen 
en struiken, een iets sterkere afname van bladwespen van grassen, russen en cypergrassen, 
alsmede een relatieve toename van bladwespen van kruidachtige bloemplanten. Er is echter 
geen reden om aan te nemen dat dergelijke veranderingen in de vegetatiestructuur hebben 
geleid tot de vastgestelde afname van de bladwespen in de afgelopen 22 jaar. Bladwespen 
van paardenstaarten en mossen zijn in 2020 niet aangetroffen.  
 
Nieuwe bladwespen voor De Kaaistoep 
In De Kaaistoep zijn tot nu toe 219 soorten bladwespen aangetroffen op een totaal van ruim 
500 inlandse soorten (Mol 2020b). Daaronder zijn maar liefst tien nieuwe soorten voor De 
Kaaistoep die in 2020 met behulp van de malaiseval zijn gevangen. Het gaat om de 
volgende soorten (zie tabel 3 voor de data bij de weeknummers): 
 
Janus luteipes (Lepeletier, 1823) (Cephidae) 
Week 25 (1♀) en 28 (1♀). Deze halmwesp mineert in twijgen van zachthoutsoorten, zoals 
wilg Salix sp. en Ratelpopulier Populus tremula. De soort is niet zo algemeen en is tot dusver 
vooral in Midden-Nederland gevonden. 
 
Phylloecus niger (Harris, 1779) [= Hartigia nigra] (Cephidae) 
Week 19 (1♀). Deze halmwesp mineert vooral in stengels van Braam Rubus fruticosus en 
Framboos R. idaeus, maar ook in stengels van rozen Rosa sp. Recente gegevens zouden er 
op kunnen wijzen dat het bij de dieren van Rubus en Rosa om verschillende soorten kan 
gaan (Verheyde & Meert 2020). De  soort P. niger s.l. komt in heel Nederland vrij algemeen 
voor. 
 
Pamphilius kontuniemii Shinohara, 2003 (Pamphiliidae) 
Week 16 (1♀). Deze spinselbladwesp is pas vrij recent afgesplitst van Pamphilius vafer 
(Linnaeus, 1767). Beide soorten zijn relatief algemeen in ons land en leven als larve op els 
Alnus. Volgens Shinohara (2003) zou P. vafer vooral op Zwarte els Alnus glutinosa leven en 
P. kontuniemii op de zeldzamere Witte els A. incana. Maar gegevens uit Nederland 
bevestigen dit onderscheid niet echt. 
 
Allantus calceatus (Klug, 1818) (Tenthredinidae) 
Week 15 (1♂), 16 (1♂), 19 (1♂), 31 (2♂) en 32 (1♂). Deze soort leeft als larve op een aantal 
roosachtige planten; naast roos zelf gaat het vooral om Moerasspiraeae Filipendula ulmaria, 
aardbei Fragaria sp. en Grote pimpernel Sanguisorba officinalis. Allantus calceatus is in 
vrijwel heel Nederland aangetroffen. 
 
Claremontia alternipes (Klug, 1816) (Tenthredinidae) 
Week 15 (2♂), 16 (4♂) en 17 (4♂). Dit is een van de kleine zwarte bladwespjes die bij het 
handmatig verzamelen vaak over het hoofd worden gezien. De larve leeft op Framboos 
Rubus idaeus. De soort is algemeen in Zuid- en Oost-Nederland, maar is tot nu toe niet 
gevonden in Noord- en Zuid-Holland en de drie noordelijke provincies. 
 
Monophadnoides ruficruris (Brullé, 1832) (Tenthredinidae) 
Week 14 (1♂), 15 (2♂), 16 (3♂, 1♀) en 17 (1♂). Ook dit is een grotendeels zwarte soort die 
wat betreft de verspreiding sterk lijkt op de voorgaande soort. De larve leeft op braam en 
Framboos. 
 
Endelomyia aethiops (Gmelin, 1790) (Tenthredinidae) 
Week 17 (1♀). Deze soort leeft als larve op roos en is vooral onder tuinliefhebbers berucht 
om de schade aan sierrozen. In het hele land gevonden. 
 
Nematinus fuscipennis (Serville, 1823) (Tenthredinidae) 
Week 17 (1♀). De soort leeft als larve op els en kan lokaal vrij algemeen zijn.  
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Nematus oligospilus Förster, 1854 (Tenthredinidae) 
Week 16 (1♂). De soort is vermoedelijk algemeen, maar de verspreiding is net als bij de 
meeste andere Nematus-soorten slecht bekend. De larve is aangetroffen op verschillende 
soorten wilg. 
 
Amauronematus puniceus (Christ, 1791) (Tenthredinidae) 
Dit is de meest interessante onder de tien nieuwe soorten voor De Kaaistoep. 
Amauronematus puniceus is namelijk nieuw voor Nederland. Amauronematus puniceus is 
een bladwesp waarvan lange tijd werd gedacht dat hij plaatselijk vrij algemeen in Europa 
voorkwam op Ratelpopulier Populus tremula (Benson 1958). Taeger & Blank (1998) hebben 
evenwel vastgesteld dat er sprake is van twee sterk op elkaar lijkende soorten, één met 
larven op Ratelpopulier en één met larven op wilg Salix, o.a. Boswilg S. caprea. Het bleek 
dat de soort van Salix de echte A. puniceus was, terwijl de soort van Ratelpopulier door hen 
A. krausi Taeger & Bank, 1998 is gedoopt. Deze laatste is al verschillende malen in ons land 
gevonden (Mol ongepubliceerd), maar de echte A. puniceus nog niet. In het materiaal van 
De Kaaistoep trof ik één ♀ van deze soort aan in week 16 (16-23.IV.2020). 
 

 
 

Figuur 6. Vrouwtje van Amauronematus puniceus, 
het eerste exemplaar uit ons land (foto Ad Mol). 

 
Andere interessante vangsten 
Veel bladwespen in ons land planten zich parthenogenetisch, dat wil zeggen, ongeslachtelijk 
voort. Van dergelijke soorten vindt men alleen vrouwtjes. Onder de soorten uit De Kaaistoep 
in 2020 zijn Monophadnus pallescens of Aneugmenus padi daarvan voorbeelden. Van beide 
soorten zijn zelfs nooit mannetjes in Nederland gevonden. Soms wel in Zuid-Europa, zoals 
bij A. padi (Mol 2021). Maar zeer incidenteel treft men in ons land wel eens een ♂ aan van 
een normaliter parthenogenetische soort. Dat was het geval in week 15 (9-16 mei 2020), 
toen in de val een ♂ van Monsoma pulveratum (Retzius, 1783) werd aangetroffen. Monsoma 
pulveratum is een algemene soort waarvan de larve op els Alnus leeft en die regelmatig in 
De Kaaistoep is waargenomen. De ♂ zijn echter extreem zeldzaam. Ik vond in de literatuur 
slechts tweemaal een beschrijving, één uit Oostenrijk door Von Stein (1889) en één uit 
Marokko door Lacourt (1975). Deze laatste beschrijving wijkt echter iets af van het 
exemplaar uit De Kaaistoep en zou een andere soort kunnen betreffen. Een andere 
interessante vondst betrof een ♂ van Strongylogaster macula (week 16), een soort van 
varens waarvan vrijwel geen ♂ uit ons land bekend waren (Mol 2021). 
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Figuur 7. Mannetje van Monsoma pulveratum (foto Ad Mol). 

 
C. Conclusies 
 
1. De soortenrijkdom op het gebied van bladwespen in De Kaaistoep was met 59 soorten in 

2020 aanmerkelijk kleiner dan in 1998, toen 106 soorten op min of meer dezelfde plek in 
de malaiseval werden gevangen. 

2. Het jaar 2020 was voor bladwespen ook in kwantitatief opzicht een tamelijk atypisch jaar 
door het ontbreken van de voor bladwespen kenmerkende voor- en najaarspiek.  

3. De conclusies 1 en 2 zouden de weerslag kunnen zijn van drie opeenvolgende droge 
zomers (2018, 2019 en 2020). Bladwespen zijn in het algemeen geen soorten van droge 
gebieden, de meerderheid prefereert gebieden met een hoge grondwaterstand. Dat 
heeft vermoedelijk te maken met ecologische eigenschappen van de voedselplanten. Uit 
een eerdere analyse (Mol 2020a) kwam naar voren dat delen van De Kaaistoep 
verdrogingsgevoelig zijn, zoals ook de plek waar de malaiseval heeft gestaan. 

4. Hoewel de absolute aantallen bladwespen in 2020 veel kleiner waren dan in 1998, 
blijken relatieve verschuivingen tussen de drie belangrijkste ecologische groepen vrij 
klein te zijn. Er zijn kleine veranderingen in de relatieve aantallen bladwespen van 
bomen en struiken, een afname van bladwespen van grassen, russen en cypergrassen, 
alsmede een relatieve toename van bladwespen van kruidachtige bloemplanten. Het is 
echter niet waarschijnlijk dat de daaraan ten grondslag liggende veranderingen in de 
vegetatiestructuur alleen, hebben geleid tot de vastgestelde verschillen in het voorkomen 
van bladwespen in de beide onderzoeksjaren.  

5. Het feit dat in 2020 tien nieuwe soorten bladwespen voor De Kaaistoep zijn aangetroffen 
heeft geen invloed op deze conclusies. De nieuwe soorten zijn vrijwel allemaal algemene 
soorten die in een gebied als De Kaaistoep, zelfs onder minder gunstige condities, 
redelijkerwijs mogen worden verwacht. Het feit dat ze niet eerder werden gevonden is 
vermoedelijk toeval. 

6. In 2020 is in de malaiseval één nieuwe bladwesp voor de Nederlandse fauna 
aangetroffen Amauronematus puniceus, alsmede een ♂ van Monsoma pulveratum, een 
normaliter parthenogenetische soort. 
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Bijlage 1. Aantal in de malaiseval gevangen exemplaren en soorten per familie en per week in 1998. 
Toelichting: Afkortingen voor families in bijlage 2 en 3: Arg = Argidae; Cep = Cephidae; Pam = Pamphilidae; Hep 
= Heptamelidae; Ten = Tenthredinidae; Xip = Xiphydriidae. 
 

 

Week 
nr. 

1998 Aantal exemplaren 
Totaal 
aantal 
ex/ 
week 

Aantal soorten 
Totaal 
aantal 
sp/ 
week  Datum Arg Cep Pam Hep Ten Xip Arg Cep Pam Hep Ten Xip 

18 24.IV - 2.V     15  15     10  10 

19 2-9.V     64  64     28  28 

20 9-16.V  10   154  164  2   46  48 

21 16-23.V 1 5 1  36  43 1 1 1  22  25 

22 23-30.V     16 1 17     10 1 11 

23 30.V - 6.VI 1    40  41 1    17  18 

24 6-13.VI     20  20     13  13 

25 13-20.VI     23  23     13  13 

26 20-27.VI 1    42 1 44 1    25 1 27 

27 27.VI - 4.VII     8  8     6  6 

28 4-11.VII     10  10     6  6 

29 11-18.VII  1   10  11  1   5  6 

30 18-25.VII 3    37 1 41 2    19 1 22 

31 25 VII-1.VIII 2   1 41  44 2   1 8  11 

32 1-8.VIII 3    80  83 1    21  22 

33 8-15.VIII    1 83  84    1 23  24 

34 15-22.VIII     48  48     17  17 

35 22-29.VIII     12  12     5  5 

36 29.VIII-5.IX     11  11     8  8 

37 5-12.IX     6  6     5  5 

38 12-19.IX     1  1     1  1 

39 19-26.IX     2  2     2  2 

40 26.IX - 3.X       0     0  0 

41 3-10.X       0     0  0 

Totaal 11 16 1 2 759 3 792 3 2 1 1 98 2 106 
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Bijlage 2. Aantal in de malaiseval gevangen exemplaren en soorten per familie en per week in 2020. 

 

 

Week 

nr. 
2020 Aantal exemplaren 

Totaal 
aantal 
ex/ 
week 

Aantal soorten 
Totaal 
aantal 
sp/ 
week  Datum Arg Cep Pam Hep Ten Xip Arg Cep Pam Hep Ten Xip 

10 5-12.III     0  0     0  0 

11 12-19.III     2  2     2  2 

12 19-26.III     0  0     0  0 

13 26.III - 2.IV     1  1     1  1 

14 2-9.IV     22  22     7  7 

15 9-16.IV     29  29     13  13 

16 16-23.IV   1  28  29   1  12  13 

17 23-30.IV     18  18     10  10 

18 30.IV - 7.V     13  13     10  10 

19 7-14.V  1   14  15  1   8  9 

20 14-21.V   1  13  14   1  5  6 

21 21-28.V     21  21     9  9 

22 28.V - 4.VI     26 2 28     5 1 6 

23 4-11.VI     9  9     2  2 

24 11-18.VI     22 4 26     8 1 9 

25 18-25.VI  1   12  13  1   6  7 

26 25.VI - 2.VII     8 1 9     2 1 3 

27 2-9.VII     5  5     3  3 

28 9-16.VII  1   2  3  1   2  3 

29 16-23.VII     13  13     4  4 

30 23-30.VII     9  9     5  5 

31 30.VII - 6.VIII     4  4     3  3 

32 6-13.VIII     7  7     7  7 

33 13-20.VIII     3  3     3  3 

34 20-27.VIII     1  1     1  1 

35 27.VIII - 3.IX     1  1     1  1 

36 3-10.IX     3  3     3  3 

37 10-17.IX     1  1     1  1 

38 17-24.IX     0  0     0  0 

39 24.IX - 1.X     0  0     0  0 

40 1-8.X     0  0     0  0 

41 8-15.X     0  0     0  0 

42 15-22.X     0  0     0  0 

43 22-30.X     0  0     0  0 

Totaal 0 3 2 0 287 7 299 0 2 2 0 54 1 59 
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Bijlage 3. Totale lijst van de malaiseval vangsten in 1998 en 2020 op soortniveau, inclusief de 
vangperiode. 

 

Familie 
Soort 

1998 
totaal 

vangperiode 
2020 
totaal 

vangperiode 
Subfamilie 

Argidae     

 Arge dimidiata 1 16-23.v 0  

 Arge gracilicornis 8 30.v-22.viii 0  

 Arge ustulata 3 18.vii-8.viii 0  

Cephidae     

 Calameuta pallipes 7 9-16.v 0  

 Janus cynosbati 9 9.v-18.vii 0  

 Janus luteipes 0  2 18.vi-16.vii 

 Phylloecus niger 0  1 7-14.v 

Pamphiliidae     

 Pamphilius hortorum 1 16-23.v 1 14-21-v 

 Pamphilius kontuniemii 0  1 16-23.iv 

Heptamelidae     

 Heptamelus ochroleucus 2 25.vii-15.viii 0  

Tenthredinidae     

    Allantinae     

 Allantus calceatus 0  6 9.iv-13.viii 

 Allantus cinctus 6 25.vii-15.viii 0  

 Allantus cingillum 3 9.v-15.viii 0  

 Ametastegia albipes 2 9.v-25.vii 0  

 Ametastegia equiseti 43 2.v-12.ix 0  

 Ametastegia glabrata 3 9.v-22.viii 0  

 Ametastegia tenera 102 2.v-12.ix 106 2.iv-17.ix 

 Empria tridens 0  1 9-16.iv 

 Eriocampa ovata 1 1-8.viii 0  

 Monostegia abdominalis 8 9.v-8.viii 0  

 Monsoma pulveratum 0  1 9-16.iv 

 Taxonus agrorum 2 9.v-27.vi 2 30.iv-18.vi 

   Athaliinae     

 Athalia bicolor 1 9-16.v 1 7-14.v 

 Athalia circularis 85 9.v-5.ix 13 23.iv-13.viii 

 Athalia cordata 12 9.v-26.ix 5 16.iv-13.viii 

 Athalia liberta 7 16.v-19.ix 1 13-20.viii 

 Athalia lugens 24 2.v-12.ix 0  

 Athalia rosae 3 13.vi-26.ix 1 3-10.ix 

 Athalia scutellariae 3 18-25.vii 0  

   Blennocampinae     

 Cladardis elongatula 3 9.v-6.vi 0  

 Claremontia alternipes 0  10 9-30.iv 

 Eutomostethus ephippium 17 2.v-8.viii 0  

 Eutomostethus luteiventris 3 16.v-25.vii 0  
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Familie 
Soort 

1998 
totaal 

vangperiode 
2020 
totaal 

vangperiode 
Subfamilie 

 Halidamia affinis 0  1 16-23.iv 

 Monophadnoides ruficruris 0  8 2-30.iv 

 Monophadnus pallescens 14 24.iv-16.v 1 9-16.iv 

 Periclista albida 1 24.iv-2.v 0  

 Periclista analis 2 16-23.v 0  

 Stethomostus fuliginosus 7 20.vi-22.viii 0  

   Caliroinae     

 Caliroa annulipes 9 25.vii-22.viii 3 28.v-13.viii 

 Caliroa cinxia * 4 9.v-15.viii 0  

 Caliroa tremulae 6 9.v-15.viii 0  

 Caliroa varipes 7 1-22.viii 0  

 Caliroa cothurnata* 0  1 6-13.viii 

 Endelomyia aethiops 0  1 23-30.iv 

   Fenusinae     

 Fenusa dohrnii 7 2-16.v 0  

 Fenusa pumila 14 2.v-22.viii 2 25.vi-23.vii 

 Metallus pumilus 16 6.vi-5.ix 0  

 Profenusa pygmaea 1 23-30.v 0  

   Heterarthrinae     

 Heterarthrus vagans 2 6-27.vi 0  

   Nematinae     

 Amauronematus puniceus 0  1 16-23.iv 

 Cladius brullei 1 9-16.v 1 2-9.iv 

 Cladius compressicornis 13 2.v-22.viii 0  

 Cladius pectinicornis 1 9-16.v 1 2-9.vii 

 Craesus alniastri 1 2-9.v 0  

 Craesus latipes 2 24.iv-9.v 1 9-16.iv 

 Euura atra subgroep 0  1 16-23.iv 

 Mesoneura opaca 2 9-16. v 1 6-16.iv 

 Nematinus fuscipennis 0  1 23-30.iv 

 Nematinus steini 4 9.v-6.vi 1 2-9.iv 

 Nematus bergmanni 1 20-27.vi 0  

 Nematus dispar/viridis ** 10 9.v-22.viii 15 23.iv-23.vii 

 Nematus fahraei 1 9-16.v 0  

 Nematus fuscomaculatus 37 2.v-15.viii 0  

 Nematus hypoxanthus 4 2.4-15.viii 0  

 Nematus lucidus 1 2-9.v 0  

 Nematus myosotidis 3 20.vi-12.ix 1 30.vii-6.viii 

 Nematus nigricornis 2 2-.vi-4.vii 3 30.vii-10.ix 

 Nematus oligospilus 0  1 16-23.iv 

 Nematus ribesii 4 16.v-5.ix 0  

 Nematus vicinus 1 18-25.vii 0  

 Pachynematus annulatus 1 6-13.vi 0  

 Pachynematus groep clitellatus 2 2.v-5.ix 0  
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Familie 
Soort 

1998 
totaal 

vangperiode 
2020 
totaal 

vangperiode 
Subfamilie 

 Pachynematus laevigatus 1 16-23.v 0  

 Pachynematus obductus 2 4.vii-12.ix 1 11-18.vi 

 Pontania sp. 6 9.v-25.vii 0  

 Pristiphora aphantoneura 2 9.v-15.viii 0  

 Pristiphora appendiculata 1 16-23.v 0  

 Pristiphora armata 0  4 2.iv-25.vi 

 Pristiphora cincta 1 13-20.vi 0  

 Pristiphora compressa 2 9-16.v 0  

 Pristiphora confusa 2 24.iv-27.vi 0  

 Pristiphora conjugata 1 2-9.v 0  

 Pristiphora geniculata 1 8-15.viii 0  

 Pristiphora leucopodia 1 2-9-v 0  

 Pristiphora melanocarpa *** 13 2.v-29.viii 1 23-30.vii 

 Pristiphora nigella 0  1 9-16.iv 

 Pristiphora pallidiventris 9 2.v-22.viii 0  

 Pristiphora sp. **** 20 24.iv-22.viii 0  

 Stauronematus platycerus 16 9.v-29.viii 8 11.vi-20.viii 

   Selandriinae     

 Aneugmenus padi 0  1 21-28.v 

 Dolerus aeneus 5 24.iv-16.v 0  

 Dolerus aericeps 1 13-20.vi 0  

 Dolerus eversmanni 1 9-16.v 0  

 Dolerus fumosus 1 9-16.v 0  

 Dolerus germanicus 2 24.iv-9.v 0  

 Dolerus liogaster 0  1 7-14.v 

 Dolerus madidus 3 24.iv-9.v 6 12.iii-21.v 

 Dolerus niger 1 9-16.v 0  

 Dolerus nigratus 2 24.iv-9.v 1 2-9.iv 

 Dolerus uliginosus 3 9-16.v 1 21-28.v 

 Dolerus varispinus 0  1 12-19.iii 

 Dolerus vestigialis 11 2-23.v 0  

 Nesoselandria morio 1 30.v-6.vi 0  

 Selandria serva 2 18.vii-8.viii 0  

 Strongylogaster macula 0  2 16-23.iv 

 Strongylogaster mixta 0  7 9-30.iv 

 Strongylogaster xanthocera 1 2-9.v 1 30.iv-7.v 

   Tenthredininae     

 Aglaostigma aucupariae 0  1 26.iii-2.iv 

 Aglaostigma fulvipes 2 2-16.v 0  

 Elinora dominiquei 2 16-30.v 0  

 Macrophya albicincta 1 2-9.v 0  

 Macrophya alboannulata 4 9-23.v 1 30.iv-7.v 

 Macrophya annulata 22 16.v-27.vi 5 21.v-18.vi 

 Macrophya montana 0  16 14.v-25.vi 
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Familie 
Soort 

1998 
totaal 

vangperiode 
2020 
totaal 

vangperiode 
Subfamilie 

 Macrophya sanguinolenta 2 9-16.v 0  

 Pachyprotasis antennata 4 6.vi-11.vii 0  

 Pachyprotasis rapae 55 24.iv-22.viii 1 14-21.v 

 Rhogogaster genistae 1 2-9.v 0  

 Rhogogaster scalaris ***** 1 20-27.vi 3 7.v-26.vi 

 Tenthredo atra 15 9.v-8.viii 5 23.iv-13.viii 

 Tenthredo distinguenda 0  18 7-28.v 

 Tenthredo procera 1 15-22.viii 0  

 Tenthredo zona 0  1 30.iv-7.v 

 Tenthredo zonula 3 9-23.v 8 23.iv-14.v 

 Tenthredopsis coquebertii 6 16.v-13.vi 0  

 Tenthredopsis inornata 1 20-27.vi 0  

 Tenthredopsis litterata 1 30.v-6.vi 0  

 Tenthredopsis scutellaris 14 16.v-11.vii 0  

 Tenthredopsis sordida 2 9-16.v 0  

Xiphydriidae     

 Xiphydria camelus 2 23.v-27.vi 0  

 Xiphydria prolongata 1 18-25.vii 7 28.v-2.vii 

Totaal  792  102  

 
Noten: 
* Caliroa cinxia is door Lacourt (2002) gesplitst in C. cinxia en C. cothurnata. Beide zijn 
inmiddels in De Kaaistoep gevonden (Mol 2020b). Omdat ten tijde van het 
Kaaistoeponderzoek in 1998 de soort C. cothurnata nog niet bekend was, kan het dus zijn 
dat onder de naam van C. cinxia in 1998 twee soorten schuilgaan. 
 
** Deze soort werd aanvankelijk gedetermineerd als Nematus dispar met behulp van Muche 
(1974); later bleek dat het mogelijk om N. viridis zou kunnen gaan, zoals in Groot Brittannië 
werd geconstateerd door Liston et al. (2014). 
 
*** Aanvankelijk waren alle mannetjes van deze soort m.b.v. de tabel van Benson (1958) 
gedetermineerd als Pristiphora coniceps. Later bleek echter dat deze soort door Benson 
foutief was geduid. De correcte naam is Pristiphora melanocarpa (zie Blommers & Mol 
2019); Pristiphora coniceps bestaat wel, maar is tot dusver niet in ons land gevonden. 
 
**** In de monsters van 1998 zaten 20 lastig determineerbare Pristiphora vrouwtjes. Het 
betreft vermoedelijk vrouwtjes van Pristiphora confusa en P. melanocarpa, waarvan ook 
mannetjes aanwezig waren. Bij het aantal exemplaren zijn deze dieren wel meegeteld, bij het 
aantal soorten niet. 
 
***** De soort die tot voor kort Rhogogaster viridis heette is door Taeger & Viitasaari (2015) 
omgedoopt tot Rhogogaster scalaris (Klug, 1817), omdat uit typenonderzoek bleek dat de 
naam R. viridis behoort bij de soort die tot dan bekend was als Rhogogaster dryas (Benson, 
1943). 
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Kevers in de malaiseval in De Kaaistoep in 1998 en 2020 
 
Paul van Wielink 
 
 
Inleiding 
In 1998 stond een malaiseval op ‘t Mooie Pad ten noorden van poel P2 in De Kaaistoep-
west. In 2020 hebben we het onderzoek met de malaiseval herhaald op ongeveer dezelfde 
plaats. De locatie van de malaiseval in 1998 en 2020 en de verschillen in de vegetatie zijn 
beschreven in ‘Overzicht van de resultaten van de malaiseval in De Kaaistoep in 1998 en 
2020’ elders in dit verslag. 
In dit artikel gebruiken we de namen van families, onderfamilies en soorten volgens de 
Catalogus van de Nederlandse kevers (Vorst 2010). De elf delen van Die Käfer 
Mitteleuropas (Freude, Harde & Lohse 1966-1983), de eerste drie supplementdelen (Lohse 
& Lucht 1989-1993), het vierde supplementdeel (Lucht & Klauschnitzer 1998) en de herziene 
versie van Band 4 (Assing & Schülke 2012) zijn geraadpleegd voor determinatie en de 
biologie en ecologie. Helaas is er relatief nog steeds weinig bekend over de levenswijze van 
veel soorten kevers. Het voorkomen van soorten in Nederland wordt besproken op basis van 
de gegevens per provincie vóór en na 1968, zoals gepubliceerd in de Catalogus van de 
Nederlandse kevers (Vorst 2010), tenzij andere data over de verspreiding beschikbaar zijn. 
 
Resultaten 
In 1998 zijn 3.154 exemplaren kevers aangetroffen, 952 exemplaren in 2020. Ze behoren tot 
211 soorten van 38 families in 1998 en tot 127 soorten van 31 families in 2020 (zie tabel 1). 
In 2020 is de malaiseval tien weken langer operatief geweest dan in 1998 (week 10 t/m 43 
versus week 18 t/m 41). Indien we uitgaan van gelijke periodes, zijn 541 exemplaren 
verzameld in 2020, 411 minder. In totaal verdwijnen dan 23 soorten uit de lijst en komt het 
aantal soorten uit op 104. 
Maar er is nog een correctie uit te voeren, want in 1998 zijn weliswaar alle exemplaren van 
de families Chrysomelidae en Curculionidae geteld, maar slechts voor een klein deel 
gedetermineerd. Indien we het aantal soorten van deze families niet meerekenen komen we 
in 1998 uit op 194 soorten en in 2020 op 91. Gecorrigeerd voor dezelfde verzamelperiode 
wordt het aantal soorten (zonder Chrysomelidae en Curculionidae) in 2020 dan 82. 
Als we 1998 met 2020 vergelijken en dezelfde periodes nemen zijn de aantallen exemplaren 
kevers dus 3.154 versus 541. Dat is een fors verschil van -83%. Het aantal soorten, met 
correctie voor de Chrysomelidae en Curculionidae, is in 2020 dan 53% minder. In bijlage 1 
zijn de soorten met hun aantallen weergegeven. 
 

 
 

Figuur 1. Aantallen exemplaren per week van kevers in de malaiseval van 1998 en 2020.  
Toelichting: w19 = midden mei, w31 = begin augustus. 
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In figuur 1 zijn de aantallen verzamelde kevers per week uitgezet. Onmiddellijk is te zien dat 
er in 2020 minder kevers zijn verzameld en opvallend is de toename in 2020 op het eind van 
de periode waarop met de malaiseval verzameld is.  
Als we naar de soorten kijken zien we grote verschillen. In 2020 zijn 64 soorten in de 
malaiseval verzameld, die niet waargenomen zijn in 1998. Daartegenover staat dat maar 
liefst 150 soorten uit 1998 niet meer zijn waargenomen in 2020. Corrigeren we deze 
aantallen soorten voor de Chrysomelidae en de Curculionidae dan worden de aantallen 37 
en 142, respectievelijk. Dat betekent dat 73% van het aantal soorten uit 1998 niet meer is 
waargenomen in 2020 en 41% van de soorten in 2020 niet waargenomen is in 1998. Kortom 
enorme verschuivingen. 
Maar liefst 15 keversoorten en mogelijk één cf-soort uit het malaisevalonderzoek in 2020 zijn 
nieuw voor De Kaaistoep. Ze worden hieronder in een aparte paragraaf besproken. 
 

Tabel 1. Keverfamilies in de malaiseval in De Kaaistoep: aantal exemplaren in 1998 en 2020. 
Toelichting: groen: toegenomen; oranje: afgenomen; 2020-af: waargenomen aantallen in 2020 in de weken dat er 
in 1998 geen malaiseval stond (geel gemarkeerd). 

 

 

  

Familie NL-naam 1998 2020 2020-af 

Anobiidae klopkevers 2 1 0 

Anthicidae snoerhalskevers 1 1 0 

Anthribidae boksnuitkevers 1 1 0 

Attelabidae bladrolkevers 0 3 2 

Brentidae spitsmuisjes 47 8 5 

Buprestidae prachtkevers 34 88 0 

Byrrhidae pilkevers 1 0 0 

Byturidae frambozenkevers 1 0 0 

Cantharidae soldaatjes 167 19 1 

Carabidae loopkevers 91 0 0 

Cerambycidae boktorren 171 109 0 

Chrysomelidae haantjes 277 58 22 

Cleridae mierkevers 1 4 3 

Coccinellidae lieveheersbeestjes 225 405 296 

Corylophidae molmkogeltjes 0 1 0 

Cryptophagidae harige schimmelkevers 4 0 0 

Curculionidae snuitkevers 241 99 49 

Elateridae kniptorren 70 11 8 

Eucnemidae schijnkniptorren 1 10 0 

Kateretidae bastaardglanskevers 10 0 0 

Latridiidae schimmelkevers 41 21 2 

Leiodidae truffelkevers 475 1 0 

Melandryidae zwamspartelkevers 2 0 0 

Melyridae bloemweekschilden 14 13 2 

Monotomidae kerkhofkevers 2 1 1 

Mordellidae spartelkevers 20 10 0 

Mycetophagidae boomzwamkevers 1 0 0 

Nitidulidae glanskevers 30 6 0 

Oedemeridae schijnboktorren 23 16 0 

Phalacridae glanzende bloemkevers 10 2 0 

Salpingidae platsnuitkevers 1 0 0 

Scarabaeidae bladsprietkevers 317 3 0 

Scirtidae moerasweekschilden 1 15 12 

Scraptiidae bloemspartelkevers 228 25 6 

Silphidae aaskevers 13 1 0 

Silvanidae spitshalskevers 2 0 0 

Sphindidae slijmzwamkevers 3 1 0 

Staphylinidae kortschildkevers 125 16 2 

Tenebrionidae zwartlijven 3 1 0 

Throscidae dwergkniptorren 498 2 0 

 Totaal 3.154 952 411 

 Bij gelijke periodes  541  



171 

 

Bespreking 
In 2020 zijn in de malaiseval, die continue operatief was van 5 maart tot 30 oktober, 952 
exemplaren van 127 soorten verzameld. Het totaal aantal exemplaren kevers is met 
ongeveer 70% gedaald ten opzichte van 1998. Indien we alleen de aantallen gebruiken in 
dezelfde periode (weeknummer 18 t/m 41) dan is de daling zelfs 83%. Dat is zeer 
aanzienlijk. Het aantal soorten is in 2020 ten opzichte van 1998 afgenomen (dezelfde 
periode, Chrysomelidae en Curculionidae uitgesloten) met ongeveer 61%. 
In De Kaaistoep nam het aantal exemplaren kevers verzameld op het verlichte laken bij de 
Hut van Homberg in de jaren 1997 tot en met 2017 af met ongeveer 5% per jaar. Dat is 
ongeveer 75% in 20 jaar (Hallmann et al. 2019; van Wielink 2020). De getallen over de 
afname in de malaiseval liggen in dezelfde orde. De afname van het aantal soorten kevers in 
De Kaaistoep in de malaiseval bedraagt ongeveer 60%. Er is relatief weinig bekend over de 
afname van soorten over een langere periode. Soorten van zweefvliegen namen af met 
ongeveer 35% in een langlopend onderzoek in Krefeld met malaisevallen, zoals recent is 
aangetoond (Hallmann et al. 2021). In het ‘Overzicht van de resultaten van de malaiseval in 
De Kaaistoep in 1998 en 2020’ in dit verslag staat in de beschouwing een poging om de 
mogelijke oorzaken van deze afname van exemplaren te verklaren. In ieder geval is de 
begroeiing op ‘t Mooie Pad bij de malaiseval behoorlijk veranderd in 20 jaar (figuur 2). 
 

    
 

Figuur 2. Links: Het Mooie Pad ten noorden van poel P2. Dat was het zeker nog in 1996 met veel 
Struikhei (foto Henk Spijkers); rechts: in 2020 heeft het pad veel van zijn charme verloren (foto Paul 
van Wielink). 

 
Aantallen exemplaren per keverfamilie 
Als we naar aantallen exemplaren per familie van kevers kijken (tabel 1) dan zijn de 
Buprestidae, Coccinellidae, Eucnemidae en Scirtidae toegenomen in aantal. Voor de 
Coccinellidae is een eenvoudige verklaring: de toename daarvan wordt volledig veroorzaakt 
door de stijging van het aantal in de weken 42 en 43 (zie figuur 1). Dat is een gevolg van de 
aggregatievlucht van Harmonia axyridis die in de laatste weken van oktober, eind van de 
middag bij zonnig weer en laagstaande zon, migreert naar overwinteringsplaatsen. Ze wordt 
dan altijd aangetrokken door opvallende voorwerpen in het terrein, zoals een witte 
malaiseval. Bovendien is deze soort pas voor het eerst in Nederland waargenomen in 2002 
(Cuppen et al. 2004, van Wielink 2017). De Buprestidae en de Eucnemidae zijn 
waarschijnlijk toegenomen door het vele aanwezige snoeihout. Bij de Scirtidae is de 
toename louter een toename van Cyphon padi (0→12). Alle Scirtidae komen bij water voor: 
de larven zijn aquatisch. 
Het aantal exemplaren van een groot aantal families is aanzienlijk (>80%) afgenomen indien 
we dezelfde periode (week 18 tot en met 41) in beschouwing nemen. Het zijn Brentidae, 
Cantharidae, Carabidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Elateridae, Kateretidae, Leiodidae,   
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Nitidulidae, Scarabaeidae, Scraptiidae, Silphidae, Staphylinidae en Throscidae (zie tabel 1). 
We bespreken slechts een enkele familie.  
De Carabidae (loopkevers) zijn niet meer waargenomen (91→0). Het volledig afwezig zijn 
van de Carabidae in de malaiseval is temeer opvallend omdat in 1999 op de plaats waar de 
malaiseval had gestaan een kortstondig (mei tot juli) onderzoek met potvallen is verricht door 
Teunis van Helden (zie van Wielink 2018). Hij verzamelde in drie maanden 376 Carabidae 
behorende tot 37 soorten. Het lijkt de moeite waard dit onderzoek in dezelfde periode te 
herhalen in 2021. 
De Leiodidae zijn sterk afgenomen (475→1). Van deze familie zijn enerzijds soorten 
verzameld die (vaak) ondergronds van paddenstoelen leven (Leiodinae) en anderzijds vooral 
soorten die aas eten (Cholevinae). Beide groepen zijn sterk afgenomen, de Leiodinae van 24 
naar 0 en de Cholevinae van 451 naar 1 exemplaar. Voor de Leiodinae is dit mogelijk 
veroorzaakt door een ongunstige verandering in de bodemsamenstelling; voor de 
Cholevinae ligt de zaak mogelijk eenvoudiger, namelijk geen kadavers in de buurt in 2020.  
Ook de Scarabaeidae (317→3) zijn sterk afgenomen. De larven van de in tabel 2 genoemde 
twee soorten leven van plantenwortels. Ook hier lijkt een ongunstige verandering in de 
bodem een mogelijke oorzaak. 
De Throscidae (498→2) zijn een kleine familie van kevers. “Man findet die Arten beim 
Aussieben der Bodenstreu, an altem Holz, unter Anspülicht, oder man kätschert sie von der 
niederen Vegetation in lichten Wäldern oder unter Gebusch” (Lohse 1979a). Weinig 
aanknopingspunten om de achteruitgang te verklaren. 
 
Aantallen soorten in 1998 en 2020 
Er is een grote verschuiving in soorten waarneembaar. In 2020 zijn 150 soorten uit 1998 niet 
meer waargenomen en 64 soorten zijn in 2020 verzameld die niet in 1998 waren 
aangetroffen (bij gelijke perioden en correcties voor Chrysomelidae en Curculionidae zijn 
deze getallen respectievelijk 142 en 37). De samenstelling van de keverfauna op ‘t Mooie 
Pad ten noorden van poel P2 is grondig veranderd in 22 jaar, afgaande op de resultaten uit 
de malaiseval. We kunnen niet alle soorten bespreken maar maken een bloemlezing. 
 
Soorten waarvan een hoger aantal is aangetroffen in 2020 
Allereerst enkele soorten die toegenomen zijn, tussen haakjes staan de aantallen in 1998 en 
in 2020, in dezelfde periode.  
Agrilus angustulus (29→84) is een Buprestidae (prachtkever), waarvan de larven bij 
voorkeur leven in pas afgestorven takken van oudere Zomereiken (Quercus robur), maar 
soms ook in andere soorten hard loofhout. Het is een vrij algemene soort in het binnenland 
(Vorst 2009). Oudere Zomereiken zijn overal aanwezig in De Kaaistoep. De conditie van de 
bomen is behoorlijk verslechterd sinds 1998, met als gevolg meer dode takken.  

 
Opmerkelijk is de toename (14→39) van 
Agapanthia villosoviridescens (Distelbok, 
Cerambycidae, figuur 3). Het is een algemeen 
voorkomende soort, waarvan de larven niet 
alleen leven in de stengels van distels, maar 
ook van brandnetels en andere kruidachtige 
gewassen (Teunissen 2009). Brandnetels zijn 
sterk toegenomen rond de malaiseval. Het 
valt temeer op omdat vrijwel alle andere 
Cerambycidae zijn afgenomen in aantal. 
 
Figuur 3. De Distelbok Agapanthia 
villosoviridescens is een van de weinige kevers 
waarvan er aanzienlijk meer verzameld zijn in de 
malaiseval van 2020. Mogelijke oorzaak: toename 
van brandnetels (foto Tim Faasen).  
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Dan zijn er twee soorten Coccinellidae die opvallend zijn toegenomen. Het 
Zevenstiplieveheersbeestje Coccinella septempunctata was niet aanwezig in de val in 1998 
en in 2020 troffen we 39 exemplaren aan. Van dit lieveheersbeestje is bekend dat de 
aantallen enorm fluctueren per jaar in malaisevallen (Owen 1991). Het Veelkleurig Aziatisch 
lieveheersbeestje Harmonia axyridis is een invasieve exoot die in de winter van 2002 voor 
het eerst in Nederland is waargenomen (Cuppen et al. 2004) en daarna explosief is 
toegenomen (van Wielink 2017). In de malaiseval is deze soort natuurlijk in 1998 niet 
waargenomen. In 2020 waren het er 290 en in de gehele periode (week 11 tot en met 43) 
zelfs 572. In de malaiseval zijn 282 exemplaren verzameld in week 42 en 43. Er zaten 
bovendien vele tientallen exemplaren op de malaiseval bij de leging op 22 en 30 oktober 
2020. Beide soorten zijn de meest voorkomende van de familie lieveheersbeestjes.  
Van twee soorten Curculionidae zijn er aanzienlijk meer verzameld in 2020 dan in 1998. Op 
de eerste plaats Rhinoncus castor. Die snuitkever leeft monofaag op Schapenzuring Rumex 
acetosella (Rheinheimer & Hassler 2010) een plantje, dat enorm is toegenomen vooral op de 
open terreinen voor en achter de Hut van Homberg (figuur 4l). Hier lijkt dus een eenduidige 
verklaring voor de toename van deze algemeen voorkomende soort. De tweede soort 
behoort tot de onderfamilie Scolytinae (schors- of bastkevers). Het is de Ambrosiakever 
Xyleborus saxesenii (3→26). De larven van Ambrosiakevers leven van schimmels die in 
boorgangen leven. Xyleborus saxesenii leeft vooral in twijgjes van loofhout en is vrij 
algemeen. Deze soort is waarschijnlijk toegenomen door de aanwezigheid van veel 
snoeihout van loofhout. Mogelijk geldt hetzelfde voor Dromaeolus barnabita (Eucnemidae), 
een soort die zich ontwikkelt in droge loofhouttakken (figuur 4r). Het is een recent ontdekte 
nieuwe soort voor Nederland, met maar liefst negen exemplaren aangetroffen in de 
malaiseval. Al eind oktober 2018 werd deze soort aangetroffen door Ron Felix in een pijpval 
in eikenstammen in De Kaaistoep en gedetermineerd door Emiel Bouvy. In de Catalogus van 
de Nederlandse kevers (Vorst 2010) staat de soort niet vermeld. 
Axinotarsus pulicarius (Melyridae-Malachiinae), een niet algemene soort in Nederland, is 
waarschijnlijk een rover, maar vreet ook pollen. In 1998 zijn er geen gevangen en in 2020 
zeven. Anaspis frontalis (Mordellidae-Anaspidinae) (1→12) is een vrij algemene soort in 
Nederland, waarvan alleen de mannetjes met zekerheid zijn te determineren. Er is weinig 
bekend over de levenswijze. 
 

  
 

Figuur 4. Links. In De Kaaistoep is, vooral voor en achter de Hut van Homberg, Schapenzuring 
sommige jaren overheersend geweest. De snuitkever Rhinoncus castor heeft schapenzuring als 
unieke waardplant en zal er zeker van hebben geprofiteerd. De foto is gemaakt tegen de avond in juni 
2011 (foto Paul van Wielink). 
Rechts. Dromaeolus barnabita is een aan kniptorren verwant kevertje, dat voor het eerst in De 
Kaaistoep in een pijpval werd aangetroffen in 2018. Het was een nieuwe soort voor Nederland. In de 
malaiseval in 2020 werden er maar liefst negen verzameld. De foto is genomen in de Reuselse 
Moeren in juni 2019 (foto Tim Faasen). 
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Soorten die niet meer zijn aangetroffen in 2020 of met aanzienlijk minder exemplaren 
Veel soorten uit de malaiseval in 1998 zijn aanzienlijk minder of helemaal niet meer 
verzameld in 2020. We kunnen ze niet allemaal langsgaan, anders wordt dit artikel een 
boekwerk. 
Van de Cantharidae (soldaatjes) zijn vier soorten van het genus Cantharis aanzienlijk minder 
verzameld in 2020. Het zijn C. rustica (22→1), C. pellucida (15→0), C. nigricans (42→3) en 
C. cryptica (34→7). De mogelijke oorzaak is onbekend. De Carabidae (loopkevers) zijn met 
23 soorten vertegenwoordig in de malaiseval in 1998. Ze zijn allen niet meer gezien in 2020. 
De oorzaak hiervan is onbekend, tenzij de verruiging ter plaatse van de val een rol speelt 
(zie figuur 2). Ook heeft droogte snel een negatieve invloed op loopkevergemeenschappen 
(Joost Vogels, persoonlijke mededeling) en 2018 en 2020 waren extreem droog.  
De Cerambycidae (boktorren) is een interessante groep omdat ze fytofaag zijn. Ook omdat 
één soort aanzienlijk meer voorkomt in 2020 dan in 1998 (A. villosoviridescens, zie boven) 
terwijl vier andere soorten aanzienlijk minder zijn verzameld, namelijk Grammoptera 
ruficornis (10→0), Rutpela maculata (42→21), Stenurella melanura (43→11) en Poecilium 
alni (20→1). Grammoptera ruficornis is een uitgesproken polyfage soort. De larven leven in 
droge twijgen, takken en dunne stammen van diverse soorten loofhout. De larven van R. 
maculata ontwikkelen zich in dood hout van een groot aantal loofbomen, maar ook in dat van 
spar, Fijnspar en den. Ook S. melanura ontwikkelt zich in loof- en naaldhout, vooral van dood 
hout dat op de bodem ligt en enigszins vochtig is. Alleen het laatste boktorretje, Poecilium 
alni, is wat minder polyfaag en ontwikkelt zich in loofhout, vooral eik. De larve vreet onder de 
schors van droge en gevelde takken van 1 à 2 cm doorsnede (Teunissen 2009). Op basis 
van de ecologie van deze soorten is dus geen mogelijke oorzaak aan te wijzen voor de 
achteruitgang in De Kaaistoep bij de malaiseval.  
De aardvlo (een kleine Chrysomelidae met springvermogen) Longitarsus jacobaeae is niet 
meer waargenomen in 2020, in 1998 zaten er nog 23 in de malaiseval. Eindelijk hier een 
plausibele verklaring: op het mooie pad stond in 1998 nog volop Jacobskruiskruid, de unieke 
waardplant. Die is in de hele Kaaistoep achteruitgegaan en staat er veel minder op het pad. 
De Coccinellidae Adalia bipunctata (Tweestippelig lieveheersbeestje) (26→0), Propylaea 
quattordecimpunctata (Schaakbordlieveheersbeestje)(68→45) en Psyllobora 
vigintiduopunctata (Citroenlieveheersbeerstje) (20→1) zijn in 2020 minder verzameld. De 
eerste twee vreten bladluizen, de laatste meeldauwschimmels. Zou de achteruitgang komen 
door de droogte? Ook twee Elateridae (kniptorren) namelijk Ectinus atterimus (16→0)  en 
Dalopius marginatus (31→9) zijn achteruitgegaan. Naar de oorzaak van deze achteruitgang 
kunnen we niets zinnigs zeggen. 

Van de Leiodidae-Cholevinae gaan de soorten 
Sciodrepoides watsoni (380→1) en Catops 
chrysomeloides (34→0) sterk achteruit, de 
mogelijke reden is al bij de familie besproken. 
Dat geldt ook voor de twee Scarabaeidae Serica 
brunna (49→3) en Phyllopertha horticola 
(Rozenkever, figuur 6) (268→0). 

 
 

Figuur 6. De Rozenkever Phyllopertha horticola is 
een heel algemene soort waarvan er in 1998 bijna 
driehonderd in de malaiseval werden verzameld en 
in 2020 geen. Mogelijke oorzaak: verruiging van het 
terrein, verzuring van de grond? (foto Tim Faasen). 

 
Interessant zijn de Scraptiidae-Anaspidinae, omdat één soort van het genus Anaspis meer is 
waargenomen (A. frontalis 1→12) terwijl de drie soorten A. lurida (12→0), A. maculata 
(141→1) en A. flava (68→1) in 2020 aanzienlijk minder in de malaiseval werden 
aangetroffen. Helaas zijn van deze soorten weinig gegevens bekend over verschillen in de 
levenswijze. 
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Uit deze opsomming blijkt duidelijk dat niet alleen zeldzame maar (vooral) algemene soorten 
in De Kaaistoep in de malaiseval van 1998 zijn afgenomen ten opzichte van die in 2020. Ook 
bij afname van zweefvliegen in malaisevallen was dat duidelijk (Hallmann et al. 2021). 
 
Nieuwe soorten voor De Kaaistoep 
Bijna 15% van alle soorten aangetroffen in de malaiseval van 2020 in De Kaaistoep is nieuw 
voor De Kaaistoep (15 van 104 soorten). Dat is op zijn minst verrassend, omdat al zo lang en 
intensief naar kevers wordt gezocht. In het ‘Kaaistoepboek’ worden 1.606 soorten gemeld 
(Mol 2020). Het relatief grote aantal nieuwe soorten laat zien dat het waarnemen van nieuwe 
soorten weinig zegt over de totale biodiversiteit, immers in de malaiseval zijn in 2020 zijn 
ongeveer 60% minder soorten aangetroffen dan in 1998. 
De 15 nieuwe soorten worden hieronder besproken. Ik kies de volgorde van de Catalogus 
van de Nederlandse kevers (Vorst 2010). 
Er zijn twee Staphylinidae uit de malaiseval van 2020 nieuw voor De Kaaistoep: 
1. Coryphium angusticolle is een kleine kortschild van rond de 2 mm die tot de onderfamilie 
van de Omaliinae behoort. Ze hebben twee ocellen achter op de kop. In Nederland wordt ze 
weinig verzameld. Ze leeft aan de voet van bomen, in het daar aanwezige mos, maar ook in 
holtes in bomen en wordt vaak in de herfst aangetroffen. Het ene exemplaar was een 
mannetje dat midden oktober is verzameld. 
2. Quedius maurus is heel wat groter (ongeveer 8 mm) en behoort tot de onderfamilie der 
Staphylininae. Het geslacht Quedius omvat in Nederland ongeveer 40 soorten, waarvan er 
22 in De Kaaistoep zijn vastgesteld. Zowel de larven als de imago’s zijn carnivoren. Quedius 
maurus wordt weinig waargenomen en ze staat nog niet voor de provincie Noord-Brabant in 
de Catalogus van de Nederlandse kevers (Vorst 2010).  
Er zijn vier Buprestidae verzameld in de malaiseval in 2020 en één in 1998, die juist niet in 
de val in 2020 is aangetroffen. De soorten uit 2020 zijn alle van de onderfamilie Agrilinae en 
het genus Agrilus. Er is één nieuwe soort voor De Kaaistoep: 
3. Agrilus pratensis, deze prachtkever staat in de Catalogus van de Nederlandse kevers 
alleen aangeven voor Limburg, en van vóór 1968 ook in Noord-Brabant. Het is een zeldzame 
prachtkever in Limburg en Noord-Brabant. Een bijzondere vangst dus. De larven ontwikkelen 
zich vooral in de twijgen en dunne takjes van Ratelpopulier Populus tremulae, maar ook in 
andere populierensoorten (P. nigra en P. alba)(Vorst 2009). Ratelpopulier heeft zich 
aanzienlijk uitgebreid in de buurt van de val. 
Eén Melyridae van de onderfamilie Malachiinae is nieuw voor De Kaaistoep. De Malachiinae 
eten deels pollen en deels leven ze carnivoor, vaak allebei. Ze worden ook aangetroffen bij 
het vreten aan dode insecten. Over de nieuwe soort is weinig van de levenswijze bekend, 
het is: 
4. Anthocomus fasciatus is een zwartgroene kever van ruim 3 mm met een rode dwarsband 
over de dekschilden. Het is een vrij algemeen voorkomende soort. Phalacridae is een kleine 
familie van kleine rond ovale kevertjes met een sterk gewelfde bovenzijde. In De Kaaistoep 
zijn zes soorten verzameld, allen ook op licht. Het zevende exemplaar is: 
5. Stilbus oblongus, een vrij algemene soort in Nederland van ongeveer 2 mm. Ze zijn aan 
Riet en Lisdodde gebonden. Deze staan er in overvloed aan poel P2.  
Mordellidae is eveneens een kleine familie, waarvan er tien soorten in De Kaaistoep zijn 
aangetroffen, geen van allen op licht. Ze hebben allen een verlengd pygidium en leven in 
verschimmeld loof- en naaldhout, of ontwikkelen zich in de stengels van bijvoorbeeld distels. 
Nieuw voor De Kaaistoep is: 
6. Mordellistena pentas, een bijzondere soort van het rijtje nieuwe soorten voor De 
Kaaistoep. Door Emiel Bouvy gedetermineerd op basis van het mannelijk genitaal en door 
Oscar Vorst gecontroleerd. Vóór 1968 bekend van de provincies Limburg en Noord-Brabant 
in de Catalogus van de Nederlandse kevers, daarna niet meer.  
Scraptiidae werden vroeger tot de Mordellidae gerekend, tegenwoordig worden ze in een 
aparte familie geplaatst. Ze missen het verlengde pygidium. De levenswijze is waarschijnlijk 
zoals voor de Mordellidae beschreven. Alleen de mannetjes zijn vaak eenvoudig te 
determineren, doordat sommigen kenmerkende aanhangsels hebben aan de sternieten.   
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Van het geslacht Anaspis zijn zeven soorten bekend uit De Kaaistoep. Ten minste vijf 
soorten (een aantal vrouwtjes kon niet met zekerheid worden gedetermineerd) zijn in 2020 
aangetroffen, waaronder de nieuwe soort: 
7. Anaspis thoracica, een vrij algemene soort in Nederland. Twee mannetjes werden eind 
mei verzameld in de malaiseval. 
Er zijn tien soorten Cerambycidae (boktorren) aangetroffen in de malaiseval van 2020. 
Nieuw voor De Kaaistoep is: 
8. Stenurella nigra, zoals de naam al zegt een volledig zwarte smalbok, die in Nederland 
vrijwel uitsluitend in het oostelijk deel van de zandgronden wordt aangetroffen. De vondst in 
de malaiseval van één mannetje is dus bijzonder te noemen. Stenurella nigra ontwikkelt zich 
in berk, Haagbeuk en Hazelaar en waarschijnlijk ook in ander loofhout (Teunissen 2009).  
Maar liefst vier soorten Chrysomelidae (bladhaantjes) zijn nieuw voor De Kaaistoep. De 
biologie is volgens Rheinheimer & Hassler (2018): 
9. Cryptocephalus octopunctatus is een weinig waargenomen soort. Als waardplant wordt 
meidoorn, Hazelaar, els en wilgensoorten genoemd. 
10. Phyllobrotica quadrimaculata is een vrij algemene soort in Nederland (figuur 7). De 
unieke waardplant is Glidkruid Scutellaria galericulata. 
 

 
  
11. Longitarsus luridus, is een kleine bruine aardvlo van ongeveer 2 mm. Longitarsus is een 
groot geslacht met moeilijk determineerbare soorten. In De Kaaistoep zijn met L. luridus 13 
soorten vastgesteld. De soort is vrij algemeen en de imago’s zijn breed polyfaag. Ze komt als 
bladmineerder voor op boterbloem, maar is als mineerder nog niet in Nederland gezien (Ellis 
2020). Er is één mannetje in de malaiseval gekomen in oktober. 
12. Psylliodes chrysocephala is ook een bladvlo en met 3-4,5 mm de grootste Nederlandse 
soort Psylliodes. Ze wordt in heel Europa vaak gezien, maar in Nederland niet en staat in de 
Catalogus van de Nederlandse kevers als niet meer waargenomen na 1968 in Noord-
Brabant. De waardplanten zijn kruisbloemigen, waaronder Koolzaad (Brassica napus) en 
Raapzaad (B. rapa), waaraan ze schadelijk kan worden, doordat ze in de stengel en dikke 
nerven boren (Ellis 2020) 
Twee Attelabidae (bladrolkevers) zijn nieuw voor De Kaaistoep, ze behoren beiden tot de 
onderfamilie Rhynchitinae. Nog niet zo lang geleden werden de Attelabidae als onderfamilie 
van de Curculionidae (snuitkevers) beschouwd. In De Kaaistoep waren al acht soorten van 
de Rhynchitinae bekend. De nieuwe soorten zijn: 
13. Neocoenorrhinus germanicus, een mooi glanzend zwart snuitkevertje, dat oligofaag leeft 
aan allerlei soorten van de rozen- en wilgenfamie (Rheinheimer & Hassler 2010). Het komt 
vrij algemeen voor in Nederland. Uit De Kaaistoep waren al twee soorten van het geslacht 
bekend, namelijk N. interpunctatus en N. pauxillus. De tweede nieuwe soort is: 
14. Haplorhynchites caeruleus. Deze glanzende blauwe soort staat in de Catalogus van de 
Nederlandse kevers (Vorst 2010) alleen aangegeven voor de provincies Limburg en Noord-
Brabant en wordt weinig aangetroffen.  
  

Figuur 7. Dit bladhaantje, Phyllobrotica 
quadrimaculata, is voor het eerst 
aangetroffen in De Kaaistoep begin juni in de 
malaiseval. De kever is monofaag op 
Glidkruid (foto Tim Faasen). 
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Ze houdt van warmte en haar waardplanten behoren allen tot de rozenfamilie, zoals de 
geslachten Pyrus, Sorbus, Malus en Prunus (Rheinheimer & Hassler 2010). In De Kaaistoep 
zijn dat Meidoorn, Lijsterbes, Vogelkers, Sleedoorn en Zure kers. 
De familie Curculionidae is genoemd naar het genus Curculio, dat zijn snuitkevers met een 
lange dunne snuit. In De Kaaistoep waren en vijf bekend: C. elephas, C. venosus, C. pellitus, 
C. villosus en C. glandium (eikelboorder). Daar komt een nieuwe soort bij: 
15. Curculio betulae, een vrij algemene soort, die als waardplant els of berk gebruikt. Ze legt 
haar eieren in de zomer in de aanleg van de vrouwelijke katjes. Vroeg in de winter 
verpoppen de larven en overwinteren in de bodem (Rheinheimer & Hassler 2010). 
 
Mogelijk zou er nog een 16e nieuwe soort in de rij kunnen zijn, een Coccinellidae namelijk: 
 Scymnus cf suffrianoides, maar de determinatie van deze soort is nog onzeker en 
bovendien kan er gemakkelijk verwarring plaatsvinden met een reeds uit De Kaaistoep 
bekende soort. 
 
Besluit 
Het is niet goed mogelijk de grote vermindering van het aantal exemplaren en het aantal 
soorten te verklaren. Hier en daar doemt een plausibele verklaring voor het toe- of afnemen 
van een soort, zoals voor H. axyridis, A. villosoviridescens, L. jacobaeae en R. castor. Grote 
veranderingen in het terrein en de mogelijke oorzaken daarvan zijn hier buiten beschouwing 
gelaten. Zie daarvoor het inleidende artikel “Overzicht van de resultaten van de malaiseval in 
De Kaaistoep in 1998 en 2020”. 
Overigens is 2020 niet alleen een heel droog jaar geweest, maar ook een jaar met drie 
hittegolven in De Kaaistoep. Het zal zeker een effect hebben gehad op de populaties van 
verschillende soorten kevers. 
 
Dré Teunissen ben ik dankbaar omdat hij me 
heeft geholpen bij het uitzoeken van de biologie 
van sommige kevers en enkele exemplaren 
heeft gecontroleerd. Emiel Bouvy heeft tot mijn 
genoegen de Mordellidae gedetermineerd. 
Kleinzoon Gijs van Wielink helpt bij het legen 
van de malaiseval op 20 augustus 2020 (foto 
Paul van Wielink).  
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Bijlage 1. Soorten kevers en aantallen in de malaiseval in 1998 en 2020.  
Toelichting: groen: toegenomen oranje: afgenomen; 2020-af: waargenomen aantallen in 2020 in de 
weken dat er in 1998 geen malaiseval stond (geel gemarkeerd); * = nieuw voor De Kaaistoep. 

 
Familie Soort 1998 2020 2020-af 

Anobiidae Anobium punctatum 0 1 0 

Anobiidae Ptinus rufipes 2 0 0 

Anthicidae Notoxus monoceros 0 1 0 

Anthribidae Platystomos albinus 0 1 0 

Attelabidae * Neocoenorrhinus germanicus 0 1 1 

Attelabidae Neocoenorrhinus interpunctatus 0 1 1 

Attelabidae * Haplorhynchites caeruleus 0 1 0 

Brentidae Perapion marchicum 1 0 0 

Brentidae Perapion curtirostre 1 0 0 

Brentidae Apion haematodes 2 0 0 

Brentidae Apion rubiginosum 0 1 1 

Brentidae Betulapion simile 42 6 5 

Brentidae Nanophyes marmoratus 0 1 0 

Buprestidae Agrilus angustulus 29 84 0 

Buprestidae Agrilus biguttatus 0 1 0 

Buprestidae * Agrilus pratensis 0 2 0 

Buprestidae Agrilus sulcicollis 0 1 0 

Buprestidae Trachys minutus 5 0 0 

Byrrhidae Simplocaria semistriata 1 0 0 

Byturidae Byturus tomentosus 3 0 0 

Cantharidae Cantharis fusca 3 0 0 

Cantharidae Cantharis rustica 22 1 0 

Cantharidae Cantharis pellucida 15 0 0 

Cantharidae Cantharis obscura 9 1 0 

Cantharidae Cantharis paradoxa 1 0 0 

Cantharidae Cantharis nigricans 42 3 0 

Cantharidae Cantharis decipiens 7 1 0 

Cantharidae Cantharis livida 5 3 5 

Cantharidae Cantharis rufa 8 0 0 

Cantharidae Cantharis cryptica 34 7 0 

Cantharidae Rhagonycha fulva 7 1 0 

Cantharidae Rhagonycha testacea 1 0 0 

Cantharidae Rhagonycha lignosa 8 1 0 

Cantharidae Malthinus flaveolus 5 1 0 

Carabidae Carabus problematicus 15 0 0 

Carabidae Leistus rufomarginatus 1 0 0 

Carabidae Leistus ferrugineus 1 0 0 

Carabidae Cicindela campestris 1 0 0 

Carabidae Trechus quadristriatus 1 0 0 

Carabidae Trechus obtusus 2 0 0 

Carabidae Bembidion properans 8 0 0 

Carabidae Bembidion quadrimaculatum 1 0 0 

Carabidae Pterostichus vernalis 2 0 0 

Carabidae Pterostichus melanarius 10 0 0 

Carabidae Agonum micans 1 0 0 

Carabidae Calathus fuscipes 5 0 0 

Carabidae Calathus melanocephalus 2 0 0 
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Familie Soort 1998 2020 2020-af 

Carabidae Calathus cinctus 5 0 0 

Carabidae Amara aenea 1 0 0 

Carabidae Harpalus affinis 1 0 0 

Carabidae Harpalus tardus 1 0 0 

Carabidae Stenolophus teutonus 7 0 0 

Carabidae Stenolophus mixtus 3 0 0 

Carabidae Acupalpis parvulus 2 0 0 

Carabidae Bradycellus verbasci 3 0 0 

Carabidae Bradycellus harpalinus 17 0 0 

Carabidae Panagaeus bipustulatus 1 0 0 

Cerambycidae Grammoptera ruficornis 10 0 0 

Cerambycidae Stictoleptura rubra 2 0 0 

Cerambycidae Leptura quadrifasciata 1 3 0 

Cerambycidae Rutpela maculata 42 21 0 

Cerambycidae Stenurella melanura 43 11 0 

Cerambycidae * Stenurella nigra 0 1 0 

Cerambycidae Strangalia attenuata 1 0 0 

Cerambycidae Phymatodes testaceus 1 0 0 

Cerambycidae Poecilium alni 20 1 0 

Cerambycidae Clytus arietus 32 28 0 

Cerambycidae Leiopus nebulosus 1 0 0 

Cerambycidae Agapanthia villosoviridescens 14 39 0 

Cerambycidae Tetrops praeustus 3 3 0 

Cerambycidae Obera oculata 0 1 0 

Cerambycidae Saperda populnea 0 1 0 

Chrysomelidae Agelastica alni 0 2 0 

Chrysomelidae Cassida sanguinolenta 0 2 1 

Chrysomelidae Chrysolina hyperici 0 1 0 

Chrysomelidae Crepidodera aurata 0 2 0 

Chrysomelidae Crioceris asparagi 0 1 0 

Chrysomelidae Cryptocephalus moraei 0 1 0 

Chrysomelidae * Cryptocephalus octopunctatus 0 1 1 

Chrysomelidae Longitarsus dorsalis 0 5 0 

Chrysomelidae * Longitarsus luridus 0 1 1 

Chrysomelidae Longitarsus melanocephalus 0 1 1 

Chrysomelidae Longitarsus succineus 27 21 0 

Chrysomelidae Longitarsus suturellus 0 6 6 

Chrysomelidae Longitarsus jacobaeae 23 0 0 

Chrysomelidae Oulema duftschidti 0 1 1 

Chrysomelidae Oulema melanopus 0 2 2 

Chrysomelidae * Phyllobrotica quadrimaculata 0 1 0 

Chrysomelidae Psylliodes affinis 0 8 3 

Chrysomelidae * Psylliodes chrysocephala 0 1 1 

Chrysomelidae Psylliodes napi 0 1 1 

Chrysomelidae onbepaald 227 0 0 

Cleridae Thanasimus formicarius 1 4 3 

Coccinellidae Scymnus cf abietis 0 1 0 

Coccinellidae Scymnus schmidti 8 2 0 

Coccinellidae Scymnus rubromaculatus 7 0 0 

Coccinellidae Scymnus haemorrhoidalis  2 3 0 

Coccinellidae Scymnus auritus 8 0 0 
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Familie Soort 1998 2020 2020-af 

Coccinellidae Scymnus suturalis 1 0 0 

Coccinellidae * Scymnus cf suffrianoides 0 1 0 

Coccinellidae Chilocorus bipustulatus 1 0 0 

Coccinellidae Adalia decempunctata 1 0 0 

Coccinellidae Adalia bipunctata 26 0 0 

Coccinellidae Oenopia conglobata 3 11 1 

Coccinellidae Calvia decemguttata 5 1 0 

Coccinellidae Calvia quatuordecimguttata 3 1 0 

Coccinellidae Coccinella septempunctata 0 39 8 

Coccinellidae Harmonia axyridis 0 290 282 

Coccinellidae Hippodamia variegata 0 1 0 

Coccinellidae Propylea quatuordecimpunctata 68 45 5 

Coccinellidae Halyzia sedecimguttata 4 0 0 

Coccinellidae Psyllobora vigintiduopunctata 87 10 0 

Coccinellidae Tytthaspis sedecimpunctata 1 1 0 

Cryptophagidae Cryptophagus lycoperdi 1 0 0 

Cryptophagidae Antherophagus pallens 2 0 0 

Cryptophagidae Antherophagus similis 1 0 0 

Corylophidae Sericoderus lateralis 0 1 0 

Curculionidae Amalus scortillum 1 0 0 

Curculionidae Anthonomus (Furcipes) rectirostris 1 0 0 

Curculionidae Archarius salicivorus 1 1 1 

Curculionidae Coeliodes rana 3 0 0 

Curculionidae * Curculio betulae 0 1 0 

Curculionidae Curculio glandium 0 6 1 

Curculionidae Curculio venosus 0 1 1 

Curculionidae Curculio villosus 0 2 1 

Curculionidae Hylesinus fraxini 3 0 0 

Curculionidae Orchestes quercus 1 0 0 

Curculionidae Othiorhynchus ovatus 1 3 0 

Curculionidae Phyllobius argentatus 1 1 0 

Curculionidae Phyllobius oblongus 0 2 2 

Curculionidae Phyllobius pomaceus 5 1 0 

Curculionidae Phyllobius pyri 3 5 5 

Curculionidae Polydrusus cervinus 0 1 1 

Curculionidae Polydrusus formosus 0 4 1 

Curculionidae Rhinoncus castor 0 34 32 

Curculionidae Strophosoma capitatum 0 1 0 

Curculionidae Strophosoma melanogrammum 0 6 1 

Curculionidae Scolytus intricatus 2 0 0 

Curculionidae Trachyphloeus cf bifoveolatus 1 2 0 

Curculionidae Xyleborus dispar 9 2 2 

Curculionidae Xyleborus monographus 4 0 0 

Curculionidae Xyleborus saxesenii 3 26 1 

Curculionidae onbepaald 202 0 0 

Elateridae Ampedus pomonae 1 0 0 

Elateridae Melanotus villosus 1 0 0 

Elateridae Agriotes pallidulus 5 0 0 

Elateridae Agriotes obscurus 2 0 0 

Elateridae Ectinus aterrimus 16 0 0 

Elateridae Dalopius marginatus 31 9 0 
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Familie Soort 1998 2020 2020-af 

Elateridae Adrastes pallens 1 0 0 

Elateridae Athous haemorrhoidalis 2 0 0 

Elateridae Athous subfuscus 6 0 0 

Elateridae Denticollis cf linearis  1 1 0 

Elateridae Limonius minutus 3 0 0 

Elateridae Hemicrepidius niger 0 1 0 

Eucnemidae Dromaeolus barnabita 0 9 8 

Eucnemidae Melasis buprestoides 1 1 0 

Kateretidae Brachypterus glaber 3 0 0 

Kateretidae Brachypterolus pulicarius 7 0 0 

Latridiidae Latridius porcatus 1 0 0 

Latridiidae Cartodere bifasciata 0 2 0 

Latridiidae Cartodere nodifer 1 1 0 

Latridiidae Cortinicara gibbosa 28 16 2 

Latridiidae Corticarina similata 11 1 0 

Leiodidae Leiodes lucens 11 0 0 

Leiodidae Leiodes calcaratus 8 0 0 

Leiodidae Leiodes spec. 5 0 0 

Leiodidae Ptomaphagus medius 4 0 0 

Leiodidae Nargus wilkinii 1 0 0 

Leiodidae Choleva fagniezi 4 0 0 

Leiodidae Sciodrepoides watsoni 380 1 0 

Leiodidae Sciodrepoides fumatus 3 0 0 

Leiodidae Catops subfuscus 5 0 0 

Leiodidae Catops coracinus 5 0 0 

Leiodidae Catops tristis 8 0 0 

Leiodidae Catops chrysomeloides 34 0 0 

Leiodidae Catops morio 2 0 0 

Leiodidae Catops nigrita 1 0 0 

Leiodidae Catops nigriclavis 3 0 0 

Leiodidae Catops fuliginosus 1 0 0 

Melandryidae Orchesia undulata 2 0 0 

Melyridae Dasytes plumbeus 8 1 0 

Melyridae Dasytes aeratus 1 0 0 

Melyridae Anthocomus equestris 4 0 0 

Melyridae * Anthocomus fasciatus 0 1 1 

Melyridae Axinotarsus pulicarius 0 7 0 

Melyridae Axinotarsus marginalis 0 1 0 

Melyridae Malachius bipustulatus 0 3 1 

Monotomidae Rhizophagus depressus 1 1 1 

Monotomidae Rhizophagus bipustulatus 1 0 0 

Mordellidae Mordella holomelanaea 0 3 0 

Mordellidae Tomoxia bucephala 3 0 0 

Mordellidae Mordellistena parvula 2 0 0 

Mordellidae Mordellistena pumila 3 5 0 

Mordellidae * Mordellistena pentas 0 2 0 

Mordellidae Mordellistena neuwaldeggiana 2 0 0 

Mordellidae Mordellistena variegata 8 0 0 

Mordellidae Mordellistena cf acuticollis 1 0 0 

Mordellidae Mordellochroa abdominalis 1 0 0 

Mycetophagidae Typhaea stercorea 1 0 0 
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Familie Soort 1998 2020 2020-af 

Nitidulidae Cychramus luteus 0 6 0 

Nitidulidae Meligethes coracinus 1 0 0 

Nitidulidae Meligethes viridescens 17 0 0 

Nitidulidae Meligethes ovatus 9 0 0 

Nitidulidae Meligethes symphyti 1 0 0 

Nitidulidae Soronia punctatissima 1 0 0 

Nitidulidae Thalycra fervida 1 0 0 

Oedemeridae Oedemera lurida 23 16 0 

Phalacridae Olibrus aeneus 3 0 0 

Phalacridae Olibrus corticalis 6 1 0 

Phalacridae * Stilbus oblongus 0 1 0 

Phalacridae Stilbus testaceus 1 0 0 

Salpingidae Salpingus planirostris 1 0 0 

Scarabaeidae Serica brunna 49 3 0 

Scarabaeidae Phyllopertha horticola 268 0 0 

Scirtidae Cyphon padi 0 12 6 

Scirtidae Cyphon variabilis 1 2 2 

Scraptiidae Anaspis fasciata 4 1 1 

Scraptiidae Anaspis lurida 12 0 0 

Scraptiidae Anaspis frontalis 1 12 5 

Scraptiidae Anaspis maculata 141 1 0 

Scraptiidae Anaspis regimbarti 1 0 0 

Scraptiidae Anaspis flava 68 1 0 

Scraptiidae * Anaspis thoracica 0 2 0 

Scraptiidae Anaspis spec 0 8 0 

Silphidae Nicrophorus vespilloides 11 1 0 

Silphidae Nicrophorus vespillo  2 0 0 

Silvanidae Uleiota planata 2 0 0 

Sphindidae Aspidiphorus orbiculatus 3 1 0 

Staphylinidae Acrotona cf fungi 1 0 0 

Staphylinidae Aleochara curtula 8 0 0 

Staphylinidae Aleochara lanuginosa 13 0 0 

Staphylinidae Aleochara sparsa 3 1 0 

Staphylinidae Anotylus rugosus 1 0 0 

Staphylinidae Anotylus sculpturatus 1 0 0 

Staphylinidae Atheta vaga (nigricornis) 19 2 0 

Staphylinidae Bisnius fimetarius 15 0 0 

Staphylinidae Bolitobius castaneus 2 0 0 

Staphylinidae * Coryphium angusticolle 0 1 1 

Staphylinidae Dinarda dentata 1 0 0 

Staphylinidae Lomechusa emarginata 1 0 0 

Staphylinidae Lordithon exoletus 1 0 0 

Staphylinidae Lordithon thoracicus 1 0 0 

Staphylinidae Mycetoporus lepidus 4 0 0 

Staphylinidae Mycetoporus rufescens 1 0 0 

Staphylinidae Notothecta flavipes 1 0 0 

Staphylinidae Olophrum piceum 1 0 0 

Staphylinidae Ontholestes murinus 1 0 0 

Staphylinidae Philhygra elongatula 1 0 0 

Staphylinidae Philontus carbonarius 4 0 0 

Staphylinidae Philontus cognatus 1 0 0 
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Familie Soort 1998 2020 2020-af 

Staphylinidae Philontus marginatus 1 0 0 

Staphylinidae Philontus succicola 10 0 0 

Staphylinidae Philontus varians 3 0 0 

Staphylinidae Phloeostiba lapponica 0 6 1 

Staphylinidae Phloeostiba plana 2 1 0 

Staphylinidae Phylodrepodea crenata 0 1 1 

Staphylinidae Placusa depressa 0 2 0 

Staphylinidae Placusa pumilio 4 0 0 

Staphylinidae Placusa tyachyporoides 2 0 0 

Staphylinidae Platydracus stercorarius 2 0 0 

Staphylinidae Quedius cruentus 2 0 0 

Staphylinidae * Quedius maurus 0 1 0 

Staphylinidae Quedius schatzmayri 1 0 0 

Staphylinidae Quedius semiaeneus 1 0 0 

Staphylinidae Sepedophilus littoreus 5 0 0 

Staphylinidae Sepedophilus marshami 1 0 0 

Staphylinidae Stenus clavicornis 1 0 0 

Staphylinidae Stenus gallicus 1 0 0 

Staphylinidae Stenus impressus 1 0 0 

Staphylinidae Tachinus laticollis 1 0 0 

Staphylinidae Tachinus rufipes 3 0 0 

Staphylinidae Tachyporus chrysomelinus 1 0 0 

Staphylinidae Xantholinus linearis 1 0 0 

Staphylinidae Xylodromus concinnus 1 0 0 

Tenebrionidae Lagria hirta 1 1 0 

Tenebrionidae Lagria atripes 2 0 0 

Throscidae Trixagus dermestoides 497 1 0 

Throscidae Trixagus carinifrons 1 1 0 

Totaal  3.154 952 411 

40 families 276 soorten  541  
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Nachtvlinders in de malaiseval in De Kaaistoep in 1998 
en 2020 
 
Henk Spijkers, Paul van Wielink & Guido Stooker 
 
 
Inleiding 
In 1998 stond een malaiseval op het zogenaamde ‘Mooie Pad’ ten noorden van poel P2 in 
De Kaaistoep-west. In 2020 hebben we het experiment met de malaiseval herhaald op 
ongeveer dezelfde plaats. De locatie van de malaiseval in 1998 en 2020 en de verschillen in 
de vegetatie zijn beschreven in ‘Overzicht van de resultaten van de malaiseval in De 
Kaaistoep in 1998 en 2020’ elders in dit verslag.  
In 2020 zijn alle op zicht herkenbare micro-nachtvlinders uit de malaiseval gedetermineerd. 
In 1998 is dit niet gebeurd en daarom kan een vergelijking niet gemaakt worden tussen 1998 
en 2020. Dit artikel handelt dus uitsluitend over de macro-nachtvlinders.  
 
Resultaten 
In 1998 zijn 713 exemplaren macro-nachtvlinders aangetroffen, in 2020 223 exemplaren. Ze 
behoren tot 99 soorten van negen families in 1998 en tot 67 soorten van acht families in 
2020 (zie tabel 1). In 2020 is de malaiseval 10 weken langer operatief geweest dan in 1998 
(week 10 t/m 43 versus week 18 t/m 41). Indien we uitgaan van gelijke periodes, zijn in 2020 
elf exemplaren minder verzameld. In totaal verdwijnen dan vier soorten uit de lijst, namelijk: 
Orthosia cruda, O. gracilis, O. gothica en Xanthia togata. De drie Orthosia-soorten vliegen 
alleen in het voorjaar met een piek in april en X. togata is een soort van het najaar met een 
piek in oktober.  
Als we 1998 met 2020 vergelijken, en nemen we dezelfde periodes dan zijn de aantallen 
exemplaren macro-nachtvlinders dus 713 versus 212. Dat is een fors verschil van -70%. Het 
aantal soorten is in 2020 dan 36% minder. In bijlage 1 zijn de soorten met hun aantallen 
weergegeven. 
 

   n-exempl. n-soorten 

 Familie NL-naam 1998 2020 1998 2020 

Drepanidae Eenstaartjes 5 0 3 0 

Erebidae Spinneruilen 79 12 13 8 

Geometridae Spanners 102 43 29 22 

Hepialidae Wortelboorders 17 8 1 1 

Noctuidae Uilen 501 147 49 30 

Nolidae Visstaartjes 4 4 1 1 

Notodontidae Tandvlinders 1 3 1 3 

Sesiidae Wespvlinders 2 2 1 1 

Sphingidae Pijlstaarten 2 4 1 1 

Totaal 713 223 99 67 

Totaal zelfde periode 713 212 99 63 
 

Tabel 1. Families van nachtvlinders: aantal exemplaren en aantal soorten in 1998 en 2020. 

 
In figuur 1 zijn de aantallen verzamelde macro-nachtvlinders per week uitgezet. 
Als we naar de soorten kijken zien we grote verschillen. Er zijn in 2020 maar liefst 39 soorten 
in de malaiseval verzameld, die niet waargenomen zijn in 1998 (dat is 58% van het totaal in 
2020). Daartegenover staat dat 69 soorten uit 1998 niet meer zijn waargenomen in 2020 (dat 
is 70% van het aantal soorten in 1998). Kortom grote verschuivingen. 
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Twee dagactieve nachtvlindersoorten uit het malaisevalonderzoek in 2020 zijn nieuw voor 
De Kaaistoep: ’n wespvlinder, namelijk Paranthrene tabaniformis en ’n pijlstaart, namelijk 
Hemaris fuciformis (figuur 2).PARANT PARANTHRENE  
 

 
 

Figuur 1. Aantallen exemplaren per week van macro-nachtvlinders in de malaiseval van 1998 en 
2020. 
Toelichting: w19 = midden mei, w31 = begin augustus. 

 

 

Figuur 2. De Glasvleugelpijlstaart Hemaris fuciformis is maar liefst met vier exemplaren verzameld in 
de malaiseval in 2020. Het is een nieuwe soort voor De Kaaistoep (foto Tim Faasen). 

 
Bespreking 
In 2020 zijn in de malaiseval, die continue operatief was van 5 maart tot 30 oktober, 223 
exemplaren van 67 soorten verzameld. Dat is slechts 3,6% van het aantal exemplaren en 
circa 25% van het aantal soorten macro’s dat in 2020 bij de Hut van Homberg op het 
verlichte laken is vastgesteld (zie Guido Stooker & Henk Spijkers, elders in dit verslag).  
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Macro-nachtvlinders inventariseren met een malaiseval is dan ook geen goede methode. 
Vlinders in een malaiseval zijn “collateral damage”. 
Het totaal aantal exemplaren macro-nachtvlinders is met ongeveer 70% gedaald ten 
opzichte van 1998. Dat is ongeveer dezelfde grootte-orde als de afname van vlinders 
aangetrokken door licht van 1997 tot en met 2017 in De Kaaistoep (Hallmann et al. 2019, 
van Wielink 2020). Het aantal soorten is afgenomen in 2020 ten opzichte van 1998 met 
ongeveer 35%. Er is relatief weinig bekend over de afname van soorten over een langere 
periode. Ongeveer in dezelfde grootte-orde namen zweefvliegen af in een langlopend 
onderzoek in Krefeld met malaisevallen, zoals recent is aangetoond (Hallmann et al. 2021).  
Er is een grote verschuiving in soorten waarneembaar. Allereerst de soorten die niet in 1998 
zijn waargenomen. We noemen alleen die soorten waarvan er vier of meer zijn gezien in 
2020, op volgorde van bijlage 1, namelijk Pelosia muscerda (n=4), Abrostola tripartita (n=5), 
Mythimna l-album (n=4) en de nieuwe soort voor De Kaaistoep Hemaris fuciformis (n=4). 
Toegenomen ten opzichte van 1998 zijn Epione repandaria (4→10) en Macdounnoughia 
confusa (5→6). De genoemde soorten zijn vrij algemeen tot algemeen, alleen H. fuciformis is 
vrij zeldzaam (De Vlinderstichting). Op de Rode Lijst is A. tripartita kwetsbaar en M. confusa 
gevoelig. De overige soorten zijn niet bedreigd. De database van de Vlinderstichting geeft 
geen opvallende toe- of afname van de genoemde soorten in de laatste 20 jaar. 
De lijst met verdwenen soorten is veel langer, alleen de soorten waarvan er in 1998 vijf of 
meer zijn gezien en in 2020 geen noemen we. Het zijn: Xanthorhoe spadicearia, Actinotia 
polyodon, Apamea crenata, A. monoglypha, A. remissa, Axylia putris, Caradrina morpheus, 
Charanyca ferruginea, Hadena bicruris, Lacanobia thalassina, Luperina testacea, Panemeria 
tenebrata en Xestia sexstrigata. De volgende soorten zijn zeer sterk achteruitgegaan: 
Hypena proboscidalis (48→1), Abrostola triplasia (57→9), Autographa gamma (167→72), 
Diachrysia chrysitis (26→5) en Xestia xanthographa (24→1). Voor een volledig overzicht zie 
bijlage 1. Alle genoemde soorten zijn algemeen tot zeer algemeen, behalve A. polyodon 
(zeldzaam), H. bicruris en X. sexstrigata (vrij zeldzaam). Het zijn dus zeker ook algemene 
soorten die in aantal afnemen. Ook bij het eerder genoemde onderzoek naar zweefvliegen 
was dit het geval (Hallmann et al. 2021). Op de Rode Lijst staat X. sexstrigata als bedreigd, 
A. polyodon, C. ferruginea en L. thalassina als kwetsbaar en A. crenata, A. remissa, M. 
confusa en L. testacea als gevoelig; de overige soorten zijn niet bedreigd (De 
Vlinderstichting 2021).  
 

 
 

Figuur 3. De Gamma-uil Autographa gamma is de meest waargenomen macro-nachtvlinder in 1998 
en 2020 in de malaiseval. Maar in 2020 is ze sterk achteruit gegaan (foto Tim Faasen). 
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De Gamma-uil Autographa gamma (figuur 3) is een zeer algemene trekvlinder in Nederland 
De soort overwintert in zachte winters soms in Nederland als volgroeide rups of pop en vliegt 
dan als eerste generatie. In 2016 toonde Ellis overtuigend aan dat er een aanzienlijke 
afname heeft plaatsgevonden in Nederland gedurende de laatste 30 jaar (Ellis 2016). Hij 
voorspelde ook een verdere achteruitgang de komende jaren. Bij vergelijking van beide 
malaisevallen in De Kaaistoep is de achteruitgang ruim 50%. Bij de vangsten op licht in De 
Kaaistoep is deze achteruitgang (nog) niet significant vastgesteld (Stooker & Spijkers 2020). 
Ook in 2020 is de Gamma-uil bij lichtvangsten in aantal niet noemenswaardig minder 
aangetroffen dan voorgaande jaren. Bij de helft van het aantal avonden, waarbij op het 
verlichte laken bij de Hut van Homberg werd waargenomen, is de Gamma-uil gezien (152 
exx. in 26 avonden). Het gemiddeld aantal per avond ligt wèl wat lager dan gebruikelijk: 5,8 
exemplaar/telnacht. De normaalvliegcurve geeft aan dat de vlinder van eind april tot en met 
oktober vliegt. In 2020 werd de eerste waarneming pas gedaan op 13 juni (dus vrij laat) en 
de laatste op 8 november (ook vrij laat). De eerste generatie ontbrak vrijwel geheel op het 
laken. 
Overigens is 2020 niet alleen een heel droog, maar ook een jaar met drie hittegolven in De 
Kaaistoep geweest. Het zal zeker een effect hebben gehad op de populaties van 
verschillende soorten vlinders. 
 
Nawoord 
De Vlinderstichting geeft op haar site over alle soorten gegevens betreffende de biologie en 
het voorkomen. Daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. 
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Bijlage 1. Soorten macro-nachtvlinders in de malaiseval in 1998 en 2020.  
Toelichting: groen: toegenomen, oranje: afgenomen, geel: aantal waargenomen exemplaren in 2020 in de weken 
dat er in 1998 geen malaiseval stond. 
Wetenschappelijke namen volgens Fauna Europaea; Nederlandse namen De Vlinderstichting. 
* = twee soorten nieuw voor De Kaaistoep. 

 

Familie Soort NL-naam 1998 2020 af 

Drepanidae Habrosyne pyritoides Vuursteenvlinder 1 0  

Drepanidae Tethea ocularis Peppel-orvlinder 1 0  

Drepanidae Thyatira batis Braamvlinder 3 0  

Erebidae Cybosia mesomella Vierstipbeertje 1 0  

Erebidae Eilema complana Streepkokerbeertje 0 1  

Erebidae Eilema depressa Naaldboombeertje 0 1  

Erebidae Hypena proboscidalis Bruine snuituil 48 1  

Erebidae Herminia grisealis Boogsnuituil 3 0  

Erebidae Herminia tarsicrinalis Schaduwsnuituil 4 0  

Erebidae Laspeyria flexula Bruine sikkeluil 0 1  

Erebidae Lymantria dispar Plakker 0 1  

Erebidae Macrochilo cribrumalis Stippelsnuituil 1 2  

Erebidae Orgyia antiqua Witvlakvlinder 1 0  

Erebidae Pelosia muscerda Muisbeertje 0 4  

Erebidae Phragmatobia fuliginosa Kleine beer 4 0  

Erebidae Spilosoma lubricipeda Witte tijger 1 0  

Erebidae Tyria jacobaeae Sint-Jacobsvlinder 10 1  

Erebidae Scoliopteryx libatrix Roesje 1 0  

Erebidae Trisateles emortualis Geellijnsnuituil 1 0  

Erebidae Euclidia mi Mi-vlinder 2 0  

Erebidae Parascotia fuliginaria Paddenstoeluil 2 0  

Geometridae Agriopis aurantiaria Najaarsspanner 0 1  

Geometridae Anticollix sparsata Wederikdwergspanner 1 0  

Geometridae Aplocera efformata Streepblokspanner 1 3  

Geometridae Cabera exanthemata Bruine grijsbandspanner 21 4 1 

Geometridae Cabera pusaria Witte grijsbandspanner 4 3  

Geometridae Campaea margaritata Appeltak 0 1  

Geometridae Camptogramma bilineata Gestreepte goudspanner 18 3  

Geometridae Comibaena bajularia Gevlekte zomervlinder 1 0  

Geometridae Cyclophora  albipunctata Berkenoogspanner 1 0  

Geometridae Cyclophora  punctaria Gestippelde oogspanner 2 1  

Geometridae Ectropis crepuscularia Gewone spikkelspanner 5 0  

Geometridae Epione repandaria Puntige zoomspanner 4 10  

Geometridae Epirrita diluta/autumnata Herfst/novemberspanner 0 1  

Geometridae Eulithis mellinata Bessentakvlinder 1 0  

Geometridae Eupithecia absinthiata Egale dwergspanner 1 0  

Geometridae Eupithecia tripunctaria Schermbloemdwergspanner 1 0  

Geometridae Hemithea aestivaria Kleine zomervlinder 0 1  

Geometridae Hydriomena impluviata Groenbandspanner 3 0  

Geometridae Hypomecis punctinalis Ringspikkelspanner 0 1  
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Familie Soort NL-naam 1998 2020 af 

Geometridae Idaea aversata Grijze stipspanner 1 1  

Geometridae Idaea biselata Schildstipspanner 1 0  

Geometridae Idaea dimidiata Vlekstipspanner 0 1  

Geometridae Idaea emarginata Geblokte stipspanner 8 2  

Geometridae Idaea fuscovenosa Dwergstipspanner 0 1  

Geometridae Jodis putata Spaansgroene zomervlinder 1 0  

Geometridae Lomaspilis marginata Gerande spanner 1 0  

Geometridae Odontopera bidentata Getande spanner 1 0  

Geometridae Macaria alternata Donker klaverblaadje 1 0  

Geometridae Macaria liturata Gerimpelde spanner 1 1  

Geometridae Macaria notata Klaverblaadje 1 0  

Geometridae Pachycnemia hippocastanaria Grijze heispanner 0 1  

Geometridae Petrophora chlorosata Varenspanner 0 2  

Geometridae Plemyria rubiginata Blauwrandspanner 0 1  

Geometridae Pseudopanthera macularia Boterbloempje 1 1  

Geometridae Selenia dentaria Herculesje 1 0  

Geometridae Thera obeliscata Naaldboomspanner 1 0  

Geometridae Timandra comae Lieveling 7 2  

Geometridae Xanthorhoe ferrugata Vierbandspanner 2 1  

Geometridae Xanthorhoe spadicearia Bruine vierbandspanner 10 0  

Hepialidae Triodia sylvina Oranje wortelboorder 17 8  

Noctuidae Abrostola tripartita Brandnetelkapje 0 5  

Noctuidae Abrostola triplasia Donker brandnetelkapje 57 9  

Noctuidae Acronicta rumicis Zuringuil 1 0  

Noctuidae Actinotia polyodon Gevlamde uil 5 0  

Noctuidae Agrotis clavis Geoogde worteluil 2 0  

Noctuidae Agrotis exclamationis Gewone worteluil 0 2  

Noctuidae Apamea crenata Variabele grasuil 6 0  

Noctuidae Apamea monoglypha Graswortelvlinder 7 0  

Noctuidae Lateroligia ophiogramma  Moerasgrasuil 1 0  

Noctuidae Apamea remissa Grauwe grasuil 9 0  

Noctuidae Apamea sordens Kweekgrasuil 4 0  

Noctuidae Apamea unanimis Rietgrasuil 1 0  

Noctuidae Autographa gamma Gamma-uil 167 72 2 

Noctuidae Axylia putris Houtspaander 9 0  

Noctuidae Caradrina morpheus Morpheusstofuil 6 0  

Noctuidae Cerapteryx graminis Bonte grasuil 1 0  

Noctuidae Charanyca ferruginea Randvlekuil 7 0  

Noctuidae Charanyca trigrammica Drielijnuil 1 0  

Noctuidae Chilodes maritima Smalvleugelrietboorder 0 1  

Noctuidae Coenobia rufa Russenuil 0 3  

Noctuidae Cosmia trapezina Hyena 0 1  

Noctuidae Deltote bankiana Zilverstreep 3 0  

Noctuidae Deltote pygarga Donkere marmeruil 3 0  
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Familie Soort NL-naam 1998 2020 af 

Noctuidae Diachrysia chrysitis Koperuil 26 5  

Noctuidae Diarsia rubi Gewone breedvleugeluil 2 0  

Noctuidae Dypterygia scabriuscula Vogelwiekje 12 4  

Noctuidae Euplexia lucipara Levervlek 2 1  

Noctuidae Eupsilia transversa Wachtervlinder 1 0  

Noctuidae Gortyna flavago Goudgele boorder 1 0  

Noctuidae Hadena bicruris Gewone silene-uil 5 0  

Noctuidae Hecatera bicolorata Tweekleurige uil 2 0  

Noctuidae Hoplodrina ambigua Zuidelijke stofuil 0 1  

Noctuidae Hoplodrina octogenaria Gewone stofuil 7 1  

Noctuidae Lacanobia oleracea Groente-uil 14 3  

Noctuidae Lacanobia thalassina W-uil 13 0  

Noctuidae Lacanobia w-latinum Brede-w-uil 0 1  

Noctuidae Lenisa geminipunctata Gestippelde rietboorder 0 1  

Noctuidae Luperina testacea Gewone grasuil 5 0  

Noctuidae Macdunnoughia confusa  Getekende gamma-uil 5 6  

Noctuidae Melanchra persicariae Perzikkruiduil 1 0  

Noctuidae Mesapamea secalis Halmrupsvlinder 3 0  

Noctuidae Mesoligia furuncula Zandhalmuiltje 2 0  

Noctuidae Mythimna comma Komma-uil 1 0  

Noctuidae Mythimna impura Stompvleugelgrasuil 2 2  

Noctuidae Mythimna straminea Spitsvleugelgrasuil 0 2  

Noctuidae Mythimna albipuncta Witstipgrasuil 0 3  

Noctuidae Mythimna l-album Witte l-uil 0 4  

Noctuidae Noctua pronuba Huismoeder 4 2  

Noctuidae Noctua comes Volgeling 0 2  

Noctuidae Noctua interjecta Kleine huismoeder 3 0  

Noctuidae Ochropleura plecta Haarbos 1 0  

Noctuidae Oligia fasciuncula Oranjegeel halmuiltje 1 0  

Noctuidae Oligia latruncula Donker halmuiltje 4 0  

Noctuidae Oligia strigilis Gelobd halmuiltje 4 0  

Noctuidae Orthosia cruda Kleine voorjaarsuil 0 3 3 

Noctuidae Orthosia gracilis Sierlijke voorjaarsuil 0 1 1 

Noctuidae Orthosia gothica Nunvlinder 0 1 1 

Noctuidae Panemeria tenebrata Dwerghuismoeder 29 0  

Noctuidae Phlogophora meticulosa Agaatvlinder 8 1  

Noctuidae Pyrrhia umbra Oranje-o-vlinder 1 0  

Noctuidae Tholera decimalis Gelijnde grasuil 0 3  

Noctuidae Xestia c-nigrum Zwarte-c-uil 4 3  

Noctuidae Xestia sexstrigata Zesstreepuil 24 0  

Noctuidae Xestia xanthographa Vierkantvlekuil 24 1  

Noctuidae Xanthia togata Wilgengouduil 0 1 1 

Nolidae Nycteola revayana Variabele eikenuil 4 4  

Notodontidae Clostera pigra Donkere wapendrager 0 1  
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Familie Soort NL-naam 1998 2020 af 

Notodontidae Notodonta ziczac Kameeltje 0 1  

Notodontidae Pterostoma palpina Snuitvlinder 0 1  

Notodontidae Ptilodon capucina Kroonvogeltje 1 0  

Sesiidae * Paranthrene tabaniformis Populierenwespvlinder 0 2  

Sesiidae Synanthedon culiciformis Berkenglasvlinder 2 0  

Sphingidae Deilephila elpenor Groot avondrood 2 0  

Sphingidae * Hemaris fuciformis Glasvleugelpijlstaart 0 4 2 

Totaal 713 223  

Totaal in dezelfde periode  212 11 
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Dagvlinders in de malaiseval in De Kaaistoep in 1998 
en 2020 
 
Paul van Wielink 
 
 
Inleiding 
In 1998 stond een malaiseval op het ‘Mooie Pad’, een bospad ten noorden van poel P2 in 
deelgebied Kaaistoep-west. In 2020 hebben we het onderzoek met de malaiseval herhaald 
op ongeveer dezelfde plaats. De locatie van de malaiseval in 1998 en 2020 en de verschillen 
in de vegetatie zijn beschreven in ‘Overzicht van de resultaten van de malaiseval in De 
Kaaistoep in 1998 en 2020’ elders in dit verslag. 
 

 
 

Figuur 1. De Kleine parelmoervlinder wordt de laatste jaren veel gezien in 
De Kaaistoep. Zijn waardplanten (viooltjes) waren dan ook overvloedig  

aanwezig, behalve door de droogte in 2020 (foto Tim Faasen). 

 
Resultaten 
In 1998 zijn 259 exemplaren van dagvlinders aangetroffen, tegen 256 exemplaren in 2020. 
Ze behoren tot 15 soorten van vier families in 1998 en tot 19 soorten van vijf families in 2020.  
 

Familie NL-naam n-expl. n-soorten 
  1998 2020 1998 2020 

Hesperiidae Dikkopjes 64 13 2 2 

Lycaenidae Blauwtjes 8 18 2 3 

Nymphalidae Aurelia’s * 85 104 7 7 

Papilionidae Pages 0 1 0 1 

Pieridae Witjes 102 96 3 6 

                           Totaal 259 256 15 19 

Totaal zelfde periode  259 232 15 19 
 

Tabel 1. Families van dagvlinders: aantal exemplaren en aantal soorten in 1998 en 2020. 
Toelichting: * = schoenlappers, parelmoervlinders en zandoogjes. 
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In 2020 is de malaiseval tien weken langer operatief geweest dan in 1998 (week 10 t/m 43 
versus week 18 t/m 41). Indien we uitgaan van gelijke periodes, dan zijn in 2020 232 
exemplaren verzameld, 24 exemplaren minder. Vooral van de voorjaarssoorten Citroentje en 
Oranjetipje neemt dan het aantal exemplaren af. Het aantal soorten blijft na correctie gelijk. 
Als we 1998 met 2020 willen vergelijken, nemen we dezelfde periodes en zijn de aantallen 
exemplaren dagvlinders dus 259 versus 232. In tabel 2 zijn de soorten met hun aantallen 
weergegeven. 
 

NL-naam Wetenschappelijke naam  Familie 1998 2020 Af 2020** 

Groot dikkopje Ochlodes sylvanus Hesperiidae 29 12 0 

Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola Hesperiidae 35 1 0 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas Lycaenidae 7 9 0 

Boomblauwtje Celastrina argiolus Lycaenidae 0 7 0 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus Lycaenidae  0 2 0 

Eikenpage Quercusia quercus Lycaenidae 1 0 0 

Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia Nymphalidae 0 5 0 

Dagpauwoog Inachis io Nymphalidae 4 0 0 

Landkaartje Araschnia levana Nymphalidae 63 14 0 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album Nymphalidae 2 0 0 

Atalanta Vanessa atalanta Nymphalidae 3 10 0 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus Nymphalidae 0 12 0 

Argusvlinder Lasiommata megera Nymphalidae 5 0 0 

Bruin zandoogje Maniola jurtina Nymphalidae 0 9 0 

Bont zandoogje Pararge aegeria  Nymphalidae 2 6 0 

Oranje zandoogje Pyronia tithonus Nymphalidae 6 48 0 

Koninginnenpage Papilio machaon Papilionidae 0 1 0 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni Pieridae 3 16 9 

Oranjetipje Anthocharis cardamines Pieridae 0 10 9 

Groot koolwitje Pieris brassicae Pieridae 1 2 0 

Scheefbloemwitje* Pieris mannii Pieridae 0 1 0 

Klein geaderd witje Pieris napi Pieridae 92 60 3 

Klein koolwitje Pieris rapae Pieridae 6 31 3 

Totaal    259 256 24 

Af: 24    232  
 

Tabel 2. Soorten dagvlinders in de malaiseval in 1998 en 2020.  
Toelichting: * = niet eerder waargenomen in De Kaaistoep;** Af 2020 = waargenomen in 2020 in de weken dat er 
in 1998 geen malaiseval stond. 

 
In figuur 2 zijn de aantallen gedetermineerde dagvlinders per week uitgezet. Het aantal 
dagvlinders is ongeveer gelijk gebleven (10% minder exemplaren). Schijn bedriegt want als 
we naar de soorten kijken, zien we grote verschillen. Het Groot dikkopje, het 
Zwartsprietdikkopje en het Landkaartje zijn sterk afgenomen en de Argusvlinder is niet meer 
gevangen. Nieuwkomers zijn het Boomblauwtje, Kleine parelmoervlinder, Hooibeestje en 
Bruin zandoogje. Het Oranje zandoogje en het Klein koolwitje zijn sterk toegenomen in de 
malaiseval van 2020 ten opzichte van 1998.  
Het Scheefbloemwitje is voor het eerst in De Kaaistoep waargenomen. 
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Figuur 2. Aantallen exemplaren per week van dagvlinders in de malaiseval van 1998 en 2020. 
Toelichting: w19 = midden mei, w31 = begin augustus. 

 
Bespreking 
Terwijl het totaal aantal exemplaren dagvlinders ongeveer gelijk is gebleven, is er van 1998 
naar 2020 wel een opvallende verschuiving in soorten waarneembaar. De afname van het 
Zwartsprietdikkopje en de Argusvlinder passen in een landelijke trend (vlinderstichting.nl). 
Van de eerste soort nemen de aantallen op de vliegplaatsen af en de Argusvlinder gaat het 
laatste decennium landelijk zeer sterk achteruit. Ook de toename van de Kleine 
parelmoervlinder en het Hooibeestje passen in de landelijke trends (vlinderstichting.nl). De 
Kleine parelmoervlinder (figuur 1) kent landelijk een negatieve trend, vooral door afname in 
hun preferente landschap (de duinen). Ze wordt echter de laatste jaren weer steeds vaker op 
de binnenlandse zandgronden, met name Zuidoost-Brabant gezien, zo ook in De Kaaistoep 
(Stooker 2020). Het Hooibeestje vertoonde in de beginjaren 1990 een plotselinge afname, 
maar herstelde zich de jaren daarna. In De Kaaistoep is het nu de meest algemene 
dagvlinder.  
De verschijning van het Scheefbloemwitje is ook een landelijk fenomeen (vlinderstichting.nl). 
Het is een nieuwkomer, die in 2015 voor het eerst werd gesignaleerd in Limburg, maar 
inmiddels is waargenomen in het grootste deel van het land. De soort is in de vlucht zeer 
slecht te onderscheiden van het Klein koolwitje. Niet passend in de landelijke trend is de 
sterke toename van het Oranje zandoogje (figuur 3): deze vlinder gaat landelijk steeds 
verder achteruit (vlinderstichting.nl), maar niet in De Kaaistoep.  
Guido Stooker geeft in dit verslag (zie: Dagvlinders geteld in De Kaaistoep/Sijsten in 2020) 
een overzicht van de dagvlinders die hij heeft geteld en een vergelijking van de resultaten 
van de telling langs het pad waar de malaiseval stond en de aantallen in de malaiseval zelf. 
Opvallend is dan dat in de malaiseval veel meer Groot dikkopje, Kleine vuurvlinder, Oranje 
zandoogje, Oranjetipje, Klein geaderd witje en Klein koolwitje zijn gedetermineerd en alleen 
Groot koolwitje veel minder. Ook in De Kaaistoep als geheel heeft hij in 2020 een toename 
gezien van Klein koolwitje en Oranje zandoogje.  
Overigens is 2020 niet alleen een heel droog jaar geweest, maar ook een jaar met drie 
hittegolven. Het zal in De Kaaistoep zeker een effect hebben gehad op de populaties van 
verschillende soorten vlinders. 
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Figuur 3. Het Oranje zandoogje gaat landelijk steeds verder achteruit, maar niet in De Kaaistoep (foto 
Tim Faasen). 

 
Nawoord 
De Vlinderstichting geeft op haar site over alle soorten gegevens betreffende de biologie en 
het voorkomen. Daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt.  
Guido Stooker heeft de tekst zorgvuldig nagezien en Henk Spijkers heeft de determinatie 
van het Scheefbloemwitje gecontroleerd. 
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Overzicht van nieuwe soorten in De Kaaistoep 
 
Ad Mol 
 
 
Inleiding 
Het belang van natuurgebieden wordt voor veel mensen bepaald door het aantal soorten dat 
in zo’n gebied is gevonden. Dat blijkt onder meer uit de populariteit van de zogenaamde 
1000-soorten dagen die op veel plaatsen in ons land zijn georganiseerd, voordat de Corona-
ellende roet in het eten gooide. Sommigen noemen die aandacht een beetje misprijzend 
‘soortenjagerij’. Maar men gaat daarbij voorbij aan het feit dat soorten de basis vormen voor 
natuurbeleving in het algemeen en de veelgeprezen biodiversiteit van gebieden in het 
bijzonder. 
In het voorjaar van 2020 verscheen het boek over De Kaaistoep (van Wielink et al. 2020), 
met daarin prominent een overzicht van alle 8984 soorten die in de 25 jaar daarvoor in het 
gebied zijn aangetroffen (Mol 2020). Behalve dat zo’n soortenlijst inzicht geeft in de 
biodiversiteit van het gebied, heeft zo’n uitgebreide soortenlijst nog een tweede voordeel. 
Niemand kent al die soorten en daarom wordt zo’n lijst vanzelf een gezamenlijke actie. De 
soortenlijst in het Kaaistoepboek is het resultaat van het werk van in totaal 85 onderzoekers. 
Zij worden met naam genoemd in de korte inleidingen bij elk van de groepen in de 
soortenlijst. 
Om dat gevoel, dat wordt veroorzaakt door een grote soortenrijkdom en de behoefte om die 
gezamenlijk in beeld te brengen, te behouden en te versterken, is besloten om de lijst 
actueel te houden. Het boek is een uitstekend startpunt en het medium dat zich voor die 
actualisatie het beste leent, is uiteraard het jaarverslag dat ook al 25 jaar verschijnt.  
 

  
 

Figuur 1. De Bruine korenbout Libellula fulva (♂ links en ♀ rechts); is één van de nieuwe soorten in De 
Kaaistoep, waargenomen door Reinoud van den Broek (foto’s Tineke Cramer). 

 
Nieuwe soorten 
De hoofdmoot van dit artikel is een aanvulling op de soortenlijst uit het Kaaistoepboek in 
tabelvorm (tabel 1). In die tabel staan alle soorten die zijn gevonden in De Kaaistoep in 2019 
en 2020 en die niet in het boek zijn vermeld. Het jaar 2019 vormt een soort overgangsjaar. In 
dat jaar is het boek geschreven met november 2019 als deadline voor de aanlevering van 
gegevens. Een deel van die informatie was vóór de deadline al beschikbaar en is in het boek 
opgenomen, maar voor een deel van de gegevens was dat niet het geval. 
Die gegevens zijn opgenomen in het jaarverslag over 2019 dat in april 2020 verscheen. 
Deze laatste categorie staat, samen met de beschikbare gegevens uit 2020, in tabel 1.  
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Overigens zijn niet alle gegevens uit 2020 al beschikbaar bij het verschijnen van voorliggend 
jaarverslag. Dat komt omdat in De Kaaistoep in 2020 een speciaal onderzoek is uitgevoerd 
met behulp van een malaiseval. Zie daarvoor de inleiding van Paul van Wielink (Wielink 
2021a). Het determineren van de grote hoeveelheden materiaal uit een malaiseval kost vaak 
veel tijd en die gegevens zullen pas volgend jaar of misschien zelfs later beschikbaar komen. 
Tabel 1 bestaat in principe uit vier kolommen, te weten de hoofdgroep en familienamen in 
kolom 1, ten tweede de soortnaam, ten derde de herkomst van de gegevens (bron of 
geraadpleegde literatuur) en als laatste een kolom voor eventuele opmerkingen. Door naar 
een bron te verwijzen zijn de originele gegevens van de waarnemer direct beschikbaar. Want 
het belangrijkste uitgangspunt bij deze lijst is dat de waarnemers ten allen tijde zelf 
verantwoordelijk zijn en blijven voor de gegevens. Als bronnen fungeren daarom bij voorkeur 
de originele publicaties van de waarnemers. In dit geval zijn dat vooral artikelen die in dit 
jaarverslag staan. Maar ook elders gepubliceerde artikelen kunnen als bron fungeren, 
alsmede gegevens die zijn geplaatst op www.waarneming.nl. Alleen wanneer geen 
geschreven of digitale bronnen beschikbaar zijn, worden de gegevens van de betreffende 
waarnemingen als noot hieronder vermeld. Tevens wordt in de vierde kolom vermeld of de 
waarneming een nieuwe soort voor Nederland betreft (NN). Overigens staat het de 
waarnemers vrij om, naast dit verslag, de gegevens ook elders te publiceren. 
 
Tabel 1. Nieuwe soorten in De Kaaistoep, waargenomen of gepubliceerd na het verschijnen van het 
Kaaistoepboek. 

Groep/Familie Soort Bron Opm. 

Tracheophyta (Vaatplanten) 

Asteraceae Hieracium neopinnatifidum (Dicht havikskruid) Stooker 2021  

Asteraceae Centaurea scabiosa (Grote centaurie) Stooker et al. 2020  

Brassicaceae Sisymbrium officinale (Gewone raket) Stooker & v.d. Wiel 2021  

Caryophyllaceae Dianthus deltoides (Steenanjer) Stooker & v.d. Wiel 2021  

Poaceae  Schedonorus arundinaceus (Rietzwenkgras) Stooker & v.d. Wiel 2021  

Fungi (Paddenstoelen/schimmels) 

Agaricales Chromocyphella muscicola Rommelaars 2021  

Agaricales Mycena albidolilacea Rommelaars 2021  

Agaricales Mycena meliigena Rommelaars 2021  

Agaricales Mycena pseudocorticola Rommelaars 2021  

Aphyllophorales Corticium roseum Rommelaars 2021  

Aphyllophorales Sistotrema efibulatum Rommelaars 2021  

Ascomycetes Chaetosphaeria innumera Rommelaars 2021  

Ascomycetes Endophragmia elliptica Rommelaars 2021  

Ascomycetes Herpotrichia herpotrichoides Rommelaars 2021  

Ascomycetes Illosporiopsis christiansenii Rommelaars 2021  

Ascomycetes Nemania serpens Rommelaars 2021  

Ascomycetes Pseudaleuria fibrillosa Rommelaars 2021  

Ascomycetes Sydowiella ambigua Rommelaars 2021  

Lichenes (Korstmossen) 

Incertae sedis Illosporium carneum  Noordijk 2021  

Incertae sedis Libertiella malmedyensis  Noordijk 2021  

Bionectriaceae Pronectria robergei  Noordijk 2021  

Mycetozoa (Slijmzwammen) 

Fungoïde Protista Didymium anellus Rommelaars 2021  

Arachnida (Spinachtigen) 

Acari (Mijten)   

Eriophyidae Aceria erinea van Wielink (pers. med.) Noot 1 

Eriophyidae Aculus magnirostris van Wielink (pers. med.) Noot 1 

Eriophyidae Eriophyes tiliae van Wielink (pers. med.) Noot 1 

Eriophyidae Phytoptus tetratrichus van Wielink (pers. med.) Noot 1 

Araneae (Spinnen)   

Lycosidae Alopecosa accentuata waarneming.nl/observation/207648284/  

http://www.waarneming.nl/
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Groep/Familie Soort Bron Opm. 

Philodromidae Philodromus margaritatus waarneming.nl/observation/210015408/  

Philodromidae Philodromus histrio  Noordijk 2001  

Salticidae Dendryphantes hastatus waarneming.nl/observation/190540537/  

Theridiidae Cryptachaea riparia Noordijk 2001  

Opiliones (Hooiwagens)   

Phalangiidae Opilio canestrinii Noordijk 2021  

Phalangiidae Oligolophus hanseni Noordijk 2021  

Phalangiidae Paroligolophus agrestis Noordijk 2021  

Phalangiidae Oligolophus tridens Noordijk 2021  

Sclerosomatidae Leiobunum rotundum Noordijk 2021  

Phalangiidae Dicranopalpus ramosus Noordijk 2021  

Crustacea (Kreeftachtigen) 

Isopoda (Pissebedden)   

Ligiidae Ligidium hypnorum Noordijk 2021  

Insecta (Insekten) 

Zygentoma (Franjestaarten)   

Lepismatidae Lepisma saccharina Noordijk 2021  

Odonata (Libellen)   

Libellulidae Libellula fulva waarneming.nl/observation/192844867/ (fig. 1) 

Phthiraptera (Luizen)   

Laemobrothiidae Laemobothrion tinnunculi van Wielink (pers. med.) Noot 2 

Heteroptera (Wantsen)   

Coreidae Spathocera dalmanii Aukema (pers. med.) Noot 3 

Lygaeidae Eremocoris fenestratus Aukema 2020a  

Lygaeidae Ischnocoris angustulus Aukema 2020b  

Lygaeidae Megalonotus sabulicola Aukema (pers. med.) Noot 3 

Lygaeidae Nysius graminicola Aukema 2021  

Lygaeidae Oxycarenus lavaterae Aukema 2021  

Lygaeidae Pterotmetus staphyliniformis Aukema 2020b  

Lygaeidae Trapezonotus desertus Aukema 2020b  

Lygaeidae Trapezonotus dispar Aukema 2020a  

Lygaeidae Tropistethus holosericus Aukema 2020b  

Miridae Adelphocoris ticinensis Aukema 2021  

Miridae Asciodema obsoleta Aukema (pers. med.) Noot 3 

Miridae Chlamydatus pullus Aukema 2020b  

Miridae Chlamydatus saltitans Aukema 2020b  

Miridae Globiceps fulvicollis Aukema 2021  

Miridae Megaloceroea recticornis Aukema (pers. med.) Noot 3 

Miridae Phoenicocoris modestus Aukema 2021  

Miridae Psallus helenae Aukema 2020a NN 

Reduviidae Coranus woodroffei Aukema 2020b  

Saldidae Saldula orthochila Aukema 2020b  

Hemiptera - Aphidomorpha (bladluizen)   

Aphididae Lachnus roboris Noordijk 2021  

Aphididae Stomaphis quercus van Wielink (pers. med.) Noot 4 

Aphididae Chaitophorus leucomelas van Wielink 2021b  

Aphididae Thecabius affinis  van Wielink 2021b  

Eriosomatidae Pemphigus phenax  van Wielink 2021b  

Neuropterida (Gaasvliegen)   

Hemerobiidae Micromus paganus Mol 2021b  

Trichoptera (Kokerjuffers)   

Hydroptilidae Ortotrichia tragetti Tempelman et al. 2020  

Coleoptera (Kevers)   

Attelabidae Haplorhynchites caeruleus van Wielink 2021c  

Attelabidae Neocoenorrhinus germanicus van Wielink 2021c  

Buprestidae Agrilus pratensis van Wielink 2021c  

Cerambycidae Stenurella nigra van Wielink 2021c  
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Groep/Familie Soort Bron Opm. 

Chrysomelidae Cryptocephalus octopunctatus van Wielink 2021c  

Chrysomelidae Longitarsus luridus van Wielink 2021c  

Chrysomelidae Phyllobrotica quadrimaculata van Wielink 2021c  

Chrysomelidae Psylliodes chrysocephala van Wielink 2021c  

Coccinellidae Scymnus cf suffrianoides van Wielink 2021c  

Curculionidae Curculio betulae van Wielink 2021c  

Malachiidae Anthocomus fasciatus van Wielink 2021c  

Mordellidae Mordellistena pentas van Wielink 2021c  

Phalacridae Stilbus oblongus van Wielink 2021c  

Scraptiidae Anaspis thoracica van Wielink 2021c  

Staphylinidae Coryphium angusticollis van Wielink 2021c  

Staphylinidae Quedius maurus van Wielink 2021c  

Carabidae Amara montivaga van Wielink 2020  

Carabidae Asaphidion flavipes van Wielink 2020  

Laemophloeidae Cryptolestes ferrugineus van Wielink 2020  

Carabidae Harpalus laevipes van Wielink 2020  

Histeridae Plegaderus dissectus van Wielink 2020  

Monotomidae Rhizophagus perforatus van Wielink 2020  

Staphylinidae Zyras funestus van Wielink 2020  

Aderidae Aderus populneus Bouvy 2020  

Elateridae Athous bicolor Bouvy 2020  

Curculionidae Crypturgus cf hispidulus Bouvy 2020  

Latridiidae Enicmus rugosus Bouvy 2020  

Staphylinidae Nudobius lentus Bouvy 2020  

Staphylinidae Oligota parva Bouvy 2020  

Staphylinidae Quedius nigriceps Bouvy 2020  

Anthicidae Stricticollis tobias Bouvy 2020  

Curculionidae  Crypturgus subcribrosus Bouvy 2021a  

Eucnemidae  Dromaeolus barnabita Bouvy 2021a  

Staphylinidae  Phloeonomus pusillus Bouvy 2021a  

Staphylinidae  Placusa depressa Bouvy 2021a  

Clambidae  Clambus pubescens Bouvy 2021b  

Staphylinidae Chloeocharis debilicornis Bouvy 2021b  

Apionidae Synapion ebeninum van Wielink & Bouvy 2021  

Buprestidae Phaenops cyanea van Wielink & Bouvy 2021  

Carabidae Bembidion octomaculatum van Wielink & Bouvy 2021  

Carabidae Harpalus xanthopus van Wielink & Bouvy 2021  

Carabidae Polistichus connexus van Wielink & Bouvy 2021  

Chrysomelidae Cassida hemisphaerica van Wielink & Bouvy 2021  

Chrysomelidae Gonioctena decemnotata van Wielink & Bouvy 2021  

Coccinellidae Scymnus nigrinus van Wielink & Bouvy 2021  

Corylophidae Orthoperus brunnipes van Wielink & Bouvy 2021  

Curculionidae Sitona gressorius van Wielink & Bouvy 2021  

Leiodidae Agathidium nigrinum van Wielink & Bouvy 2021  

Mycetophagidae Berginus tamarisci van Wielink & Bouvy 2021  

Staphylinidae Autalia impressa van Wielink & Bouvy 2021  

Staphylinidae Gyrophaena manca van Wielink & Bouvy 2021  

Staphylinidae Lobrathium multipunctum van Wielink & Bouvy 2021  

Staphylinidae Megarthrus bellevoye van Wielink & Bouvy 2021  

Staphylinidae Philonthus rufipes van Wielink & Bouvy 2021  

Staphylinidae Quedius cf humeralis van Wielink & Bouvy 2021  

Staphylinidae Quedius cinctus van Wielink & Bouvy 2021  

Anthicidae Anthicus antherinus Noordijk 2021  

Coccinellidae Scymnus interruptus Noordijk 2021  

Staphylinidae Astenus serpentinus Noordijk 2021  

Erotylidae Cryptophilus propinquus van Wielink (pers. med.) Noot 5 

Groep/Familie Soort Bron Opm. 
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Groep/Familie Soort Bron Opm. 

Lepidoptera (Vlinders)   

Crambidae Scoparia pyralella Stooker & Spijkers 2021  

Oecophoridae Batia internella Stooker & Spijkers 2021  

Pyralidae Dahlica triquetrela Stooker & Spijkers 2021  

Tortricidae Gypsonoma aceriana Stooker & Spijkers 2021  

Nepticulidae Stigmella naturnella Stooker & Spijkers 2021 NN 

Nepticulidae Stigmella continuella Stooker & Spijkers 2021  

Pterophoridae Gillmeria pallidactyla Stooker & Spijkers 2021  

Gracillariidae Caloptilia elongella Stooker & Spijkers 2021  

Elachistidae Agonopterix heracliana Stooker & Spijkers 2021  

Nepticulidae Stigmella cf oxyacanthella Stooker & Spijkers 2021  

Erebidae Catephia alchymista Stooker & Spijkers 2021  

Erebidae Catocala promissa Stooker & Spijkers 2021  

Erebidae Pechipogo plumigeralis Stooker & Spijkers 2021  

Noctuidae Autographa pulchrina Stooker & Spijkers 2021  

Noctuidae Euxoa cursoria Stooker & Spijkers 2021  

Noctuidae Mormo maura Stooker & Spijkers 2021 (fig. 5) 

Tortricidae Grapholita orobana  Stooker & Spijkers (pers. med.) Noot 6 

Tortricidae Pammene regiana  Stooker & Spijkers (pers. med.) Noot 6 

Sesiidae Paranthrene tabaniformis Spijkers et al. 2021  

Sphingidae Hemaris fuciformis Spijkers et al. 2021  

Pieridae Pieris mannii (Scheefbloemwitje) van Wielink 2021d (fig. 2) 

Lycaenidae Satyrium ilicis (Bruine eikenpage) Stooker & Spijkers 2020  

Diptera (Vliegen/muggen)   

Agromyzidae Aulagromyza populicola van Wielink 2021b  

Agromyzidae Aulagromyza populi  van Wielink 2021b  

Agromyzidae Phytomyza lycopi https://bladmineerders.nl/  

 

Anthomyiidae Anthomyia confusanea Erkelens et al 2021  

Bolitophilidae Bolitophila pseudohybrida  Noordijk 2021  

Conopidae Abrachyglossum capitatum waarneming.nl/observation/196143309/  

Dolichopodidae Tachytrechus insignis  Noordijk 2021  

Syrphidae Microdon major waarneming.nl/observation/189793101/  

Hymenoptera (Bijen/wespen)   

Apidae s.l. Stelis signata waarneming.nl/observation/194645389/  

Crabronidae Harpactus tumidus Klein 2021  

Crabronidae Crossocerus distinguendus Klein 2021  

Crabronidae Nysson spinosus Klein 2021  

Crabronidae Pemphredon fabricii Klein 2021  

Crabronidae Pemphredon lethifer Klein 2021  

Crabronidae Psenulus chevrieri Klein 2021  

Crabronidae Trypoxylon attenuatum Klein 2021  

Crabronidae Trypoxylon minus Klein 2021  

Sphecidae Ammophila pubescens Klein 2021  

Sphecidae Sphex funerarius Klein 2021  

Vespidae Ancistrocerus oviventris Klein 2021  

Vespidae Odynerus spinipes Klein 2021  

Diapriidae Spilomicrus abnormis Peeters 2020 NN 

Diapriidae Spilomicrus annulicornis Peeters 2020  

Diapriidae Spilomicrus nigriclavis Peeters 2020 NN 

Diapriidae Spilomicrus rufitarsus Peeters 2020 NN 

Diapriidae Trichopria basalis Peeters & Felix 2020  

Ichneumonidae Ctenochira sanguinatoria Zwakhals 2021  

Ichneumonidae Diadromus troglodytes  Zwakhals 2021  

Ichneumonidae Diaparsis multiplicator Zwakhals 2021 NN 

Ichneumonidae Dicaelotus cameroni  Zwakhals 2021  

Ichneumonidae Dicaelotus pusillus Zwakhals 2021 NN 

Ichneumonidae Dicaelotus schmiedeknechti Zwakhals 2021 NN 

https://bladmineerders.nl/
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Groep/Familie Soort Bron Opm. 

Ichneumonidae Dirophanes callopus  Zwakhals 2021  

Ichneumonidae Dusona libertatis  Zwakhals 2021  

Ichneumonidae Grypocentrus basalis Zwakhals 2021 NN 

Ichneumonidae Homotropus pictus  Zwakhals 2021  

Ichneumonidae Lamachus eques Zwakhals 2021  

Ichneumonidae Lissonota cruentator  Zwakhals 2021  

Ichneumonidae Lissonota dormitor Zwakhals 2021 NN 

Ichneumonidae Oedemopsis scabricula Zwakhals 2021  

Ichneumonidae Phaeogenes melanogonos Zwakhals 2021  

Ichneumonidae Phytodietus albipes Zwakhals 2021 NN 

Ichneumonidae Sinarachna nigricornis Zwakhals 2021  

Ichneumonidae Tersilochus longicaudatus Zwakhals 2021 NN 

Ichneumonidae Trematopygodes aprilinus Zwakhals 2021  

Ichneumonidae Tycherus elongatus Zwakhals 2021 NN 

Ichneumonidae Tycherus kuhmoensis Zwakhals 2021 NN 

Ichneumonidae Tycherus socialis Zwakhals 2021 NN 

Ichneumonidae Zemiophora scutulata Zwakhals 2021  

Ichneumonidae Megarhyssa vagatoria Insectenwerkgroep Noot 7 

Ichneumonidae Ichneumon bucculentus Noordijk 2021  

Ichneumonidae Megarhyssa rixator waarneming.nl/observation/190335658/ (fig. 4) 

Ichneumonidae Coleocentrus excitator waarneming.nl/observation/193050365/  

Ichneumonidae Echthrus reluctator waarneming.nl/observation/190352124/  

Ichneumonidae Dolichomitus imperator waarneming.nl/observation/193983645/  

Braconidae Aerophilus rufipes van Achterberg 2020  

Braconidae Aleiodes circumscriptus van Achterberg 2020  

Braconidae Alloea lonchopterae van Achterberg 2020  

Braconidae Aphaereta scaptomyzae van Achterberg 2020  

Braconidae Aphaereta tenuicornis van Achterberg 2020  

Braconidae Apodesmia diabolica van Achterberg 2020 NN 

Braconidae Aspilota efoveolata van Achterberg 2020 NN 

Braconidae Blacus nigricornis van Achterberg 2020  

Braconidae Blacus paganus van Achterberg 2020  

Braconidae Blacus tripudians  van Achterberg 2020  

Braconidae Eubazus lepidus van Achterberg 2020  

Braconidae Euphorus fulvipes van Achterberg 2020  

Braconidae Euphorus pallidistigma van Achterberg 2020  

Braconidae Exotela hera van Achterberg 2020  

Braconidae Grammospila rufiventris van Achterberg 2020  

Braconidae Heterolexis balteata van Achterberg 2020  

Braconidae Leiophron fascipennis van Achterberg 2020  

Braconidae Macrocentrus bicolor van Achterberg 2020  

Braconidae Macrocentrus nitidus van Achterberg 2020  

Braconidae Meteorus abdominator van Achterberg 2020  

Braconidae Meteorus cinctellus van Achterberg 2020  

Braconidae Meteorus consimilis van Achterberg 2020  

Braconidae Meteorus filator van Achterberg 2020  

Braconidae Meteorus vexator van Achterberg 2020  

Braconidae Microctonus flaviventris van Achterberg 2020  

Braconidae Microplitis spectabilis van Achterberg 2020 NN 

Braconidae Opius instabilis van Achterberg 2020  

Braconidae Opius levis van Achterberg 2020  

Braconidae Opius neopusillus van Achterberg 2020 NN 

Braconidae Opius pallipes van Achterberg 2020  

Braconidae Paroplitis wesmaeli van Achterberg 2020 NN 

Braconidae Peristenus pallipes van Achterberg 2020  

Braconidae Phaedrotoma flavigaster van Achterberg 2020 NN 

Braconidae Phaedrotoma reptantis van Achterberg 2020  
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Noten bij tabel 1. 
Noot 1. Paul van Wielink heeft in 2020 vier soorten galmijten gevonden waarover geen 
artikel in dit jaarverslag is gepubliceerd. Het betreft de volgende vier soorten van de familie 
Eriophyidae: 
Aceria erinea, Kaaistoep-oost, gal op Walnoot. 
Aculus magnirostris, Kaaistoep-west, gal op Schietwilg-bastaard. 
Eriophyes tiliae, Blaakbos, gal op Zomerlinde. 
Phytoptus tetratrichus, Blaakbos, gal op Zomerlinde. 
 
Noot 2. Op 28.vii.2020 is de vogelluis Laemobothrion tinnunculi door John Snoeren 
gevangen en gecontroleerd door Herman Cremers. De soort werd aangetroffen op een 
Torenvalk op het vogeltrekstation in De Kaaistoep (med. Paul van Wielink, d.d. 20.i.2021). 
 
Noot 3. Door Berend Aukema zijn vier soorten wantsen genoemd in een mail d.d. 11-3-2021 
die niet zijn opgenomen in de geciteerde bronnen. Het betreft: 
Spathocera dalmanii, aangetroffen in een bodemval, maar niet vermeld in Aukema 2020b 
Megalonotus sabulicola, aangetroffen in de malaiseval in 2020 (zie van Wielink 2021a) 
Asciodema obsoleta, aangetroffen in de malaiseval in 2020 (zie van Wielink 2021a) 
Megaloceroea recticornis, aangetroffen in de malaiseval in 2020 (zie van Wielink 2021a). 
 
Noot 4. Paul van Wielink heeft de bladluis Stomaphis quercus (familie Aphididae) ‘s nachts 
op een zomereik aangetroffen in Kaaistoep-west (pers. med. P. van Wielink).  

  

Groep/Familie Soort Bron Opm. 

Braconidae Phaedrotoma variegata van Achterberg 2020  

Braconidae Phaenocarpa conspurcator van Achterberg 2020  

Braconidae Pygostolus otiorhynchi van Achterberg 2020  

Braconidae Rhogadopsis docilis van Achterberg 2020 NN 

Braconidae Rhogadopsis reconditor van Achterberg 2020  

Braconidae Schizoprymnus collaris van Achterberg 2020  

Braconidae Therophilus tegularis van Achterberg 2020  

Braconidae Trachyusa aurora van Achterberg 2020  

Braconidae Xynobius comatus van Achterberg 2020 NN 

Cephidae Janus luteipes Mol 2021a  

Cephidae Phylloecus niger Mol 2021a (fig. 3) 

Pamphiliidae Pamphilius kontuniemii Mol 2021a  

Tenthredinidae Allantus calceatus Mol 2021a  

Tenthredinidae Amauronematus puniceus Mol 2021a NN 

Tenthredinidae Claremontia alternipes Mol 2021a  

Tenthredinidae Endelomyia aethiops Mol 2021a  

Tenthredinidae Monophadnoides ruficruris Mol 2021a  

Tenthredinidae Nematinus fuscipennis Mol 2021a  

Tenthredinidae Nematus oligospilus Mol 2021a  

Vertebrata 

Aves (Vogels)   

Anatidae Mergus merganser (Grote zaagbek) Gameren & Spijkers 2021 Noot 8 

Anatidae Netta rufina (Krooneend) Gameren & Spijkers 2021  

Corvidae Corvus corax (Raaf) Gameren & Spijkers 2021  

Upupidae Upupa epops (Hop) Gameren & Spijkers 2021  

Picidae Leiopicus medius  (Middelste bonte specht) Gameren & Spijkers 2021  

Emberizidae Plectrophenax nivalis (Sneeuwgors) Gameren & Spijkers 2020  

Phylloscopidae Phylloscopus collybita tristis (Siberische tjiftjaf) Gameren & Spijkers 2020  

Totaal aantal soorten: 264 
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Noot 5. Paul van Wielink heeft aangeven (pers. med.) dat Cryptophylus obliteratus 
(Coleoptera, Erotylidae) die op pagina 352 (4e kolom) van het Kaaistoepboek is genoemd, 
blijkt te behoren tot Cryptophylus propinquus. 
 
Noot 6. Bij het nalopen van materiaal dat in 2019 op licht was gevangen bij de Hut van 
Homberg (RD coördinaten 128.8-394.6) trof Henk Spijkers nog twee vlinders (familie 
Tortricidae) aan die niet eerder in De Kaaistoep waren waargenomen. Het betreft:  
Grapholita orobana, Brede haakspiegelmot, verzameld op 04-06-2019. 
Pammene regiana, Maanmot, verzameld op 18-06-2019. 
 
Noot 7. In 2020 heeft een malaiseval in De Kaaistoep gestaan (zie van Wielink 2021a), 
waarvan de vangsten zoals de sluipwespen nog lang niet allemaal op naam zijn gebracht. 
Maar één exemplaar viel door de grootte meteen op en is door Kees Zwakhals 
gedetermineerd als Megarhyssa vagatoria. 
 
Noot 8. In het artikel van van Gameren & Spijkers (2020) wordt de Siberische boompieper 
als nieuwe soort voor De Kaaistoep genoemd. Volgens Guido Stooker (pers. med.) betreft 
het echter een gewone Boompieper. 

 

 

Figuur 2. Het Scheefbloemwitje Pieris mannii is pas sinds enkele jaren een inlandse vlinder,  
maar is nu ook in De Kaaistoep gevonden (foto Tineke Cramer). 
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Correcties 
Naast nieuwe soorten blijkt dat ook binnen het bestaande soortenbestand veranderingen 
optreden doordat sommige namen veranderen of bij controle blijkt dat determinaties niet 
kloppen. In dat laatste geval verdwijnen soorten soms van de lijst als blijkt dat een foutief 
gedetermineerd exemplaar tot een soort behoort die al op de lijst stond. In andere gevallen 
blijft het aantal soorten gelijk en wordt de ene soort vervangen door een andere. Pure 
naamswijzigingen zijn niet van invloed op het aantal soorten in de lijst.  
Naast deze aanpassingen zijn hier ook errata opgenomen, zoals verkeerd geschreven 
namen die ondanks de controle toch in het boek terecht zijn gekomen. Onderstaand worden 
de aanpassingen van de soortenlijst benoemd. 
 
Pagina 335, 1e kolom (Laboulbeniales): Hesperomyces halyziae was opgenomen als nom. 
prov.; inmiddels is de soort officieel beschreven en is de naam formeel vastgelegd door 
Haelewaters & De Kesel 2020. De aanduiding ‘nom. prov.’ vervalt daardoor. 
 
Pagina 347, 2e kolom (Heteroptera, Miridae): de naam Parapsallus vitellinus wordt 
vervangen door Plagiognathus vitellinus. Het aantal soorten blijft daardoor gelijk. 
 
Pagina 352, 1e kolom (Coleoptera, Curculionidae): de soort Trachyphloeus spinimanus wordt 
vervangen door T. scabriculus die al op de lijst staat. Het aantal soorten neemt daardoor met 
één soort af. 
 
Pagina 352, 4e kolom (Coleoptera, Erotylidae): Cryptophilus obliteratus vervalt; het materiaal 
blijkt te behoren tot Cryptophilus propinquus die in tabel 1 als nieuw voor De Kaaistoep wordt 
vermeld. Het aantal soorten blijft daardoor gelijk (zie noot 5). 
 
Pagina 356, 1e kolom (Coleoptera, Staphylinidae): Tachyusa balteata vervalt; het materiaal 
blijkt te behoren tot Autalia impressa die in tabel 1 als nieuw voor De Kaaistoep wordt 
vermeld. Het aantal soorten blijft daardoor gelijk. 
 
Pagina 358, 4e kolom (Lepidoptera, Nepticulidae): Stigmella cf. trimaculella: De determinatie 
van Stigmella trimaculella is inmiddels bevestigd (van Wielink 2021b); het tussenvoegsel cf. 
kan worden verwijderd. 
 
Pagina 361, 3e kolom (Diptera, Agromyzidae): Calcomyza artemissiae moet zijn: 
Calycomyza artemisiae; Calcomyza mikaniae moet Calycomyza mikaniae zijn (deze laatste 
naam staat ook fout op p. 131 van het jaarverslag 2019). 
 
Pagina 361, 4e kolom (Diptera, Agromyzidae): de genusnaam Phytoliriomyza van P. 
melampyga en P. arctica moet zijn Phytoliromyza. 
 
Pagina 362, 3e kolom (Diptera, Chloropidae): Gaurax fascipes en Gaurax flavomaculatus, 
Incertella antennata en Oscinella nigerrima werden ten onrechte niet als nieuw voor 
Nederland vermeld (pers. med. Jan Willem van Zuijlen). 
 
Vijf familienamen hebben niet de juiste opmaak en zijn daardoor niet meteen als 
familienamen herkenbaar. Het betreft: pagina 331, 2e kolom (Lentibulariaceae); pagina 363, 
3e kolom (Heleomyzidae); pagina 363, 4e kolom (Lauxaniidae); pagina 364, 1e kolom 
(Muscidae) en pagina 367, 1e kolom (Limoniidae). 
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Conclusies  
Tabel 2 tenslotte geeft een totaaloverzicht van het aantal in De Kaaistoep aangetroffen 
soorten, waarbij de 8984 soorten uit het Kaaistoepboek als basis dienen en in twee 
kolommen de nieuwe soorten uit het jaarverslag over 2019 en dit jaarverslag (over 2020) 
daarbij worden opgeteld. Uit tabel 2 blijkt dat we op dit moment 9248 soorten uit de 
Kaaistoep kennen. Dat zijn er 264 meer dan de 8984 soorten uit het boek. Daaronder zijn 24 
nieuwe soorten voor Nederland (in tabel 1 met NN aangeduid), inclusief vier soorten 
(Diptera, Chloropidae, p. 362) die al in 2019 nieuw waren, maar per abuis niet in het boek als 
zodanig waren opgenomen (zie hierboven bij de correcties). 
 

 
 

Figuur 3. Phylloecus niger is een halmwesp die 
leeft in de stengels van bramen (foto Tineke Cramer). 

 

 
 

Figuur 4. Megarhyssa rixator in De Kaaistoep  
(foto Ben Akkermans, 21 mei 2020; determinatie Kees Zwakhals). 
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Tabel 2. Totaal aantal soorten dat in De Kaaistoep is waargenomen sinds 1994. 
Toelichting:  
* Sternorrhyncha worden gevormd door de samengevoegde groepen Hemiptera-Psyllomorpha (bladvlooien), 
Coccomorpha (dop-, wol- en schildluizen) en Aphidomorpha (bladluizen) uit het boek; 
** De determinatie van Trachyphloeus spinimanus blijkt betrekking te hebben op T. scabriculus die al op de lijst 
stond, daardoor neemt het aantal nieuwe Coleoptera in 2021 met één soort af van 40 naar 39. 
 
 

Hoofdgroepen 
Kaaistoep- 

boek 
Jaarverslag 

over 2019 
Jaarverslag 

over 2020 
Totaal 

Eencelligen (diverse groepen) 295   295 

Charophyta (Kranswieren) 3   3 

Bryophyta (Mossen) 175   175 

Tracheophyta (Vaatplanten) 540 1 4 545 

Fungi (Paddenstoelen/schimmels) 1105  13 1118 

Lichenes (Korstmossen) 114  3 117 

Mycetozoa (Slijmzwammen) 31  1 32 

Wormachtigen (diverse groepen) 34   34 

Bivalvia (Tweekleppigen) 7   7 

Gastropoda (Slakken) 46   46 

Acari (Mijten) 108  4 112 

Araneae (Spinnen) 249  5 254 

Opiliones (Hooiwagens) 6  6 12 

Pseudoscorpiones (Pseudoschorpioenen) 2   2 

Chilopoda (Duizendpoten) 9   9 

Diplopoda (Miljoenpoten) 8   8 

Symphyla (Wortelduizendpoten) 1   1 

Branchiopoda (Watervlooien) 18   18 

Amphipoda (Vlokreeften) 2   2 

Isopoda (Pissebedden) 7  1 8 

Decapoda (Krabben/kreeften) 3   3 

Overig (roeipootkreeftjes/visluizen) 2   2 

Collembola (Springstaarten) 30   30 

Zygentoma (Franjestaarten) 0  1 1 

Ephemeroptera (Haften) 9   9 

Odonata (Libellen) 41  1 42 

Orthoptera (Sprinkhanen) 17   17 

Blattodea (Kakkerlakken) 4   4 

Dermaptera (Oorwurmen) 2   2 

Psocoptera (Stofluizen) 29   29 

Phthiraptera (Luizen) 1  1 2 

Heteroptera (Wantsen) 303 11 9 323 

Auchenorrhyncha (Cicaden) 113   113 

Sterrnorhyncha* (bladvlooien/bladluizen etc.) 49  5 54 

Neuropterida (Gaasvliegen) 37  1 38 

Trichoptera (Kokerjuffers) 69  1 70 

Siphonaptera (Vlooien) 10   10 

Mecoptera (Schorpioenvliegen) 4   4 

Strepsiptera (Waaiervleugeligen) 6   6 

Coleoptera (Kevers) 1606 15 44** 1665 

Lepidoptera (Vlinders) 1032 1 21 1054 

Diptera (Vliegen/muggen) 1514  8 1522 

Hymenoptera (Bijen/wespen) 1070 48 52 1170 

Pisces (Vissen) 14   14 

Aves (Vogels) 212 2 5 219 

Mammalia (Zoogdieren) 35   35 

Overig (Amfibieën/reptielen) 12   12 

Totaal aantal soorten 8984 78 186 9248 

  



208 

 

Nawoord 
Met dank aan Paul van Wielink, Jan Willem van Zuijlen, Berend Aukema, Guido Stooker, 
Reinoud van den Broek en alle geciteerde auteurs. 
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Figuur 5. Het Zwart weeskind Mormo maura is een van de grootste 
uilen (Noctuidae) in ons land (foto Tineke Cramer). 



 


