Kortenhoeff 2017-2018
Entomologisch onderzoek in en om de vennen

Entomologisch onderzoek Kortenhoeff 2017-2018

Pagina 2

Entomologisch onderzoek Kortenhoeff 2017-2018

Kortenhoeff 2017-2018
Entomologisch onderzoek in en om de vennen

Inventarisatie op verzoek van Staasbosbeheer

Vera Vandenbulcke
Gerrit Groeneweg

Foto omslag: Tengere pantserjuffer (Lestes virens), copula

Pagina 3

Entomologisch onderzoek Kortenhoeff 2017-2018

Afb. 1 Kortenhoeff met aanduiding van de drie vennen. Ondergrond foto: Google Earth
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1. Inleiding
Op uitnodiging van J.P.A.M. (Hans) Backx, boswachter ecologie in het district Brabant-West van
Staatsbosbeheer divisie Beleven en Benutten hadden wij op 17 oktober 2017 op zijn kantoor in Breda
in Breda een oriënterend gesprek over de mogelijk- en wenselijkheden van entomologisch onderzoek
in en bij de vennen in het natuurgebied de Kortenhoeff bij Hoogerheide (gemeente Woensdrecht).
Tijdens het overleg stelden wij voor:
- Een onderzoek te doen naar de macro-fauna van de vennen, meer specifiek gericht op
waterwantsen en –kevers;
- De soorten libellen en juffers rondom de vennen te inventariseren;
- Na te gaan of en zo ja waar, binnen het gebied van de Kortenhoeff én de Staartse Heide
veenmollen voorkomen.
De mondeling toegezegde vergunning om het terrein buiten de paden te betreden voor het doen van
entomologisch onderzoek is nadien door Staatsbosbeheer schriftelijk bevestigd en geldt tot en met
31 december 2020.
Het 100 hectare grote natuurgebied Kortenhoeff ligt in het Nederlandse deel van het Grenspark
Kalmthout en maakt deel uit van het Natura 2000 gebied Brabantse Wal.
Het is een open gebied met droge en natte heide en vennen, en her en der wat kleine bosjes en
weides.
Op de Kortenhoeff liggen 3 vennen: het Bronven, het Wasven (dat een groot deel van het jaar uit
twee delen bestaat) en het Akkerenven.
Dankzij de voedselarme bodem en de grote variatie aan terreintypen, kent het gebied een rijke
biodiversiteit. Langs de vennen komt beenbreek, oeverkruid, ronde- en kleine zonnedauw voor.
De vennen worden gevoed met regenwater. De waterstand is daarom in de zomer minstens een
halve meter lager dan ‘s winters, zodat in sommige jaren - zoals in de droge zomer van 2018 hoogstens wat kleine ondiepe plasjes op een modderige bodem van de vennen resteren.
Het gebied is in 2017 en 2018 – uitgezonderd de periode juni/juli - maandelijks bezocht.
De in de beide verslagjaren gedane waarnemingen zijn steeds gemeld op www.waarneming.nl, de
landelijke databank voor dieren en planten. De daar aangeleverde waarnemingen worden in principe
door deskundigen gecontroleerd en gevalideerd.
Van iedere op een bepaalde dag of locatie waargenomen soort is bij de samenstellers van deze
rapportage een foto en/of een fysiek bewijsexemplaar bewaard gebleven.
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2. Juffers (Zygoptera) en libellen (Anysoptera)
Gedurende 2017 en 2018 zijn in het gebied Kortenhoeff de volgende soorten juffers en libellen
waargenomen:



















gewone pantserjuffer - Lestes sponsa
zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus
tengere pantserjuffer - Lestes virens
bruine winterjuffer - Sympecma fusca
lantaarntje - Ischnura elegans
watersnuffel - Enallagma cyathigerum
azuurwaterjuffer - Coenagrion puella
gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum
kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum
vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula
koraaljuffer - Ceriagrion tenellum
paardenbijter - Aeshna mixta
blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea
grote keizerlibel - Anax imperator
smaragdlibel (Cordulia aenea)
viervlek - Libellula quadrimaculata
gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum
venwitsnuitlibel - Leucorrhinia dubia
zwarte heidelibel - Sympetrum danae
bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum
zwervende heidelibel - Sympetrum fonscolombii
bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum

Tabel 1
Waargenomen juffers en libellen. De soorten die zich in het gebied voortplanten zijn met stip aangeduid.

Bij het waarnemen van juffers en libellen is er steeds op gelet of er aanwijzingen waren voor een
permanent verblijf in en om de vennen van het natuurgebied.
Of een libellensoort daadwerkelijk deel uitmaakt van een vaste populatie op die plaats kan blijken uit
copulatie, ei-afzetting, de aanwezigheid van larven, het uitsluipen van de nieuwe libel uit het
larvenhuidje, of de aanwezigheid van nog niet geheel opgedroogde “verse” libellen.
Op korte afstand van de Kortenhoeff liggen, binnen en buiten het Grenspark, tal van andere vennen.
Veel juffers en libellen zwerven eerste een tijdje rond voordat zij zich ergens gaan settelen. Het feit
dat een libel wordt waargenomen is dan mogelijk een aanwijzing, maar zeker geen bewijs voor het
feit of die soort zich daar ook daadwerkelijk voortplant.

2.1 Bespreking per soort
Gewone pantserjuffer (Lestes sponsa)
De gewone pantserjuffer mag dan wel tot een van de algemeenste soorten libellen in Nederland
worden gerekend, maar in het Grenspark Kalmthout lijkt deze juffer minder algemeen te worden. De
gewone pantserjuffer lijkt overigens in Nederland steeds minder gewoon te worden, de soort
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vertoont sedert 1990 een afnemende trend. Wij hebben de indruk dat deze soort bij verschillende
vennen in het Grenspark steeds meer plaats gaat maken voor de tangpantserjuffer (Lestes dryas),
een soort overigens die (nog) niet op de Kortenhoeff is waargenomen.
De gewone pantserjuffer is een hoogzomersoort met een hoofdvliegtijd van begin juli tot ver in
augustus. Dat is ook de periode waarin de soort op de Kortenhoeff volop te zien was.
De gewone pantserjuffer wordt in ons land vooral bij vennen met een wisselende waterstand
aangetroffen en kan zich goed handhaven in een ven dat zomers uitdroogt. De pantserjuffer heeft
een sterke voorkeur voor ondiep water op zonnige plaatsen, op enige afstand omgeven door bomen.
De voorkeur gaat verder uit naar met een dichte oeverbegroeiing van zegge (Carex spec.) en/of bies
(Sirpus spec.). Daarin verschuilen zij zich en daarin worden ook de eitjes afgezet, ook als er (tijdelijk)
geen water in de buurt is. De eitjes komen pas in het voorjaar uit, wanneer het ven weer met water
gevuld is.

Zwervende pantserjuffer (Lestes barbarus)
Doordat deze soort - zoals de naam als zegt - zwervend grote afstanden kan afleggen, duikt hij in de
meest uiteenlopende biotopen op, met een voorkeur voor voedselarme wateren die in de zomer
gedeeltelijk droogvallen.
Voortplanting vindt plaats in ondiepe, zon geëxponeerde en daarom snel opwarmende poelen. Aan
die voorwaarden voldoen de vennen op de Kortenhoeff, maar daar kon de aanwezigheid van de
soort in 2018 slechts eenmaal met zekerheid worden vastgesteld. Of de zwervende pantserjuffer zich
er in 2018 daadwerkelijk heeft voortplant is onzeker.

Tengere pantserjuffer (Lestes virens)
Vooral vanaf begin augustus tot de eerste weken van oktober 2018 komt de tengere pantserjuffer in
groten getale rondom vooral het Bronven voor. De tengere pantserjuffer was vroeger tamelijk
zeldzaam, maar is in Nederland en in Vlaanderen de laatste jaren in aantal toegenomen. Ook het
aantal vindplaatsen is groter geworden. Wellicht profiteert de soort van klimaatverandering en van
verbetering van de waterkwaliteit. Het is een typische soort voor heidevennen en licht verstoord
hoogveen, waarin verlandingssituaties voorkomen met een voorkeur voor meso- en eutroof water.
Vermindering van voedingsstoffen en het minder zuur worden van de vennen lijkt een gunstige
invloed te hebben.
De tengere pantserjuffer is door de provincie Noord-Brabant aangewezen als prioritaire soort.

Bruine winterjuffer (Sympecma fusca)
De bruine winterjuffer zit in Nederland aan de noordrand van haar areaal. In de jaren '70 en '80 van
de vorige eeuw verdween de soort nagenoeg geheel uit ons land, maar de laatste 15 jaar is deze
juffer algemener geworden, wat grotendeels een gevolg lijkt te zijn van de warmere zomers van de
afgelopen jaren. De bruine winterjuffer komt vooral voor bij matige tot voedselrijke wateren op
zandgronden en prefereert daar ondiepe oeverzones met een goed ontwikkelde vegetatie zoals
snavelzegge (Carex rostrata) of riet (Phragmites australis).
De soort dankt haar Nederlandse naam aan het feit dat deze - in tegenstelling tot de andere juffers als volwassen libel overwintert. Dat overwinteren gebeurt vaak op plaatsen die op enige afstand
liggen van de vennen waarin ze zich voortplanten. De bruine winterjuffer is een vaste bewoner van
de Kortenhoeff, zo zijn op 9 april 2018 ruim 15 exemplaren bij het Bronven geteld, daar is ook
copulatie en ei-afzetting vastgesteld.
Ook de bruine winterjuffer is door de provincie Noord-Brabant aangewezen als prioritaire soort.
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Afb. 4 Bruine winterjuffer (Sympecma fusca), Bronven, Kortenhoeff, 8 april 2018

Lantaarntje (Ischnura elegans)
Het lantaarntje is de meest algemene juffer in ons land en kan in vrijwel elk biotoop worden
aangetroffen, speciaal bij heldere vegetatierijke wateren. Vanaf mei zijn het hele seizoen op de
Kortenhoeff waargenomen, ook copula, maar de aantallen blijven steeds klein.

Watersnuffel (Enallagma cyathigerum)
Van begin mei tot in september zijn watersnuffels vaak massaal aanwezig bij wateren op de
Nederlandse zandgronden. Daarbuiten is de soort schaars. Op de Kortenhoeff zijn het hele
zomerseizoen watersnuffels te vinden. Deze juffer dankt zijn Nederlandse naam aan de voortdurend
lage vlucht vlak boven het wateroppervlak, alsof de juffer aan het water snuffelt.
Het Hoogheemraadschap van West-Brabant (inmiddels opgegaan in Waterschap Brabantse Delta)
verrichtte destijds jaarlijks biologisch onderzoek in een groot aantal oppervlaktewateren, verspreid
over westelijk Noord-Brabant. In 2003 besteedde zij een aantal van die werkzaamheden uit aan
Hydrobiologisch Adviesburo Klink. Daarbij ging het om het verzamelen van gegevens ten behoeve
van een permanent meetnet, een roulerend meetnet en waternatuur. Van ieder monsterpunt binnen
de afzonderlijke meetnetten werd ecologische kwaliteit beoordeeld. In dat kader zijn toen de
macrofauna, macrofyten, epifytische diatomeeën, fytoplankton en desmidiaceeën van het Wasven
onderzocht.
In haar rapportage stelde het adviesbureau toen vast, dat de larve van de watersnuffel er massaal
voorkwam.
Inmiddels zijn we vijftien jaar later, maar vanaf mei tot midden september komt de watersnuffel nog
steeds volop voor in en om de vennen van de Kortenhoeff.

Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella)
De verspreiding van de azuurwaterjuffer is in Nederland, op enkele uitzonderingen na, beperkt tot
wateren op zandgrond. Op die plaatsen is de azuurwaterjuffer vaak de algemeenste soort bij
uiteenlopende watertypen, met een sterke voorkeur voor stilstaand water met drijvende vegetaties.
Vaak weet deze soort zich ook met succes in tuinvijvers voort te planten. Het is opvallend dat de
azuurwaterjuffer zelden bij de vennen in dit deel van het Grenspark te zien is.
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Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum
De gaffelwaterjuffer is een zuidelijke soort, die zich langs de Belgische kust naar het noorden
uitbreidt en in 2003 voor het eerst in Nederland gesignaleerd werd. In 2007 en 2008 heeft deze juffer
zich definitief in Zeeuws-Vlaanderen gevestigd, langzamerhand worden exemplaren meer noordelijk
langs de Zeeuwse kust gesignaleerd. Het is zou een kwestie van tijd zijn voor de gaffelwaterjuffer de
Schelde oversteekt en zich ook in het Grenspark vestigt. Het eerste exemplaar is al in 2017 op de
Kortenhoeff gesignaleerd (melding op waarneming.nl). Het wachten is hier nu op definitieve
vestiging van deze juffer.

Kleine roodoogjuffer (Erythroma viridulum)
Dit is een waterjuffer die voor de voortplanting afhankelijk is van stilstaande wateren met drijvende
vegetatie. Bij het Wasven is de roodoogjuffer verschillende keren waargenomen, ook zijn daar copula
en ei-afzetting vastgesteld.

Vuurjuffer (Phyrhosoma nymphula)
De vuurjuffer bewoont in Nederland een scala aan wateren die een enigszins beschutte ligging en
een rijke watervegetatie gemeen hebben. Zo komt de soort voor in laagveenmoerassen, tuinvijvers,
leemplassen, traag stromende beken, vennen en hoogveenrestanten. Een gevarieerde onderwateren drijfbladvegetatie is essentieel voor de soort. Er bestaat een lichte voorkeur voor wateren die
beschaduwd worden door bomen of struiken.
De vuurjuffer is een echte voorjaar soort, die in de maanden april-mei af en toe bij de vennen op de
Kortenhoeff te vinden zijn en zich daar ook voortplant.

Koraaljuffer (Ceragrion tenellum)
De koraaljuffer is vooral een soort van het Middellands Zeegebied. Ze is minder algemeen in WestEuropa. Nederland en België liggen bijna op de noordelijke grens van het verspreidingsgebied. Tot
voor kort vrij was de koraaljuffer vrij zeldzaam in ons land, maar deze zuidelijke soort wordt de
laatste jaren steeds algemener. De koraaljuffer is een van de sterkste stijgers voor wat betreft het
aantal waarnemingen de laatste jaren. Mogelijk heeft dit te maken met de algemene
temperatuurstijgingen in West-Europa. De koraaljuffer komt in Nederland voornamelijk voor bij min
of meer zure (pH van 3,5 tot 6,0), voedselarme, ondiepe bos- en heidevennen en op hoogveen. Op de
Kortenhoeff komt deze soort vanaf mei tot na juli elk jaar in grote hoeveelheden voor.
De koraaljuffer vraagt een zeer specifiek voortplantingsbiotoop: ondiep, zuiver en stilstaand of licht
stromend water met een rijke veenmossenvegetatie, bij voorkeur in een bosrijke omgeving als
bescherming tegen de koude. De aanwezigheid van een opgaande vegetatie van zegge (Carex sp.),
bies (Scirpus spec.) of pijpenstrootje (Molinia spec.) lijkt van groot belang te zijn. Van belang is ook
ondiep water dat zomers snel opwarmt, maar dat ‘s winters niet dichtvriest doordat het diep genoeg
is of doordat het traag stroomt of kwel bevat. Ondanks de strenge vorst in februari 2018
(Woensdrecht tot -10,8o C) wist de soort zich hier tot nu toe goed te handhaven.

Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea
De blauwe glazenmaker komt in Nederland wijd verspreid voor op de zandgronden en is daar vrijwel
overal aan te treffen. De soort lijkt open gebieden te mijden. Dat zou de reden kunnen zijn voor het
feit dat deze libel op de Kortenhoeff slechts sporadisch wordt gesignaleerd. Aanwijzing voor
voortplanting ontbreken.
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Paardenbijter - Aeshna mixta
De paardenbijter is vanaf begin augustus in geheel Nederland te vinden, dat geldt ook voor de
Kortenhoeff. Een belangrijk deel van de Nederlandse waarnemingen berust vermoedelijk op
immigranten die in de nazomer ons land binnenkomen. Wellicht geldt dat ook voor de paardenbijters
die in augustus op de Kortenhoeff rondvliegen. Voortplantingsbewijs ontbreekt hier.

Grote keizerlibel - Anax imperator
De majestueuze keizerlibel behoort sinds de tweede helft van de vorige eeuw tot de algemeenste
libellen in Nederland. De soort wordt in de periode juli-augustus boven de vennen van de
Kortenhoeff gesignaleerd en plant zich daar ook voort.

Smaragdlibel (Cordulia aenea)
De smaragdlibel komt voor in matig
voedselrijke, neutrale tot zwak zure
laagveenmoerassen en vennen en plassen op
de hoge zandgronden met een vegetatie van
zegge (Carex spec.) en bies (Scirpus spec.), bij
voorkeur nabij een bosrand met hoge bomen.

Afb. 5 Smaragdlibel (Cordulia aenea), Groene
Papegaai, 2 mei 2018

Zoals veel libellen blijven smaragdlibellen na het uitsluipen niet rondom het ven hangen, maar
verblijven ze eerst een tijd tussen hoge opgaande begroeiing. Voor deze libellen zijn dan ook delen
van zijn leefomgeving van belang, waarin geen waterpartij ligt. Zo zagen we op 2 mei 2018
verschillende exemplaren in het struikgewas langs het bospad in de Groene Papegaai. Vooral de
zuidoost rand van het Bronven lijkt een geschikte voortplantingslocatie voor de smaragdlibel. Of de
soort zich daar daadwerkelijk voortplant is niet bekend.

Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia)
In Nederland is de venwitsnuitlibel vrij zeldzaam. Deze libel is gebonden aan rijk begroeide,
voedselarme en zure wateren (pH 4,5 tot 6,0). De hoogste aantallen komen voor in vennen, veel
lagere aantallen in hoogveenrestanten. In hoogveengebieden in het omringende buitenland heeft de
soort een voorkeur voor water met drijvend veenmos (Sphagnum spec.), vooral voor de open,
minder verlande delen. In kleine veenputten komt hij minder vaak en in lage aantallen voor.
De larvendichtheid is laag in water met vis, vaak ontbreekt de soort daar. Ook factoren als
vegetatiestructuur, beschaduwing van de oever, waterdiepte en wateroppervlakte spelen
waarschijnlijk een rol bij het voorkomen, al is de precieze rol onduidelijk.
De tweede helft van mei 2018 waren bij het Bovenven tientallen venwitsnuitlibellen te zien. Van
groot belang voor de daar uitsluipende dieren was een grote omgewaaide boom. Juist uitgeslopen
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venwitsnuitlibellen gebruikten bijna allemaal eerst die boom als uitkijkpunt over een voor hen
nieuwe wereld. Vanaf dat punt werd er gejaagd op prooidieren en op leden van de andere sexe.
De venwitsnuitlibel is slecht bestand tegen uitdroging van ‘hun’ ven. We wachten daarom vol
spanning af wat in 2019 de gevolgen blijken te zijn van de lange droge zomer van 2018.
De venwitsnuitlibel staat vermeld op de lijst van prioritaire soorten in de provincie Noord-Brabant.

Afb. 6 Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia), copula, Bronven Kortenhoeff, 20 mei 2018

Viervlek (Libellula quadrimaculata)
De viervlek plant zich voort in wateren van uiteenlopende grootte en voedselrijkdom. In Nederland
komt de soort vooral voor bij voedselarme vennen en hoogveen, in kleiner aantal in
laagveengebieden en de duinen. Hij ontbreekt in stromend water en bij grote en diepe plassen. De
viervlek is bij de meeste Nederlandse vennen te vinden, mits niet te voedselrijk. De viervlek is vooral
in de maanden april-juni bij alle vennen op de Kortenhoeff algemeen en plant zich er ook voort.

Afb. 7 Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum), Bronven, Kortenhoeff, 20 mei 2018
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Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum)
De gewone oeverlibel is weinig kritisch ten aanzien van zijn biotoop en komt voor bij veel stilstaande
of langzaam stromende wateren, mits de oever enkele schaars begroeide glooiende plekken heeft en
daar niet sterk beschaduwd is. Aan de waterkwaliteit
stelt de soort geen hoge eisen. Voor de oeverlibel is
bijvoorbeeld de schaars begroeide noordwestelijke
oeverzone van het Bronven van groot belang. Daar ook
is de gewone oeverlibel van mei tot begin september
te zien, daar ook plant deze libel zich voort.

Zwarte heidelibel - Sympetrum danae
De zwarte heidelibel is een zeer algemene soort in
Nederland en komt vooral voor op de hogere
zandgronden, maar neemt daar in aantal af. Deze
soort profiteert van verzuring, afname van verzuring in
de laatste jaren lijkt de oorzaak te zijn van geleidelijke
achteruitgang van de soort.

Afb. 8 Zwarte heidelibel (Sympetrum danae), Copula, Wasven,
Kortenhoeff, 1 september 2014

Op de Kortenhoeff worden in de maanden juli-augustus regelmatig solitaire exemplaren van de
zwarte heidelibel waargenomen. De soort plant zich er ook voort.

Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum)
De bloedrode heidelibel komt met vooral voor bij wateren met een verlandingszone. Deze zijn
doorgaans matig tot zeer voedselrijk. Typische biotopen zijn dichtgroeiende sloten, moerassen,
vijvers, verrijkte vennen en rijk begroeide plassen. Imago’s zwerven veel en worden overal
aangetroffen, vooral op beschutte, zonnige plekken zoals langs houtwallen en bosschages.
De bloedrode heidelibel behoort tot de gewoonste soorten van Nederland. Voor de voortplanting
laat deze soort zich niet hinderen door droogvallende vennen. Het feit dat de vennen tijdens de
zomer van 2018 geheel of nagenoeg geheel zijn uitgedroogd deert deze libel niet. De bloedrode
heidelibel dropt haar eitjes gewoon op de bodem van een uitgedroogd ven. Die eitjes zullen
overwinteren en wanneer ze uitkomen is ook hier het waterpeil weer op niveau,. De eitjes van de
bloedrode heidelibel zijn verpakt in een dik, ondoordringbaar omhulsel, dat beschermt tegen
bevriezing en verdroging. De larve van de bloedrode heidelibel ontwikkelt zich snel en reeds na 6 à
10 weken zijn ze volgroeid, meestal nog voor het ven weer uitdroogt. Een uitgedroogd ven heeft als
bijkomend voordeel het ontbreken van vissen en dodaarsjes, de twee belangrijkste predatoren van
libellenlarven. De grootste concentraties waren te zien op 6 augustus en op 6 oktober 2018. De soort
is vaste bewoner van de vennen op de Kortenhoeff.
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Zwervende heidelibel - Sympetrum fonscolombii
Deze heidelibel arriveert tegen het begin van de zomer al zwervend in onze contreien, waar vaak
sprake is van een succesvolle voortplanting. Hun nakomelingen ontwikkelen zich meestal binnen
enkele maanden en sluipen nog dezelfde zomer uit. Zo is een niet uitgekleurd exemplaar dat tegen
eind augustus op de Kortenhoeff is waargenomen, zeer waarschijnlijk ook daar opgegroeid. Zulke
nakomelingen van een ter plaatse opgegroeide zomergeneratie, planten zich hier waarschijnlijk niet
verder voort. Maar dat is een aspect waarover nog weinig bekend is.

Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum
De bruine heidelibel is een algemeen voorkomende warmte minnende en droogte tolerante soort.
Hij hoort tot de laatst vliegende exemplaren en was in 2018 zelfs tot begin december op de
Kortenhoeff te zien, daar is hij autochtoon.

2.2 Samenvatting waargenomen libellen
Uit de eerste inventarisatie van de juffers en libellen in het natuurgebied Kortenhoeff blijkt dat het
Bron- en Wasven van belang zijn als permanent leefgebied voor een achttien-tal juffers en libellen.
Daaronder bevinden zich een drietal soorten die door de provincie Noord-Brabant als prioritaire
soort zijn aangeduid: de venwitsnuitlibel, de tengere pantserjuffer ende bruine winterlibel.
Elk van die soorten komt in relatief grote aantallen voor in en om met name het Bronven.
Het verdient aanbeveling de monitoring in 2019 te continueren en te intensiveren. Daarbij dient de
vooral te worden gelet op het mogelijke effect op de juffers- en libellenpopulatie van het droogvallen
van de vennen in 2018. Een fenomeen dat vooral een impact kan hebben op de populatie van de
venwitsnuitlibellen.
Daarnaast moet worden gelet of de nieuwkomer in ons land, de gaffelwaterjuffer, haar leefgebied in
Vlaanderen en Zeeland naar het natuurgebied Kortenhoeff uitbreidt.

Afb. 9 Een van de auteurs bij het Wasven, 1 december 2017
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3. De macrofauna van de drie vennen
3.1 Het Akkerenven
Het Akkerenven is een ondiep zwakgebufferd ven. Oorspronkelijk is het een vochtige laagte aan de
voet van de te noorden ervan gelegen Akkerenbergen. Aan het begin van de vorige eeuw ligt het te
midden van een gebied van heide en stuifduinen. Het werd waarschijnlijk toen al gevoed vanuit de
Blikloop langs waar de ten noorden ervan gelegen Kooiheide, inclusief de daar gelegen woonstraten
en landbouwgronden, worden ontwaterd.
In het midden van de vorige eeuw is het ven gedempt, er bevindt zich dan een boomgaard, later
groeit er een gemengd bos.
Tegen het einde van de vorige eeuw wordt de voedselrijke grond afgeplagd en legt men het
Akkerenven opnieuw aan.
Thans is het ven geheel begroeid met watercrassula.
Het Akkerenven is bemonsterd op 1 december 2017, waarbij de volgende waarnemingen zijn
gedaan:
Kevers - Coleoptera

Hygrotus impressopunctatus
Liopterus haemorrhoidalis
Hydroporus erythrocephalus

Wantsen - Heteroptera

-

Schaaldieren - Crustacea

zoetwaterpissebed (Asellus aquaticus)

Weekdieren - Mollusca

puntige blaashoren (Physa acuta)
Tabel 2 Macro-fauna Akkerenven

Hygrotus impressopunctatus is een waterroofkevertje dat weinig in zure wateren voorkomt, wel
prefereert het dier een modderige bodem. Het is goed bestand tegen enige verstoring of vervuiling
en heeft mogelijk een voorkeur voor instabiele milieus.
Ook Liopterus haemorrhoidalis is een waterroofkevertje. Het is een soort van vegetatierijke, vaak
dichtgegroeide wateren, die semipermanente aquatische milieus prefereert, zowel voedselrijk als
voedselarm.
Het derde waterroofkevertje dat in het Akkerenven is aangetroffen, Hydroporus erythrocephalus, dat
op de dag van de monitoring duidelijk in de meerderheid was, is in ons land een zeer algemene soort,
die geen duidelijke voorkeur voor zijn leefomgeving lijkt te hebben.
De biotoopvoorkeur van de twee eerstgenoemde waterroofkevertjes onderschrijft het karakter van
het Akkerenven: een instabiel, (met crassula) dichtbegroeid milieu in een zwak gebufferd ven met
een sterk wisselende waterstand. Dat het Akkerenven niet helemaal uitdroogt tonen de
aanwezigheid van de zoetwaterpissebed en het puntige blaashorenslakje aan. Geen van tweeën is
bestand tegen het geheel droogvallen van het biotoop. Blijkbaar is elke zomer nog wel een klein
beetje water in het ven achtergebleven. Of dat ook in 2018 het geval was, zal bij de bemonstering in
2019 blijken.
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3.2 Het Wasven
Het Wasven is vanouds een natte laagte te midden van heide en stuifduinen. Ook toen het terrein in
de vorige eeuw werd geëgaliseerd en plaats maakte voor een uitgestrekt dennenbos met daarbinnen
en netwerk van kaarsrechte dreven, bleef er ter hoogte van het oorspronkelijke ven een kleine plek
bestaan, waar het geboomte niet gedijde. Dit productiebos, de zogenaamde Hoogerheidense
Plantage, maakt na 1940 langzamerhand plaats voor een afwissend landschap met weiland, akkertjes
en kleine bospartijen. Het Wasven bevat dan weer water en het stuifzand dat het ven omringt wijst
op een sterk wisselende waterstand. In de Tweede Wereldoorlog legden de Duitsers in de omgeving
van het ven een nep start- en landingsbaan voor vliegtuigen aan, die echter nooit gebruikt is. Met
houten vliegtuigen hoopten de Duitsers de aandacht van het echte vliegveld, even verderop, af te
leiden.
Bij de herinrichting van het gebied vanaf 1980 door Staatsbosbeheer is de bodem afgeplagd, terwijl
men het ven uitgroef en vergrootte. Het Wasven is zuur.
Bemonstering van het noordelijke deel van het ven ter hoogte van de daar geplaatste steiger, op 1
december 2017, leverde de volgende soorten op:
Kevers - Coleoptera

gordelwaterroofkever (Graphoderus zonatus)
bruine duiker (Colymbetes fuscus )

Wantsen - Heteroptera

tenger bootsmannetje (Notonecta viridis)
gewoon bootsmannetje (Notonecta glauca)
platte zwemwants (Ilyocoris cimicoides)
dwergruggezwemmertje (Plea minutissima)
vensigaar (Sigara scotti)
gewone sigaar (Sigara striata)
dwerglopertje (Microvelia reticulata)

Schaaldieren - Crustacea

-

Weekdieren - Mollusca

Tabel 3 Macro-fauna Wasven

Het feit dat schaal- en weekdieren in de bemonstering ontbreken is reeds een aanwijzing voor het
feit dat hier sprake is van een (licht) zuur ven.
De in ons land vrij zeldzame gordelwaterroofkever leeft in heldere, voedselarme, permanente
wateren, zoals heidevennen en hoogveenplassen. Het volwassen dier kruipt graag weg tussen
plantenresten langs de oever van het ven, de larven
verschuilen zich in kuiltjes op de zanderige bodem tussen
de opgaande stengels van zegge (Carex spec.) en bies
(Scirpus spec.). Voedsel, vooral watervlooien (Daphnia),
zoeken ze dan weer in meer open delen van het ven.
Omdat de larven bijzonder kwetsbaar zijn voor predatie
door vis, leeft de kever in zuur water, waar vissen immers
ontbreken.
Een derde aanwijzing voor het zure karakter van het ven
vormt de relatief grote hoeveelheid vensigaren ten
opzichte van de gewone sigaar in een verhouding van
17:1.
Afb. 10 Vensigaar (Sigara scotti)
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De vensigaar is een kleine duikerwants, die in verschillende biotopen voorkomt. Deze wants heeft
een voorkeur voor stilstaande lichtzure heldere wateren met weinig plantengroei en weinig
organisch materiaal op de bodem, gelegen binnen een gebied van bos en heide. Dat de vensigaar een
vaste bewoner is van het Wasven blijkt in 1993 uit een onderzoek dat destijds door het
Hydrobiologisch Adviesburo Klink is uitgevoerd. Het adviesbureau constateerde toen, dat de
vensigaar er massaal voorkwam (evenals de larve van de watersnuffel, de muggenlarven
Psectrocladius psilopterus, Pseudochironomus prasinatus, de watermijt Arrenurus neumani en een
zeldzame watermijt uit zure vennen is Arrenurus affinis.

3.3 HET BRONVEN
Het Bronven staat bekend als een zwakgebufferd ven. Ook het Bronven kent in de loop der eeuwen
natte en droge perioden, maar vanaf de eerste helft van de vorige eeuw is het op de topografische
kaarten onmiskenbaar als ven aangeduid, eerst als een moerassig gebied omringd door bos, later een
waterpartij omgeven door bos, weiland en stuifzand.
Na de inrichting van het natuurgebied vanaf 1980 ligt het ven grotendeels in open terrein met een
kleiner wordende strook open zand in het noorden met, naar het oosten toe, een klein open
berkenbos, een gebied met voornamelijk Pijpenstrootje (Molinea spec.) en tot slot een meer
gemengd bos op enige afstand in het zuiden.
Bij verschillende bemonsteringen van het Bronven konden de volgende soorten worden
geregistreerd:
Kevers - Coleoptera

gordelwaterroofkever (Graphoderus zonatus)
pieptor (Pelobius hermanni)
Rhantus excoletus
slijktor (Helochares punctatus)
Liopterus haemorrhoidalis
Noterus crassicornis
Noterus clavicornis
Berosus signaticollis
spinnende watertor (Hydrophilus piceus)

Wantsen - Heteroptera

tenger bootsmannetje (Notonecta viridis)
gewoon bootsmannetje (Notonecta glauca)
zwart bootsmannetje (Notonecta obliqua)
gewone duikerwants (Corixa punctata)
gewoon zwemmertje (Cymatia bondsdorffii)
venmoerwants (Hesperocorixa castanea)
vlekpoot (Callicorixa praeusta)
zwartvoetje (Sigara lateralis)
driestreepsigaar (Sigara semistriata)
vensigaar (Sigara scotti)
buiktandje (Gerris odontogaster)

Schaaldieren - Crustacea

gewone zoetwaterpissebed (Asellus aquaticus)

Waterspinnen - Cybaeidae

waterspin (Argyroneta aquatic)

Tabel 4 Macro-fauna Bronven

Het valt op dat in een ven dat als zwakgebufferd bekend staat, zoveel waterinsecten voorkomen,
waarvan men stelt dat ze een duidelijke voorkeur hebben voor zure wateren.
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Zoals hiervoor reeds opgemerkt geldt dat voor de gordelwaterroofkever, maar ook voor bijvoorbeeld
Berosus signaticollis, is een vrij zeldzaam spinnend waterkevertje, waarvan de verspreiding in
Nederland hoofdzakelijk beperkt is tot de pleistocene zandgronden. Dit kevertje komt sporadisch
voor in meer basische poelen.
Het waterkevertje Helochares punctatus heeft zelfs een sterke preferentie voor zure wateren, waar
hij leeft tussen het veenmos.
Het feit tenslotte dat de vensigaar algemeen in het Bronven voorkomt, is ook weer een aanwijzing
voor het (licht) zure karakter van dit ven.

Afb. 11
Gordelwaterroofkever (Graphoderus
zonatus), Kortenhoeff, Bronven, 1
december 2017

Niet in het water, maar vliegend in de buurt ervan, zijn in het voorjaar van 2016 enkele spinnende
watertorren waargenomen. De spinnende watertor is de grootste waterkever in Europa. Deze
imposante kevers werden aangetrokken door het felle licht van de kwikdamplampen waarmee ’s
nachts op de Kortenhoeff nachtvlinders werden gelokt.
De spinnende watertor is in Nederland weinig algemeen en komt daar hoofdzakelijk voor in het
Hollandse polderland, Friesland en het rivierkleigebied. Daarbuiten is de soort zeldzaam. Hij
prefereert voedsel- en vegetatierijke, permanente, stilstaande wateren. Niet helemaal het biotoop
dat je op de Kortenhoeff verwacht, maar wel een leuke waarneming.

Pagina 18

Entomologisch onderzoek Kortenhoeff 2017-2018

4. Veenmollen op de Kortenhoeff en op de Staartse Heide?
In 1660 publiceerde de Johannes Goedaert zijn Metamorphosis naturalis, ofte historische

beschryvinghe vanden oirspronk, aerd, eygenschappen ende vreemde veranderinghen der
wormen, rupsen, maeden, vliegen, witjens, byen, motten ende dierghelijcke dierkens meer. Hij
beschrijft daarin als eerste de metamorfose van insecten: de hele ontwikkeling van ei naar imago. Met
zijn publicaties, ook in het Frans en Latijn, bevordert hij internationaal de belangstelling voor deze
“bloedelooze dierkens”. Voor veel onderzoekers is hij de aanzet tot verdere studie en wordt hij
beschouwd als de eerste entomoloog.
Hij wijdt in zijn publicatie ook veel aandacht aan de veenmol.

Afb. 12 De veenmol (Gryllotalpa gryllotalpa). Uit: “Metamorphosis” van Johannis Goedaert, 1660.

De veenmol is een krekelachtig insect dat een nachtelijk bestaan leidt. Hij verblijft de meeste tijd in
een zelf gegraven gangenstelsel onder de grond. In de provincie Noord-Brabant is de veenmol
zeldzaam. Hij staat dan ook vermeld op de lijst met prioritaire diersoorten

Veenmollen hebben allereerst een biotoop nodig waarin zij naar hartenlust kunnen graven, geen
zware klei dus. Ook moet het zonlicht tot op de grond kunnen doordringen om het nest te
verwarmen. Een beperkte begroeiing weet de veenmol zelf wel te verwijderen, maar heidestruiken,
pijpenstrootje, struiken en bomen vormen een te grote barrière. De bodem moet bovendien
voldoende voedselrijk zijn, waardoor ook de zandgronden afvallen. Zijn grootste natuurlijke vijanden
zijn reigers en mollen. Zolang de veenmol ondergronds blijft ontloopt hij de reiger, maar mollen zijn
een ander verhaal. Een van de weinige dingen waar mollen een hekel aan hebben is water in hun
gangenstelsel. Wanneer dus de veenmol zijn gangen juist onder het grondoppervlak èn net boven de
waterspiegel graaft, heeft hij daarmee het gevaar van de mol geëlimineerd. Die combinatie van
factoren treft het dier onder andere aan in venige of humusrijke schaars begroeide oeverzones van
vennen en van greppels op de heide. Daar kan het dier naar hartenlust zijn gangen gaan en graven in
vochtige, goed doorgraafbare en voedselrijke bodems.
Resteert nog één probleem, namelijk de wisselende waterstand, hoog in de winter en zomerse
regenperiode, laag in droge zomers. Eén van de bijkomende voorwaarden voor het dier is daarom
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een glooiende oever, zodat het, naar gelang van de grondwaterstand, wat lager op de oever zijn
leven lijdt, of dat hij het hogerop moet gaan zoeken.

.

Afb. 13
Ontmoeting met de Westbrabantse veenmol
(Gryllotalpa gryllotalpa).

De veenmol is een nachtdier. Doordat hij bovendien zijn leven grotendeels onder de grond
doorbrengt, lijkt het inventarisaren ervan geen eenvoudige zaak. Eén van de methoden is het gebruik
van bodemvallen. Wij gebruiken die op verschillende locaties binnen en buiten het Grenspark voor
het vangen van loopkevers. Zo’n bodemval is in feite niets meer dan een plastic bekertje of glazen
pot die tot aan de rand wordt ingegraven. Een rondwandelende kever die in zo’n beker of pot valt,
slaagt er niet in om langs de gladde wand ervan weer omhoog te kruipen. Aan de hand van de
vangsten kunnen we nagaan hoe de samenstelling van een loopkeverpopulatie wijzigt wanneer het
biotoop wordt veranderd, zoals na het kappen van een bos, het aanleggen van een poel of het
plaggen van heide. Soms komt er ook een veenmol in zo’n val terecht. Daaruit blijkt dat veenmollen
zich soms ook bovengrond voortbewegen, ze zullen dit voornamelijk ’s nachts doen. Ze kunnen zelfs
vliegen en zwemmen. Maar de kans dat je ze bovengronds aantreft blijft bijzonder klein.
Een andere manier om veenmollen te inventariseren is het zoeken naar de typische sporen van een
graafactiviteiten (afb. 14), maar de meest eenvoudige manier is het lokaliseren en registreren van
zingende mannetjes op mooie zomeravonden. Vanaf eind april tot eind mei, afhankelijk van het
weer, laten de mannelijke veenmollen, zittend voor de entree van hun hol, een baltszang horen. Ze
maken dan een minutenlang aanhoudend, metaalachtig snorrend geluid. Toch is ook dat
eenvoudiger dan het lijkt, want:
- de herkomst van het geluid is niet altijd even gemakkelijk te lokaliseren;
- het geluid van de veenmol lijkt veel op dat van de rugstreeppad;
- bij de geringste voetstap van de inventariseerder zwijgt het dier.
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Maar zodra de veenmol het ‘gezang’ van een concurrerend mannetje hoort, schiet hij weer in gang.
Wij lokken de dieren letterlijk en figuurlijk uit zijn hol door simpel via een mobieltje het geluid van
een soortgenoot te laten horen. Het dier reageert er onmiddellijk op.
Op die manier hebben we op de Staartse Heide een viertal zingende mannetjes kunnen registreren.
Van een daarvan hebben we bovendien de graafsporen (afb. 12) teruggevonden.
Op de Kortenhoeff bleef het echter stil.
Een andere manier om veenmollen te inventariseren is het zoeken naar de typische sporen van een
graafactiviteiten (afb. 14).

Afb. 14 Graafsporen va de veenmol op de Staartse Heide
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Afb. 15 Locatie van vier zingende veenmollen (Gryllotalpa gryllotalpa). op de Staartse Heide.
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5. Samenvatting
De Kortenhoeff is een klein, maar landschappelijk bijzonder fraai gebied. Dat geldt vooral voor de
geaccidenteerde omgeving bij het Bronven. We treffen daar niet alleen wandelaars aan, maar ook
recreanten die zich rondom hun picknickmand scharen en kunstenaars die het landschap op doek of
in hun schetsboek vastleggen. En natuurlijk de natuurliefhebbers, die wandelend van de omgeving
genieten, of zich vooral op details oriënteren, een zonnedauw, een paddenstoel, een libel, een groep
zandbijtjes of het gedrag van vliegen die op hun beurt van de zandbijen genieten.
Niet voor niets is het natuurgebied De Kortenhoeff regelmatig het doel van groepsgewijze bezoeken,
zoals wandelingen die lokale organisaties (Nareko, IVN, KNNV) er organiseren, maar ook leden van de
Nederlandse Entomologische Vereniging, van werkgroepen van EIS-Nederland, van Vlinderwerkgroep
Zeeland, van afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, enzovoorts, brengen terecht een bezoek
aan dit mooie natuurgebied.
Wij hebben ons bij ons onderzoek beperkt tot libellen en juffers bij de drie vennen en de
onderwaterinsecten daarin. De bevindingen van het onderzoek monden niet uit in een overweldigde
soortenrijkdom, toch komen er een aantal bijzondere soorten voor.
Van de tweeëntwintig waargenomen soorten libellen zijn er bijvoorbeeld niet minder dan twintig die
zich aantoonbaar op de Kortenhoeff voortplanten. Daaronder bevinden zich een drietal soorten die
vanwege hun bedreigde status door de provincie Noord-Brabant als prioritaire soort zijn aangeduid:
de venwitsnuitlibel, de tengere pantserjuffer en de bruine winterlibel.
Het verdient aanbeveling de monitoring van libellen en waterjuffers in 2019 te continueren en te
intensiveren. Daarbij dient de vooral te worden gelet op het mogelijke effect van het droogvallen van
de vennen in 2018 op die dieren. Een fenomeen dat vooral een impact kan hebben op de populatie
van de venwitsnuitlibellen.
Het zijn vaak kleine dingen die het gebied voor zo’n prioritaire soort aantrekkelijk maken. Zoals
gewoon een dode boom, liggend in de zon langs het Bronven. Vooral voor de zeldzame
venwitsnuitlibel, maar ook voor de viervlek- en oeverlibel vormt deze boom een rustpunt in de
eerste ‘stap’ van de libel naar zijn of haar nieuwe stadium als volwassen insect.
Daarnaast moet worden gelet of de nieuwkomer in ons land, de gaffelwaterjuffer, haar leefgebied in
Vlaanderen en Zeeland naar het natuurgebied Kortenhoeff uitbreidt.
Het onderzoek naar de ‘waterbeestjes’ van het Wasven bevestigt de waterkwaliteit van dat ven: de
daar gevangen waterinsecten prefereren een zure omgeving. Opvallend is dat ook het Bronven - dat
als zwakgebufferd bekend staat – ook bevolkt blijkt te zijn door waterwantsen en –kevers die een
voorkeur lijken te hebben voor zure wateren.
Ook voor wat betreft het onderzoek van de insecten in het water van de vennen geldt, dat het
aanbeveling verdient de monitoring in 2019 te continueren en te intensiveren, waarbij niet alleen
met schepnet maar ook met andere vangtechnieken bemonsterd kan worden. Niet alleen zullen
meer soorten en grotere aantallen meer informatie geven over het biotoop waarin ze voorkomen,
maar ook zal blijken welke impact de droge zomer van 2018 heeft gehad op de macro-fauna in de
vennen.
In het kader van de onderzoeksopdracht is ook gelet op het voorkomen van de veenmol in het
gebied van de Kortenhoeff èn op de aangrenzende Staartse Heide.
Daarbij is gedurende twee zomerse dagen in mei na zonsondergang gezocht naar het karakteristieke
gesjirp van de mannelijke dieren. In 2016 is eenmaal een veenmol gehoord in De Kortenhoeff (tussen
Bron- en Wasven), in 2018 bleef het daar stil.
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Wel konden op de Staartse Heide een viertal veenmollen worden gelokaliseerd. Van een daarvan
konden ook de graafsporen worden teruggevonden. Ook de veenmol is een prioritaire soort, die in
Noord-Brabant zeldzaam is.
Dit verslag is beperkt tot enkele soortgroepen insecten. Vanzelfsprekend zijn wij in het gebied op tal
van andere insecten gestuit. Zo lijkt de biodiversiteit van bijvoorbeeld wantsen (Heteroptera) in het
gebied groot te zijn. Ook die groep zal in 2019 onze aandacht krijgen.
De waarnemingen van wantsen en andere insecten zijn terug te vinden op www.waarneming.nl.

Afb. 16 Dwerglopertje (Microvelia reticulata), macroptere vorm, 1,8 mm groot, Bronven, 8 april 2018
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