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Afb. 1
Met blauw omlijnd zijn de delen van het waterwingebied Ossendrecht. Het dorp Ossendrecht ligt linksonder op de foto.
Bron ondergrond: Google Maps
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1. Inleiding en opzet van het onderzoek
Op 18 april 2018 vond in het Milieu Educatief Centrum (MEC) te Roosendaal overleg plaats
tussen Evides (Jos van Wesel) en vertegenwoordigers van de KNNV afdeling Roosendaal, te
weten Bernadet Adriaansen (zoodierenwerkgroep), Jeanne Vos (paddenstoelenwerkgroep), Petra
van der Wiel (plantenwerkgroep), Vera Vandenbulcke, Gerrit Groeneweg en Jack Huijps
(insectenwerkgroep), Linda van Meer (bestuur, voorz.) en Jos van den Berg (bestuur,
natuurbeschermingssecretaris).
Tijdens dit overleg wordt overeengekomen dat de KNNV afdeling Roosendaal in 2018 zal zorgdragen
voor het inventariseren van het waterwingebied Ossendrecht op mossen, vaatplanten, amfibieën,
zoogdieren, insecten en paddenstoelen. Daarnaast wordt bij monde van Jos van Wesel te kennen
gegeven, dat Evides het op prijs zou stellen, wanneer in 2018 bovendien zou worden gekeken naar
de mossen, vaatplanten, amfibieën en insecten in en om de vennen binnen de waterwingebieden
Halsteren en Huijbergen.
De nu voor u liggende rapportage heeft betrekking op de resultaten van het onderzoek in 2018 naar
de aanwezigheid van insecten in het Evides-waterwingebied Ossendrecht.
Daarbij is in 2018 specifiek gelet op een vijftal (onder)orden van insecten, namelijk de wantsen en
cicaden (Hemiptera), de sprinkhaanachtigen (Orthoptera), de libellen (Anisoptera) en waterjuffers
(Zygoptera) en tenslotte de in het terrein waargenomen kevers (Coleoptera).
Voor wat betreft de onder water levende wantsen en kevers in de vennen mogen wij u verwijzen
naar onze afzonderlijke rapportage over het in 2018 uitgevoerde onderzoek naar de aquatische
macrofauna van de wateren binnen alle in westelijk Noord-Brabant door Evides beheerde terreinen.
In het nu voor u liggende rapport worden zij voor de volledigheid wel genoemd, maar minder
uitgebreid becommentarieerd.
De in het verslagjaar 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.
In het verslag worden voor het waterwingebied Ossendrecht vijf terreindelen onderscheiden:
1. de Abdijbossen: het centrale deel van het waterwingebied, met daarin het Vergeten Ven, het
Driebloksven, het Oude Wasscheven en het Nieuwe Wasseven;
2. het Moseven c.a. (cum anexis): het gedeelte tussen het conferentieoord Onze-LieveVrouwe-ter-Duinen en de Putseweg met daarin het Moseven, het Bovenven en het
daartussen gelegen ven, dat als werknaam “Midden”ven heeft gekregen;
3. de Pottenbergen: het pompstation Ossendrecht en het daarachter gelegen niet voor publiek
toegankelijk bos ten westen van de Schapendreef;
4. de Groene Papegaai: het gebied ten noorden van de kruising Putseweg / Abdijlaan;
5. het Moerven: het ven en de directe omgeving daarvan ten zuiden van de OLV-ter
Duinenlaan, grenzend aan de Meiduinen.
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Voor een omschrijving van het gebied en de ontstaansgeschiedenis ervan mogen wij u verwijzen naar
de rapportages die wij eerder hebben uitgebracht over het onderzoek naar de entemofauna van het
waterwingebied Ossendrecht over 2016 en 2017.
Het waterwingebied Ossendrecht is in 2018 ten behoeve van het onderzoek door de samenstellers
van deze rapportage 36 keer bezocht gedurende telkens gemiddeld 3,5 uur. De totale tijdbeslag
bedraagt dan 36 x 3,5 x 2 = 252 uur. Daarnaast vergt elk bezoek een vol dagdeel voor het uitwerken
van vangsten en vondsten en verslaglegging. Totale tijdbeslag 252 + (36 x 4) = 396 mensuren.

Afb. 2 Bessenschildwants (Dolycoris baccarum), Vergeten ven 12 april 2018
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2. Wantsen (Heteroptera)
In 2017-2018 organiseerde EIS Kenniscentrum Insecten en andere Ongewervelden samen met de
Nederlandse Entomologische Vereniging, de jeugdbonden voor natuurstudie en Waarneming.nl, een
landelijk atlasproject ‘wantsen’.
In 2019 moet dit leiden tot de publicatie van het vijfde en laatste deel in de wantsenatlas van
Nederland.
Het project richt zich op de soorten van tien families: vuurwantsen (Pyrrhocoridae),
wolfsmelkwantsen (Stenocephalidae), randwantsen (Coreidae), kromsprietwantsen (Alydidae),
glasvleugelwantsen (Rhopalidae), viooltjeswantsen (Thyreocoridae), graafwantsen (Cydnidae),
pantserwantsen (Scutelleridae), schildwantsen (Pentatomidae) en kielwantsen (Acanthosomatidae).
In westelijk Noord-Brabant geeft de insectenwerkgroep van de KNNV de aftrap voor het project door
het organiseren van een studiedag over wantsen. Die dag bestaat uit een theoretisch gedeelte in de
ochtend (gehouden in de Kraaijenberg, Bergen op Zoom) en een praktisch middagdeel in het
natuurgebied Kortenhoeff (gemeente Woensdrecht).
In het kader van dit project is bij het onderzoek in het waterwingebied Ossendrecht speciaal gelet op
het voorkomen van wantsen. Die extra aandacht geldt dan niet alleen de tien wantsenfamilies
waarop het landelijke project zich richt, maar op alle wantsen.
Met bodemvallen, op licht en met schep-, sleep- en klopnet zijn in 2016-2018 binnen het Evideswaterwingebied Ossendrecht niet minder dan 88 soorten wantsen waargenomen.
Een grote groep wantsen leeft in of op het water. Ook die wantsen komen in dit rapport ter sprake.
Meer details over de water- en oppervlaktewantsen, alsmede het biotoop waarin zij zijn
aangetroffen, is vastgelegd een afzonderlijk verslag van ons onderzoek in 2018 naar de aquatische
macrofauna in niet alleen het waterwingebied van Ossendrecht, maar ook in de andere door Evides
beheerde gebieden in westelijk Noord-Brabant.
In de volgende tabel worden de soorten wantsen genoemd die tot en met 2018 door ons in het
waterwingebied Ossendrecht zijn aangetroffen.

Infraorde
Nepomorpha

familie
Nepidae
Corixidae

Afb.3 Meidoornkielwants(Acanthosoma
haemorrhoidales), Groene Papegaai, 18
oktober 2018

Insectenwerkgroep KNNV Roosendaal

soort
staafwants (Ranatra linearis)
waterschorpioen (Nepa rubra)
gewoon zwemmertje (Cymatia coleoptrata)
veenzwemmertje (Cymatia bondsdorffii)
oostelijk zwemmertje (Cymatia rogenhoferi)
vlekpoot (Callicorixa praeusta)
schaarse duikerwants (Corixa panzeri)
gestippelde duikerwants (Corixa punctata)
venmoerwants (Hesperocorix castanea)
donkere moerwants (Hesperocorixa. linnei)
vlekmoerwants (Hesperocorixa sahlbergi)
baardduikerwants (Glaenacorisa propingua)
streeppoot (Paracorixa concinna)
richelsigaar (Sigara nigrolineata)
tweestreepsigaar (Sigara limitata)

Vindplaats
1
1
1, 2, 3
1, 3
3
1, 3
1, 3
1, 3
1, 3
1, 3
1, 3
3
3
1
1
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Naucoridae
Notonectidae

Gerromorpha

Pleiidae
Veliidae
Gerridae

Leptpodomorpha

Saldidae

Cimicomorpha

Nabidae

Miridae

Afb.4 Zuringrandwants (Coreus
marginatus), Bovenven 8 mei 2018
Pentatomorpha
Lygaeidae

Afb. 5 Dennenheremietwants (Eremocoris
abietis), Pottenbergen 11 sept. 2018

Insectenwerkgroep KNNV Roosendaal

driestreepsigaar (Sigara semistriatia)
gewone sigaar (Sigara striata)
vensigaar (Sigara scotti)
zwartvoetje (Sigara lateralis)
platte waterwants (Illyocoris cimicoides)
gevlekte zwemwants (Naucoris maculatus)
zwart bootsmannetje (Notonecta obliqua)
tenger bootsmannetje (Notonecta viridis)
gewoon bootsmannetje (Notonecta glauca)
dwergruggezwemmer (Plea minutisima)
gewoon dwerglopertje (Microvelia reticulata)
buiktandje (Gerris odontogaster)
bruine schaatsenrijder (Gerris thoracicus)
poelschaatsenrijder (Gerris lacustris)
grote schaatsenrijder (Aquarius paludum)
Saldula saltoria
Saldula pallipes
veldsikkelwants (Nabis ferus)
miersikkelwants (Himacerus mirmicoides)
moerassikkelwants (Nabis limbatus)
sikkelwants onbek. (Nabis spec.)
boomsikkelwants (Himacerus apterus)
tweedoornsmallijf (Stenodema calcarata)
gewone smallijf (Stenodema laevigata)
bruine graswants (Notostira elongata)
grasbloemwants (Stenitus binotatus)
rode halsbandwants (Deraecoris ruber)
weideschaduwwants (Lygus pratensis)
behaarde schaduwwants (Lygus rugilipennis)
gewone smallijf (Stnodema laervigata)
luzernesierblindwants (Adelphocoris lineolatus)
groene schaduwwants (Apolygus lucorum)
voorjaarseikenblindwants (Harpocera thoracia)
bonte eikendonswants (Psallus varians)
brandnetelblindwants (Liocoris tripustulatus)
gestreepte eikenblindwants (Rhabdomiris striatellus)
kleurige eikenblindwants (Cyllecoris histrionius)

1
1, 3
1
1, 3
1, 3
1
1, 3
1, 3
1, 3
1, 2, 3
1
1, 3
1, 3
3
3
1, 3
1, 3
1, 2, 3
1, 5, 6
1
1, 4, 6
1, 4
1, 3
6
1
1
1
1, 2, 3, 4
1, 3, 5, 6
1
1
1
2, 6
2
1, 4
1, 6
1

netelringpoot (Heterochaster urticae)
berkensmalsnuit (Kleidocerys resedae)
glanzende donsrug (Stygnocorids sabulosus)
dennenkegelwants (Gastrodes grossipes)
loofbosschuinschild (Trapezonotus dispa)
zwartkopcymus (Cymus melanocephales)
gewone heremietwants (Eremocoris plebejus)
dennenheremietwants (Eremocoris abietis)
zandstoppelwants (Pionosomus varius)
tarwenysius (Nysius huttoni)
nevelrookwants (Sphragisticus nebulosus)
kortvleugelige zaagpoot (Scopstethus affinis)
bruinpootgrootrug (Megalonotus antennatus)
Thomsons zaagpoot (Sclopostethus thomsoni)

1
1, 4, 5, 6
1, 3
4, 6
1
1, 6
1, 2
2, 4
4
5
3
4
4
5, 6
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Pyrrhocoridae
Coreidae

Acanthosomatidae

Pentatomidae

Afb. 6 Dennenkegelwants (Gastrodes
grossipes), Vergeten Ven 4 april 2018
Rhopalidae

vuurwants (Pyrrhocoris apterus)
zuringrandwants (Coreus marginatus)
smalle randwants (Gonocerus acuteangulatus)
bladpootwants (Leptoglossus occidentalis)
berkenkielwants (Elasmostethus interstinctus)
gewone kielwants (Elasmucha grisea)
meidoornkielwants (Acanthosoma haemorrhoidale)
mijterschildwants (Aenea acuminata)
roodpootwants (Pentatoma rufipes )
groene schildwants (Palomema prasina)
bessenschildwants (Dolycoris baccarum)
snuitkeverschildwants (Arma custos)
gewone pantserwants (Eurygaster testudinaria)
bremschildwants (Piezodorus luturatus)
bessenschildwants (Dolycoris baccarum)
grauwe schildwants (Raphigaster nebulosa)
snuitkeverschildwants (Arma custos)
Zuidelijke schildwants (Peribales strictus)
grijze glasvleugelwants (Stictopleurus punctanervosus)
bruinrode glasvleugelwants (Rhopalus parumpunctatus)
grote slanke glasvleugelwants (Chorosoma schillingi)
brilglasvleugelwants (Stictopleurus abution)
kaneelglasvleugelwants (Corizus hyoscyami)

1
1, 3, 4
1, 5, 6
4
1, 3, 5, 6
1, 4
1, 3, 5, 6
1, 3
1, 3, 5
1, 2, 3, 5,
6
1, 4, 5, 6
1, 6
1
3
3
4
5
1
1, 2, 4, 5,
6
1, 3
1
1, 3, 5, 6
2

Vindplaatsen:
1) Moseven en directe omgeving
2) Oude Wasscheven en directe omgeving
3) Driebloksven en directe omgeving
4) Vergeten ven en omgeving
5) Pottenbergen (het pompstation en het niet voor publiek toegankelijk bos daar achter)
6) Groene Papegaai (het gebied ten noorden van de kruising Putseweg / Abdijlaan)

2.1 Enkele soorten uitgelicht
Het oostelijk zwemmertje (Sigara rogenhoferi)
Het oostelijk zwemmertje is, zoals de Nederlandse naam al zegt, een soort die vanuit het oosten tot
hier gekomen is. Zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied ligt vooral rondom de Zwarte en de
Kaspische Zee, althans tot 1986. Vermoedelijk bevindt zich dan ook een zelfstandige populatie in
Noordwest Spanje.
Na 1986 breidt de soort haar leefgebied sterk uit in westelijke richting tot in Engeland en west
Frankrijk. De soort wordt dan ook waargenomen in Italië, Tunesië én in Nederland. In Nederland
dateren de eerste drie vondsten uit 1991, 1998 en 2001. In 2001 wordt ook het eerste exemplaar in
België gesignaleerd. In 2016 zijn in ons land al 52 waarnemingen geregistreerd. Daar kan nu de
waarneming uit Ossendrecht aan worden toegevoegd.
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Tot nu toe betreffen nogal wat waarnemingen exemplaren die op licht zijn gevangen, zoals ook bij
het Driebloksven het geval is. Lange tijd heeft onduidelijkheid bestaan over het biotoop waarin de
soort gedijt.
Inmiddels is bekend, dat de eigenlijke habitat, waar reproductie plaatsvindt en waar grotere
populaties kunnen worden aangetroffen, bestaat
uit grotere of kleinere plassen op zandbodem met
pioniersvegetatie. Die situatie lijkt sterk op die
van het Driebloksven, mits althans daarin water
staat.
We zien met spanning uit naar 2019. Weet dit
zeldzame oostelijke zwemmertje zich dan in het
Driebloksven voort te planten?
Afb. 7 Oostelijk zwemmertje (Cymatia rogenhoferi) bij het
Driebloksven gevangen op licht op 18 augustus 2018

Afb. 8 Het Driebloksven op 4 december 2018
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De gevlekte zwemwants (Naucoris maculatus)
Binnen Europa heeft de gevlekte zwemwants een Atlantisch-Mediterrane verspreiding. De soort is
talrijk in de kustgebieden van Frankrijk. Meer naar het noorden toe wordt zij schaarser.
Uit België zijn alleen waarnemingen bekend uit de provincies West- en Oost-Vlaanderen en
Antwerpen. De Antwerpse vangsten zijn gedaan in Oud-Turnhout (2011), Vorselaar (2013) en
Rijkevorsel (2014). In Duitsland is de soort onbekend, Groot-Brittannië kent één waarneming en
wel uit een kleiput ten westen van Dover, op luttele kilometers afstand van de Franse kust.
In het Utrechts-Hollands plassengebied vindt de gevlekte zwemwants haar meest noordelijke
leefgebied. Tot voor kort lagen hier de enige recente vindplaatsen in Nederland.
De soort is zowel in 2016 als in 2017 in Moseven en “Midden”ven in waterwingebied Ossendrecht
waargenomen, niet alleen volwassen exemplaren, maar ook larven. Daarmee is duidelijk dat hier
sprake is van een permanente populatie van deze in Nederland zeer zeldzame wants.
Inmiddels lijkt het leefgebied van de gevlekte zwemwants zich binnen het Grenspark uit te
breiden. Op 13 oktober 2016 is hij ook in
een klein ven bij het Zwaluwmoer
waargenomen en een jaar later, op 18
oktober 2017, treffen we de soort aan in
het Moerven. De beide vennen liggen
respectievelijk circa 800 en 400 meter ten
zuidoosten van het Moseven. Het
Moerven staat door middel van de Heiloop
met het Moseven in verbinding.
Afb. 9 Gevlekte zwemwants (Naucoris maculatus) uit
het Moseven

De berkensmalsnuit (Kleidocerys resedae)
De berkensmalsnuit is een klein, zeer algemeen wantsje dat phytofaag leeft op berk (Betula sp.) en
Els (Alnus spec.). Met name op berk is dit insect hele jaar in het waterwingebied te vinden.
In het najaar gaat de wants op zoek
naar een plek om te overwinteren. Dat
doen ze bijvoorbeeld in elzenproppen.
Op 18 oktober 2018 bevonden zich
duizenden exemplaren, waaronder ook
enkele larven, aan de noordelijke
bosrand van de heide in het deel van
het waterwingebied tussen de
Putseweg en de Abdijlaan (Groene
Papegaai). Ze zaten daar in grote
hoeveelheden weggekropen tussen de
naalden van laaghangende
dennentakken en in grashalmen.
Afb. 10 Berkensmalsnuit (Kleidocerys resedae),
Groene Papegaai 18 oktober 2018
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De bruinpootgrootrug (Megalonotus antennatus)
Dit is Nederland een zeer zeldzame soort, die fytofaag leeft van zaden van allerlei planten op de
bodem tussen mos en strooisel in vochtige graslanden op kalk-, veen- of zandbodem. Macroptere
dieren (met goed ontwikkelde vleugels) komen zelden voor, waardoor het verspreidingsvermogen
beperkt is. De bruinpootgrootrug uit Ossendrecht heeft evenmin volledig ontwikkelde vleugels. Er is
daarom aanleiding om te veronderstellen dat hier sprake is van een gevestigde populatie.
De soort heeft een opvallend
verbrokkeld
verspreidingspatroon en was tot
nu toe uit ons land alleen
bekend van Schiermonnikoog,
de Zuid-Limburgse
kalkgraslanden en twee locaties
in zuidoost Drenthe. De vondst
van deze wants in het
waterwingebied Ossendrecht is
dan ook een grote verrassing!

Afb.11 Bruinpootgrootrug
(Megalonotus antennatus),
Pottenbergen 8 september 2018

De tarwenysius (Nysius huttoni)
Terwijl wij ons aan de ene kant (terecht) zorgen maken over de afname van de biomassa van
insecten en over soorten die uit ons land verdwijnen, maken we ons ook (soms eveneens terecht)
zorgen over nieuwe soorten die ons land binnenkomen. De immigratie van nieuwe soorten is in veel
gevallen een gevolg van de klimaatverandering: mediterrane soorten kunnen nu ook op onze
breedtegraad overleven. Vaak ook is de immigratie het gevolg van de globalisering van de natuur
door menselijk handelen, zoals dieren die met goederentransporten arriveren. Soms zijn het soorten
die zich ongebreideld kunnen vermenigvuldigen bij gebrek aan natuurlijke vijanden. Andere soorten
weten zich dan weer rustig een plaatsje te verwerven binnen de al aanwezige fauna. Dat laatste is
het geval met de tarwenysius, een soort die uit Nieuw-Zeeland afkomstig is en van graankorrels leeft.
Het dier, 2,5-4,5 mm groot, bereikte ons land tussen 2002 en 2006 via de havens van Antwerpen en
verspreidde zich vervolgens snel in zuidwestelijke en in noordelijke richting. De soort kan zich
massaal ontwikkelen (8 miljoen exemplaren op 7 hectare) en de verwachting was dat ze zich snel
verder over Nederland zou gaan verspreiden. Omdat men vreesde dat de nieuwkomer grote schade
zou gaan veroorzaken aan graangewassen werd de Stichting European Invertebrate Survey (EIS)
gevraagd een onderzoek te doen naar de verspreiding, fenologie, populatieontwikkeling,
vleugelvormen, waardplanten, schade en natuurlijke vijanden. De Nieuw-Zeelandse tarwenysius
blijkt dan inmiddels in Zuidwest-Nederland algemeen te zijn geworden, zoals blijkt uit vangsten bij
Bergen op Zoom en op Tholen. Van schade is in Nederland vooralsnog niets gebleken.
Insectenwerkgroep KNNV Roosendaal
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De biotopen waarin de tarwenysius tot nog toe in België en Nederland wordt aangetroffen zijn divers,

maar hebben allemaal gemeen dat er topkapselmossen (Acrocarpae) aanwezig zijn. Vermoedelijk
schuilen de dieren tussen de mossen en overwinteren ze er tussen. Deze mossen groeien op allerlei
substraten, in het bijzonder op ruderale
terreinen. Dit soort plekken is veel te vinden op
braakliggende terreinen, in wegbermen en
overhoekjes, maar bijvoorbeeld ook bij opritten
naar akkers en weilanden.

Afb. 12 Tarwenysius (Nysius huttoni), 11 oktober 2018

De bladpootwants (Leptoglossus occidentalis)
Ook de bladpootwants is een nieuwkomer in ons land. Het is een opvallend grote randwants (tot 2
cm), die van alle andere wantsen te onderscheiden is door zijn formaat, de van doorns voorziene
achterdijen en de sterk verbrede en afgeplatte achterschenen. Het is een uit Midden- en Noord-Amerika afkomstige invasieve exoot. De eerste Europese waarnemingen komen uit Italië (1999) en in
2007 is ze voor het eerst in Nederland aangetroffen. De bladpootwants is nu algemeen in heel
Nederland en komt het meeste voor in het zuiden en het westen van het land. De soort wordt in
allerlei biotopen met coniferen aangetroffen en is relatief talrijk in stedelijk gebied. De
bladpootwants komt in het najaar huizen binnen op zoek naar geschikte overwinteringsplekken. Zo
wist deze soort in het najaar van 2017 op zoek naar een overwinteringsverblijf het pompstation van
Ossendrecht binnen te dringen.

De grauwe schildwants (Raphigaster nebulosa)
In Zuid-Europa is deze
want algemeen en tot
het jaar 2000 zijn er
met enige regelmaat
meldingen van grauwe
schildwantsen die naar
onze streken zijn
“meegelift”; niet alleen
met groente of fruit,
maar ook als
verstekeling in allerlei
andere transporten.
Afb 13 Grauwe schildwants (Raphigaster nebulosa)
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In Nederland wordt het dier voor het eerst in 1929 gezien. De daarop volgende waarneming wordt in
1983 gedaan. Na 2000 blijkt dat de soort zich definitief in Nederland heeft gevestigd. Hij wordt
steeds minder zeldzaam: eerst zijn er veel waarnemingen uit Limburg en Noord-Brabant, daarna
breidt het dier zijn areaal uit naar oostelijk Gelderland en Overijssel. Inmiddels zijn ook al
waarnemingen uit Noord-Nederland bekend.
Op sommige plaatsen in het Nederlands-Belgische grensgebied komt de grauwe schildwants
inmiddels massaal voor.
Ook de grauwe schildwants is een onschadelijke exoot die probeert de winter in de gebouwen van
het pompstation Ossendrecht door te brengen.

2.2 Samenvatting waargenomen wantsen
In totaal zijn door ons in het waterwingebied Ossendrecht niet minder dan 88 soorten wantsen
waargenomen, waaronder een paar heel zeldzame.
Op de zeldzame soorten na, die we hiervoor hebben besproken, zijn het wantsen die in Nederland
algemeen voorkomen en die we ook in het waterwingebied kunnen verwachten, ook al zijn van veel
soorten geen eerdere waarnemingen uit westelijk Noord-Brabant bekend.
Maar wat zegt dit nu over de omvang van de biodiversiteit in dit gebied? Zoals eerder vermeld stond
in 2017-2018 in het teken van het wantsen-atlasproject. Dat project beperkt zich tot een aantal
soorten en registreert de soorten per uurhok, een oppervlakte van 25 km2. Nederland is daartoe
ingedeeld in vakken van steeds 5x5 km. Ondanks de inzet van talloze enthousiaste vrijwillige en
professionele onderzoekers telt ons land weinig vakken waarin het aantal geregistreerde soorten het
aantal van 20 te boven gaat. Wanneer we nu vaststellen dat het waterwingbied Ossendrecht,
waarvan de oppervlakte
minder dan 25 km2
bedraagt, 23 soorten uit
het atlas-project telt, dan
moeten we daaruit
afleiden dat het met de
biodiversiteit van dit
gebied, wat betreft
wantsen, bijzonder goed
gesteld is.

Afb. 14 Miersikkelwants
(Hymacerus mirmicoides ),
Groene Papegaai 18 oktober
2018
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3. Cicaden (Auchenorrhyncha)
Cicaden zijn snavelinsecten die aanvankelijk bij het onderzoek buiten beschouwing zouden blijven.
Desondanks belandden er in het waterwingebied Ossendrecht regelmatig verschillende soorten
cicaden op het klopscherm en in het sleepnet, waaronder de fraaie groenblauwe rietcicade (Cicadella
viridis), de veelkleurige rhodendendroncycade (Graphocephala fennahien), de bloedcicade (Cercorpis
vulnerata), de roodzwarte dennencicade (Haematoloma dorsata), Issus coleoptrata en de zeer
zeldzame vliegvormige cicade met de wetenschappelijke naam Issus muscaeformis.
De Pottenbergen, het niet-voor publiek toegankelijke deel van het waterwingebied Ossendrecht, is
de zesde vindplaats van dit insect in ons land! Voor de Tweede Wereldoorlog is Issus muscaeformis
tweemaal aangetroffen in Putten (Gld.), terwijl van na WO II alleen enkele vondsten bekend zijn uit
omstreeks 2012 van een NS-locatie bij Molenhoek (ten zuiden van Nijmegen).
In 2018 troffen we de soort aan op achtereenvolgens het Schor Alteklein bij Tholen, de Rucphense
bossen en tot slot de Pottenbergen.
De juistheid van de determinatie is inmiddels door deskundigen bevestigd.

Afb. 15 Vliegencicade (Issus muscaeformis), Pottenbergen 8 september 2018

In een brede baan vanaf de Kaspische Zee tot in het Verenigd Koninkrijk komen twee soorten cicaden
van het geslacht Issus voor, de redelijk algemene Issus coleoptratus, die eveneens in de bossen van
de Pottenbergen is aangetroffen, en de in ons land zeer zeldzame Issus muscaeformis. Voor geen van
de twee soorten bestaat een Nederlandse naam. In het Duits worden ze aangeduid als respectievelijk
”Käfer-“ en “Fliegenzykade”, feitelijk ontleend aan de wetenschappelijke namen van de twee
soorten. In dit verslag zullen we de beide soorten dan ook als kever- en als vliegencicade aanduiden.
De (tot nu toe) in ons land uiterst zeldzame vliegencicade onderscheidt zich van de algemene soort
door zijn bont gevlekt uiterlijk en door een brede lichte band onderaan het voorhoofd. De
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algemenere kevercicade is egaler van kleur (grijsgroen tot lichtbruin, mist de lichte band onderop het
voorhoofd. De vliegencicade leeft van het sap van een verscheidenheid aan loofbomen, maar
verschuilt zich graag in klimop of taxus, aldus de literatuur. Uit een onderzoek in Groot-Brittannië
leidt men af, dat de vliegencicade alleen gedijt in een klimaat waar het verschil tussen de gemiddelde
laagste januari-temperaturen en de gemiddelde hoogste julitemperaturen minimaal 15,5o C
bedraagt. In De Bilt bedroeg dat gemiddelde dit jaar 20,7 o (verschil tussen 2,95 o en 23,61 o) en in
Vlissingen 18,26o (resp. 4,35 o en 22,65 o). Het dier weet perfect onze winters te overleven, er zijn
zelfs vangsten bekend van bovenin Noorwegen. Niet duidelijk is hoe dit zeldzame diertje in ZuidwestNederland terecht is gekomen: de vliegencicade kan sprongen van meer dan 2 meter maken, maar
kan – anders dan zijn naam doet vermoeden – niet vliegen.
Vooralsnog staat de wetenschap voor het raadsel hoe het mogelijk is, dat een zo zeldzame soort, die
een vermogen tot vliegen mist, zijn leefgebied zo explosief weet te vergroten. Voorlopig is de
discussie daarover nog volop bezig.

Afb. 16 Vooraanzicht van de vliegencicade (Issus
muscaeformis)

Afb. 17 Vliegencicade (Issus muscaeformis), Pottenbergen,
8 september 2018
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4. Rechtvleugeligen (Orthoptera)
Zonder daar specifiek naar te zoeken zijn in 2018 in het waterwingebied Ossendrecht verschillende
rechtvleugeligen waargenomen:

Familie
Tettigoniidae (sabelsprinkhanen)

Gryllotalpidae (veenmollen)
Tetrigidae doornsprinkhanen)
Acrididae (veldsprinkhanen)

Genus
struiksprinkhaan (Leptophyes punctatissima)
zuidelijke boomsprinkhaan (Meconema meridionale)
zuidelijke spitskopje (Conocephalus fuscus)
Gewoon spitskopje (Conocephalus dorsalis)
grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima)
veenmol (Gryllotalpa gryllotalpa)
zeggendoorntje (Tetrix subulata)
zanddoorntje (Tetrix undulata)
bruine sprinkhaan (Chortppus bruneus)
knopsprietje (Myrmeleottix maculatus)
veldsprinkhaan onbekend (Gomphocerinae spec)

Een veldspinkhaan (Gomphocerinae spec.) met erythrisme
Een opvallende vondst is een rose gekleurde veldsprinkhaan bij het Moseven.
Een dergelijke kleurafwijking, erythrisme
genaamd, is niet zeldzaam bij
veldsprinkhanen. Regelmatig weet de
vondst ervan de landelijke of regionale
dagbladen te halen, ook radio en TV
schenken er regelmatig aandacht aan.
De oorzaak van de kleurafwijking is niet
bekend.
Bij het Moseven worden ook doorntjes
(Tetrix spec.) met erythrisme gesignaleerd.

Afb. 18 Veldsprinkhaan (Gomphocerinae spec.) met
afwijkende kleur (Erythrisma). Moseven, 24 mei
2018
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De veenmol (Gryllotalpa gryllotalpa), een vaste bewoner
De in Noord-Brabant zeer zeldzame veenmol is een vaste bewoner bij het Moseven-complex.
Er zijn verschillende methoden om de aanwezigheid ervan vast te stellen. Bij het Moseven steeds
met een positief resultaat:
- visueel: hoewel de veenmol een nachtdier is en zich zelden overdag laat zien, zijn in de
schaars begroeide delen tussen het Mose- en het Bovenven op tal van plaatsen de typische
graafsporen van de veenmol, te herkennen;
- auditief: in de vroege avond van mei is het gesjirp van de mannetjes van de veenmol goed te
beluisteren vanaf het door Evides geplaatste uitzichtpunt, al dan niet gestimuleerd door via
de GSM het geluid van de veenmol ten gehore te brengen; in mei 2018 waren er bij het
Moseven minimaal vijf mannetjes te beluisteren;
- fysiek: regelmatig worden juveniele veenmollen aangetroffen in de bodemvallen die gebruikt
worden om de loopkeverfauna te monitoren.
De veenmol is door de provincie Noord-Brabant aangewezen als prioritaire soort.

Afb. 19 Typische graafsporen van de veenmol. Moseven 21 juni 2018
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5. Libellen (Anisoptera) en waterjuffers (Zygoptera)
Binnen het onderzochte gebied zijn niet minder dan 29 (!) verschillende soorten libellen
waargenomen en gefotografeerd. Van 21 soorten is vastgesteld dat deze zich ook in het
waterwingebied Ossendrecht voortplanten.

Infraorde

Zygoptera

familie

Calopterygidae
Lestidae

Coenagrionidae

Anisoptera

Aeshnidae

Libellulidae

Cordullidae

soort

weidebeekjuffer (Calopteryx splendens)
zwervende pantserjuffer (Lestes barbarus)
tangpantserjuffer (Lestes dryas)
gewone pantserjuffer (Lestes sponsa)
tengere pantserjuffer (Lestes virens)
houtpantserjuffer (Chalcolestes viridis)
bruine winterjuffer (Sympecma fusca)
lantaarntje (Ischnura elegans)
tengere grasjuffer (Ischnura pumilio)
watersnuffel (Enallagma cyathigerum)
maanwaterjuffer (Coenagrion lunilatum)
azuurwaterjuffer (Coenagrion puella)
kleine roodoogjuffer (Erythromma viridulum)
vuurjuffer (Phyrhosoma nymphula)
koraaljuffer (Ceragrion tenellum)
paardenbijter (Aeshna mixta)
venglazenmaker (Aeshna juncea)
blauwe glazenmaker (Aeshna cyanea)
grote keizerlibel (Anax imperator)
noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda)
venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia)
viervlek (Libellula quadrimaculata)
gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum)
zwarte heidelibel (Sympetrum danae)
bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum)
bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum)
steenrode heidelibel (Sympetrum vulgatum)
platbuik (Libellula depressa)
smaragdlibel (Cordulia aenea)

Voortplanting
Vastgesteld

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

locatie

3
3
3, 4
1
1, 3
3
1, 3, 5
1, 3
1
1, 3, 4
1
1
1
1, 4, 6
1
1, 3, 4
1
1
1, 3, 4
1
1
1, 2, 3, 4
1, 3, 4
1, 5
1, 3, 5
1, 3
1, 3 en 6
4
1, 3, 6

Vindplaatsen:
1) Moseven en directe omgeving
2) Oude Wasscheven en directe omgeving
3) Driebloksven en directe omgeving
4) Vergeten ven en omgeving
5) Pottenbergen (het pompstation en het niet voor publiek toegankelijk bos daar achter)
6) Groene Papegaai (het gebied ten noorden van de kruising Putseweg / Abdijlaan)
*) voortplanting op locatie: copulatie, ei-afzetting en/of uitsluipen vastgesteld
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Voor libellen geeft de Vlinderstichting een gestandaardiseerde telmethode. Daarvan is bij dit
onderzoek afgezien. Een dergelijke intensieve manier van inventariseren is eerder geschikt
voor de monitoring over de ontwikkeling van de libellenfauna in een gebied over de reeks van
jaren. De op het Evides-terrein toegepaste manier van inventariseren is er op gericht om
voorkomende soorten vast te leggen. Meestal is volstaan met het registreren dat en wanneer
een soort is waargenomen. Als voor een soort is vastgesteld dat deze zich poogt voort te
planten of ter plaatse is opgegroeid (copulatie, ei-afzetting, larve, uitsluiping, larvenhuidje) dan
is ook dat geregistreerd.
In de Abdijbossen bevindt zich een viertal soorten die als kwetsbaar zijn opgenomen op de
Nederlandse rode lijst van 2011. Drie ervan maken deel uit van de provinciale lijst van prioritaire
soorten.
De bedreigde en kwetsbare soorten zijn:
de maanwaterjuffer (Coenagrion lunulatum),
- De bruine winterjuffer (Sympecma fusca)
- de venglazenmaker (Aeshna juncea) en
- de venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia ssp. dubia).
Deze vier soorten komen alle voor in het waterwingebied Ossendrecht en planten zich er ook voort.

5.1 Enkele soorten uitgelicht
Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens)
Een enkele maal wordt in en om de Abdijbossen een weidebeekjuffer gesignaleerd. Het betreft dan
steeds solitaire dieren. De weidebeekjuffer is een soort, die voor zijn voortplanting gebonden is aan
kleine zuurstofrijke stromende wateren. In theorie zou de Heiloop daarvoor in aanmerking kunnen
komen als die beek continue watervoerend zou zijn. Hoewel het areaal van de weidebeekjuffer de
laatste jaren fors is uitgebreid, blijf het voorkomen ervan in de Abdijbossen beperkt tot incidenteel
rondzwervende individuen.

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 wateren. Aan
die voorwaarden voldoet alleen het Driebloksven, daar ook kon de aanwezigheid van de soort in
2018 eenmaal met zekerheid worden vastgesteld. De ontwikkeling van eitje naar volwassen libel
vindt plaats tussen het najaar en het begin van de zomer, zodat het voortbestaan van de soort geen
nadeel ondervindt van het feit dat het Driebloksven in de zomer geheel of gedeeltelijk uitdroogt. Of
de zwervende pantserjuffer zich er daadwerkelijk voortplant kon niet met zekerheid worden
vastgesteld.
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Tangpantserjuffer (Lestes dryas)
De tangpantserjuffer komt vooral voor tussen de begroeiing in de oeverzone van het Driebloksven.
Het is een hoogzomersoort met een hoofdvliegtijd van begin juli tot midden augustus. Dat is ook de
periode waarin de soort in 2016 en 2017 bij het Driebloksven te zien was. In 2018 daarentegen was
de soort er al vanaf half mei tot eind juli algemeen aanwezig.
De tangpantserjuffer wordt in ons land vooral bij vennen met een wisselende waterstand
aangetroffen. Ook voor deze soort geldt dat deze zich goed kan handhaven in een ven dat zomers
uitdroogt. De tangpantserjuffer 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 gevuld is. Binnen enkele maanden groeit de larve uit tot een
volwassen tangpantserjuffer.
Voor het behoud van de tangpantserjuffer in het Driebloksven is het dan ook van groot belang dat de
zegge en bies in de periodiek onder water staande delen van het ven gehandhaafd worden.

Afb.20 Tangpantserjuffer (Lestes dryas) ♂, Driebloksven, 24 mei 2018

Gewone pantserjuffer (Lestes sponsa)
De gewone pantserjuffer mag dan wel tot een van de algemeenste soorten libellen in Nederland
worden gerekend, maar zij is beslist niet zo gewoon rondom de vennen in de Abdijbossen. In 2018 is
de soort er slechts eenmaal met zekerheid waargenomen, namelijk een solitair vrouwtje bij het
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Bovenven. Deze soort heeft dezelfde biotoopvoorkeur als de tangpantserjuffer. Om die reden,
temeer omdat de gewone pantserjuffer ook in 2016 en 2017 in de Abdijbossen en elk jaar ook elders
binnen het Grenspark wordt waargenomen en omdat de soort in het veld niet gemakkelijk is te
onderscheiden van de tangpantserjuffer, mag worden aangenomen dat ook de gewone pantserjuffer
tot de vaste bewoners van de Abdijbossen gerekend kan worden. De gewone pantserjuffer vertoont
in Nederland sedert 1990 een afnemende trend.

Tengere pantserjuffer (Lestes virens)
Vooral vanaf de tweede helft van juni tot in september komen bij de vennen in de Abdijbossen veel
tengere pantserjuffers 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 in meso- en eutroof water. Vermindering van voedingsstoffen en het
minder zuur worden van de vennen lijkt een gunstige invloed te hebben. De tengere pantserjuffers is
door de provincie Noord-Brabant aangewezen als prioritaire soort.

Houtpantserjuffer (Chalcolestes viridis)
De houtpantserjuffer is een algemene soort, die echter sporadisch in de Abdijbossen wordt
waargenomen. Bijzonder aan de houtpantsjuffer is, dat deze de eitjes afzet in houtige gewassen
langs het water. De daarvoor geschikte situatie
is vooral aan de zuidzijde van het Moseven
aanwezig. Omdat die locatie moeilijk
bereikbaar is, ontsnapt deze juffer daar
gemakkelijk aan de aandacht.

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.
Afb. 21 Bruine winterjuffer (Sympecma fusca),
Pottenbergen 20 september 2018

De bruine winterjuffer komt vooral voor bij
matige tot voedselrijke wateren op
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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. Zo zijn eind september 2018 relatief grote
aantallen winterlibellen waargenomen in en op braamstruiken op zonnige plaatsen langs de paden in
de bossen van de Pottenbergen, een biotoop waarin de soort graag overwintert. Elders in de
Abdijbossen zijn deze nazomer regelmatig solitaire bruine winterjuffers gesignaleerd.
Waar de bruine winterjuffer zich voortplant is niet duidelijk, wel is deze soort in 2018 en voorgaande
jaren verschillende keren waargenomen in de oevervegetatie van Driebloks-, Boven- en Moseven.
De bruine winterjuffer is door de provincie Noord-Brabant aangewezen als prioritaire soort.

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 rondom
Mose-, Midden- en Bovenven Lantaarntjes waargenomen, ook copula, maar de aantallen blijven
steeds klein.

Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio)
De tengere grasjuffer is een typische pioniersoort. Deze juffer houdt van ondiepe wateren met een
zeer open vegetatiestructuur op leem- en zandgrond. Een verticale vegetatiestructuur in of bij het
water is van belang, bijvoorbeeld in de vorm van grassen, zeggen (Carex sp.) of biezen (Scirpus sp.).
De soort heeft een voorkeur voor wateren met een vegetatiebedekking van 10 tot 40%. Door de
geringe diepte (circa 20 cm) en een kale bodem warmt het water in die situatie snel op, wat gunstig
is voor deze warmte minnende juffer. Dat deze soort vorig jaar bij het Driebloksven is gesignaleerd,
kan daarom geen verbazing wekken. Dat eenmaal een tengere grasjuffer bij het Moseven is
waargenomen, lijkt veeleer een toevallige ontmoeting met een rondzwervend exemplaar.

Afb. 22 Watersnuffel (Enallagma cyathigerum), Moseven 21 juni 2018
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Watersnuffel (Enallagma cyathigerum)
Van begin mei tot in september zijn watersnuffels vaak in groten getale te vinden bij wateren op de
Nederlandse zandgronden. Elders is de soort schaars. In de omgeving van het Moseven zijn het hele
zomerseizoen kleine aantallen 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.

Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella)
De verspreiding van de azuurwaterjuffer is 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 in de Abdijbossen te zien is.

Kleine roodoogjuffer (Erythroma viridulum)
Dit is waterjuffer die voor de voortplanting afhankelijk is van stilstaande wateren met drijvende
vegetatie. Slechts een enkele keer is bij het Bovenven een roodoogjuffer waargenomen. Vooral het
“Midden”ven lijkt goede kansen voor de kleine roodoogjuffer te bieden, maar tekenen die op
daadwerkelijke voortplanting wijzen zijn er tot nu toe niet gesignaleerd.

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 maand mei altijd in kleine aantallen rondom het
Moseven c.a. is te vinden.

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 zeldzaam tot vrij algemeen 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.
Rondom het Bovenven, met name in de westelijke oeverzone, komt deze soort vanaf mei tot na juli
elk jaar in opvallend 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. Water dat zomers snel opwarmt, maar ’s winters niet dichtvriest
doordat het diep genoeg is of doordat het traag stroomt of kwel bevat. Ook de aanwezigheid van een
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opgaande vegetatie van zegge (Carex sp.), bies (Scirpus sp.) of pijpenstrootje (Molinia sp.) lijkt van
groot belang te zijn.

Afb. 23 Koraaljuffer ♂ (Ceragrion tenellum), Moseven 21 juni 2018

Maanwaterjuffer (Coenagrion lunulatum)
De maanwaterjuffer is in Nederland zeldzaam. Deze juffer dankt de naam aan de tekening in de vorm
van een halve maan op het tweede achterlijfssegment. De Europese verspreiding ligt voornamelijk in
het noorden en oosten. In Nederland wordt de westrand van het areaal bereikt. Het is in Nederland
hoofdzakelijk een soort van zure, voedselarme wateren. De maanwaterjuffer vliegt gedurende een
vrij korte periode in mei en juni, en wordt daarom niet altijd opgemerkt bij inventarisaties. De
maanwaterjuffer is in 2017 op 11 mei en in 2018 op 10 en 17 mei bij het Moseven gespot. De
waarnemingen uit 2018 betroffen zowel mannelijke als vrouwelijke exemplaren. Of de soort zich er
daadwerkelijk voortplant kon niet worden aangetoond, maar dit is wel aannemelijk omdat de soort
er twee achtereenvolgende jaren is waargenomen.
De maanwaterjuffer vertoont sedert 1990 in Nederland een afnemende trend. De reden voor
achteruitgang is niet bekend.

Afb. 24 Trend van de maanwaterjuffer en de verspreiding in de periode 2000-2014 (rood) en vanaf 2015 (groen) (Bron:
Meetnet libellen, NEM & NDFF)
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Afb. 25 Maanwaterjuffer ♀ (Coenagrion lunulatum), Moseven 17 mei 2018

Vooral na 2004 is er echter een sterke daling ingezet en momenteel is de verspreiding nog maar de
helft van voor die daling. De maanwaterjuffer staat op het moment als kwetsbaar op de Rode Lijst,
maar de meest recente Rode Lijst is al vrij oud (Basisrapport Rode Lijst 2011). Als er nu een Rode Lijst
opgesteld zou worden, zou hij zeer waarschijnlijk in de categorie bedreigd terechtkomen. De recente
achteruitgang is een verrassing. De verzuring is afgenomen en er zijn veel venherstelprojecten
geweest. De verwachting was dat maanwaterjuffer hiervan zou profiteren. Het is onduidelijk wat de
oorzaak van de recente achteruitgang is. We zitten hier in de zuidwesthoek van zijn areaal dus
mogelijk speelt klimaatverandering een rol, maar waarschijnlijk zijn er ook andere factoren van
belang. De maanwaterjuffer lijkt alleen stand te houden in grotere gebieden waar verschillende
deelpopulaties aanwezig zijn. Dit geeft een bescherming tegen populatiefluctuaties doordat vennen
binnen een gebied snel opnieuw gekoloniseerd kunnen worden als een populatie verdwenen is.
Maar grote natuurgebieden zijn mogelijk ook beter afgeschermd tegen invloeden van buitenaf,
waaronder verlaging van de grondwaterstand en vervuiling met nutriënten of pesticiden. Mogelijk
dat de oorzaken meer in waterstandsfluctuaties of waterkwaliteit gezocht moeten worden. De sterke
achteruitgang van de maanwaterjuffer in combinatie met het gebrek aan kennis is verontrustend.

Venglazenmaker (Aeshna juncea)
De venglazenmaker vertoont sedert 1999
een afnemende trend en is in Nederland
zeldzaam.
Deze soort komt vooral voor bij
voedselarme tot matig voedselrijke vennen,
hoogvenen en soms bij verlandende
plassen. Zijn voorkeur gaat uit naar wat
grotere vennen die niet of nauwelijks
beschaduwd zijn.
Afb. 26 Uitsluipende venglazenmaker (Aeshna juncea), Bovenven, 4 augustus 2016 (foto Guus Dekkers)
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De venglazenmaker stelt geen strenge eisen aan de vegetatie en is ook te vinden bij vennen met veel
pitrus (Juncus effusus) langs de oevers. In 2016 werd bij het Bovenven een uitsluipende
venglazenmaker gesignaleerd. Recentere waarnemingen ontbreken. De provincie Noord-Brabant
merkt deze libel aan als prioritaire soort.

Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda)
De noordse witsnuitlibel komt in Nederland hoofdzakelijk voor in mesotrofe vennen en in
hoogveengebieden met veenmos (Sphagnum sp.). De soort is vrijwel uitsluitend aanwezig op de
pleistocene zandgronden, zelden in laagveengebieden. Het biotoop omvat kleine plassen met een
goed ontwikkelde vegetatie van drijvende waterplanten, omgeven door structuurrijk bos. De
biotoopkeuze van deze libel komt sterk overeen met die van de venwitsnuitlibel. In Nederland
komen beide soorten vaak samen voor, hoewel de relatieve talrijkheid regionaal sterk verschilt. De
noordse witsnuitlibel heeft een grotere voorkeur voor wateren met een dichte vegetatie van
waterplanten. Daarnaast lijkt deze minder gevoelig voor de chemische waterkwaliteit. Op 23 april en
10 mei 2018 zijn bij het Bovenven verschillende noorse witsnuitlibellen gesignaleerd.

Afb. 27 Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia), copula, 20 mei 2018

Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia)
In Nederland is de venwitsnuitlibel vrij zeldzaam. Deze libel is gebonden aan rijkbegroeide,
voedselarme en zure wateren (pH 4,5 tot 6,0). De hoogste aantallen komen voor in vennen, veel
lagere in hoogveenrestanten. In hoogveengebieden in het omringende buitenland heeft de soort een
voorkeur voor water met drijvend veenmos (Sphagnum sp.), 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 venwitsnuitlibel is slecht bestand tegen uitdroging van het ven.
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Op 8 mei en 10 mei 2018 zijn bij het Bovenven ruim tien venwitsnuitlibellen gesignaleerd. Ze slopen
uit in het Bovenven en vlogen vervolgens naar de laaghangende takken in de bosrand aan de
noordzijde van het ven.
De venwitsnuitlibel staat vermeld op de lijst van prioritaire soorten in de provincie Noord-Brabant

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 bij alle vennen in de Abdijbossen
algemeen. Hij heeft zich in 2017 ook in het
Driebloksven voortgeplant. Bij het
Moseven c.a. is deze libel een vaste
bewoner.

Afb. 28 Viervleklibel (Libellula quadrimaculata),
Bovenven 3 mei 2018

Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum)
De gewone oeverlibel is weinig kritisch ten aanzien van de biotoop en komt voor bij veel stilstaande
of langzaam stromende wateren, mits de oever enkele schaars begroeide glooiende plekken heeft en
niet sterk beschaduwd is. Aan de waterkwaliteit stelt de soort geen hoge eisen. Omdat de oevers van
het Moseven c.a. begroeid zijn met zeggen (Carex sp.) of biezen (Scirpus sp.) is daar zelden een
oeverlibel te zien. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de nabij gelegen vijvers van het
conferentieoord OLV-ter-Duinen, waar een dergelijke opgaande begroeiing ontbreekt. Opgaande
begroeiing ontbreekt ook op veel plaatsen rondom het Driebloksven. In sommige jaren slaagt de
oeverlibel er toch in om zich ook hier voort te planten.

Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum)
De bloedrode heidelibel komt met name 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.
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De bloedrode heidelibel behoort tot de gewoonste soorten van Nederland. Voor de voortplanting
laat deze soort zich niet hinderen
door droogvallende vennen. De
bloedrode heidelibel is dan ook in
staat zich in bijvoorbeeld het
Driebloksven met succes voort te
planten. Zo zagen we in 2017 hoe
een bloedrode heidelibel haar eitjes
dropte op de bodem van een
uitgedroogd ven. Die eitjes zullen
overwinteren en ook hier is het
waterpeil weer op niveau, wanneer
de eitjes uitkomen. 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.

Afb. 29 Bloedrode heidelibel (Sympetrum
sanguineum), Moseven, 21 juni 2018

Platbuik (Libellula depressa)
De platbuik is een echte pionier soort die meestal wordt aangetroffen bij ondiep water met weinig
begroeiing op de oevers. Vaak zijn dat door mensen gecreëerde wateren, zoals weidepoelen,
leemkuilen, pas gegraven sloten en plasjes en steengroeven. De enige poel in de Abdijbossen die met
die voorkeur overeenstemt, is het Driebloksven. Alleen daar ook is, zowel in 2017 als in 2018 de
platbuik gesignaleerd. Steeds in de maand mei. De waarneming in 2018 was overigens van korte
duur: fraai was te zien hoe de veel grotere keizerlibel in de vlucht een platbuik ving en die vervolgens
oppeuzelde.

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 sp.) en bies (Scirpus
sp.), bij voorkeur nabij een bosrand met hoge bomen. 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 die delen van het waterwingebied 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. De smaragdlibel plant zich voort in het Moseven.
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Afb. 30 Smaragdlibel (Cordulia aenea), Groene Papegaai, 2 mei 2018

5.2 Samenvatting waargenomen libellen
Het onderzoek toont het belang aan van het Moseven c.a. voor de kwetsbare en bedreigde
prioritaire soorten manwaterjuffer, venwitsnuitlibel en venglazemaker, tengere pantserjuffer en
bruine winterlibel.
Het toont tevens het belang aan van het Driebloksven voor de tangpantserjuffer.
Ook het totale aantal waargenomen libellensoorten geeft het belang aan van het waterwingebied
Ossendrecht voor het stand houden van deze soortenrijkdom.
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6 Kevers (Coleoptera)
Het waterwingebied Ossendrecht herbergt een indrukwekkende hoeveelheid keversoorten. Veel
daarbij zijn met een schepnet in het water van een van de vennen gevangen, andere konden worden
verzameld in de bodemvallen bij het Boven-, Mose- en Driebloksven. Ook zijn er loopkevers
verzameld die ’s nacht op het felle licht afkwamen, waarmee nachtvlinders werden gelokt. Met een
zaklantaarn zijn ’s nachts kevers gezocht die dan langs de bospaden foerageerden, andere kwamen
terecht in ons sleep- of klopnet en weer andere soorten zijn opgemerkt door gewoon oplettend door
en langs de bossen te lopen.

onderorde / familie

Vindplaats

soort

Anthicidae (snoerhalskevers).

Notoxus monoceros (eenhoornige snoerhalskever)

6

Attelabidae (bladrolkevers)

Byctiscus betulae (berkensigarenmaker()

0

Byrrhidae (pilkevers)

Cytilus sericeus
Morychus aeneus
Byrrhus fasciatus

1, 3
3
3

Carabidae (loopkevers)

Acupalpus flavicollis (geelhalsbontloper)
Acupalpus meridianus (akkerbontloper)
Agonum gracile
Agonum muelleri (grassnelloper)
Agonum sexpunctatum (zespuntsnelloper)
Agonum viridicupreum (kopergroene snelloper)
Amara aenea (bronzen glimmer)
Amara bifrons (bruine bosglimmer)
Amara brunnea (bruine bosglimmer)
Amara communis (veldglimmer)
Amara convexior (rechte glimmer)
Amara equestris (borstelglimmer)
Amara familiaris (akkerroodpootglimmer)
Amara fulva (gele glimmer)
Amara lunicollis (gewone glimmer)
Amara ovata (ovale glimmer)
Amara plebeja (gewone drietandglimmer)
Amara spreta (platte glimmer)
Anisodactylus binotatus (gewone roodkruin)
Bembidion articulatum (vlekpriemkever)
Bembidion dentellum (getande priemkever)
Bembidion femoratum (bleke priemkever)
Bembidion lampros (glanspriemkever)
Bembidion obtusum (akkerpriemkever)
Bembidion quadrimaculatum (grote viervlekpriemkever)
Bembidion semipunctatum (kleipriemkever)
Bembidion tetracolum (gewone viervlekpriemkever)
Bradycellus harpalinus (gewone rondbuik)

1
3
1, 3
1, 3
1, 3
1
1, 3
3
1
1, 3
3
1
1, 3
1, 3
1, 3
3
1, 3
1, 3
1, 3
3
3
1
1, 3
1, 3
1, 3
1, 3
1, 3
1
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Bradycellus verbasci (ruigterondbuik)
Calodromius spilotus (kleine viervlekschorsloper)
Calodromius bifasciatus (zuidelijke schorsloper)
Carabus vialoceus purpurascens (violette schallebijter)
Carabus problematicus (blauwzwarte schallebijter)
Carabus nitens (goudrandschallebijte)
Carabus nemoralis (gekorrelde schallebijter)
Cincidela campestris (groene zandloopkever)
Cincidela hybrida (basterdzandloopkever)
Demetrias atricapilles (gele rietklimmer)
Dyschirius globosus (dwerggravertje)
Dyschirius politus (glansgravertje)
Elaphrus cupreus (moerasoeverloopkever)
Elaphrus riparius (gewone oeverloopkever)
Harpalus affinis (behaarde kruiper)
Harpalus anxius (variabele kruiper)
Harpalus griseus (kleine roodpoothalmkruiker)
Harpalus rubripes (blauwe kruiper)
Harpalus rufipes (roodpoothalmkruiper)
Harpalus tardus (zandkruiper)
Leistus fulvibarbis (zwartblauwe baardloper)
Limodromus assimilis (bossnelloper)
Loricera pilicornis (borstelspiet)
Nebria brevicollis (gewone kortnek)
Nebria salina (heidekortnek)
Notiophilus aquaticus (donkere spiegelloopkever)
Notiophilus biguttatus (tweevlekspiegelloopkever
Notiophilus palustris (moerasspiegelloopkever)
Notiophilus rufipes (bosspiegelloopkever)
Notiophilus substriatus (oeverspiegelloopkever)
Omophron limbatum (kogelloper)
Oodes helopioides (zwarte moerasloper)
Poecilus lepidus (heidekielspriet)
Poecilus versicolor (veelkleurige kielspriet)
Poecilus cupreus (koperen kielspriet)
Pterostichus anthracinus (oeverzwartschild)
Pterostichus gracilis (smalle zwartschild)
Pterostichus nigrita (moerasboszwartschild)
Pterostichus oblongopunctatus (bronzen boszwartschild)
Pterostichus quadrifoveolatus (brandzwartschild)
Pterostichus rhaeticus (heidezwartschild)
Pterostichus strenuus (gepuncteerde zwartschild)
Stenolophus skrimshiranus (gele glansloper)
Stenoolphus teutonus (tweekleurige glansloper)
Syntomus foveatus (bronzen dwergloper)
Synuchus vivalis (rondhalstandklauw()

1, 3
1
1
3, 5
1
1
1
1, 3, 4
1, 3, 4
1
1, 3
1, 3
1
1, 3
3
1
1
1
1, 3
3
1
1
1, 3
1, 3
1, 3
1
1, 3
1
1
1, 3
1
1, 3
1
1, 3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1, 3
2

Catharidae (weekschildkevers)

Cantharis obscura/paradoxa (zwart soldaatje)

2

Cerambycidae (boktorren)

Clytus arietis (kleine wespenboktor)
Rutpela maculata (geringelde smalboktor)
Stictoleptura rubra (rode smalboktor)

0
0, 1
0, 1

Chrysomelidae (bladkevers)

Ageliapstica alni (elzenhaantje)

1
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Altica aenescens (berkenhaantje)
Aphthona nonstriata (lisaardvlo)
Cassida vibex (distelschildpadtor)
Crepidodera aursta (gouden wilgenaardvlo)
Galerucella nimphaeae (waterleliehaantje)
Gastrophysa viridula (groen zuringhaantje)
Oulema dufschmidi/melanopus (grashaantje)
Psylliodes spec. (aardvlo)

0, 1
8
1, 3
1
1
0, 1
3
1

Coccinellidae (lieveheersbeestjes)

Adalia bipunctata (tweestippelig lieveheersbeestje)
Anatis ocellata (oogvleklieveheersbeestje)
Calvia decemguttata (tienvleklieveheersbeestje)
Calvia quatuordecimguttata (roomvleklieveheersbeestje)
Coccinella septempunctata (zevenstippelig lieveheersbeestje)
Halyzia sedecimguttata (meeldauwlieveheersbeestje)
Harmonia axyridis spectabilis (Aziatisch lieveheersbeestje)
Harmonia axyridis succinea (Aziatisch lieveheersbeestje)
Hippodamia tredecimpunctata (dertienstippelig lieveheersbeestje)
Hippodamia variegata (ruigte lieveheersbeestje)
Myrrha octodecimguttata (achttienvleklieveheersbeestje)
Propylea quatrordecimpunctata (schaakbordlieveheersbeestje)
Psyllobora vigintiduopunctata (citroenlieveheersbeestje)

6
1, 3
0, 1, 3
6
0, 1, 2, 4, 6
0, 1, 5
0, 1
0, 1, 3
0, 1
1, 3, 4
1
1, 6
0, 5, 6

Curculionidae (snuitkevers)

Apion spec. (menierode snuittor)
Phyllobius argentatus (groene snuitkever)

0
1

Dytiscidae (waterroofkevers)

Acilius canaliculatus (kleine gegroefde waterkever)
Agabus bipustulatus (gewone snelzwemmer)
Agabus nebulosus
Bidessus unistriatus
Colymbetes fuscus ( bruine duiker)
Cybister lateralimarginalis (tuimelaar)
Dytiscus marginalis (geelgerande waterkever)
Graphoderus zonatus (gordelwaterroofkever)
Graphoderus cinereus
Hydroglyphus pusillus
Hydroporus erythrocephalus
Hydroglyphus geminus
Hydroporus obscurus
Hydroporus memmonius
Hydroporus planus (dwergwatertor)
Hygrotus inaequalis
Hygrotus impressopunctatus
Hyphydrus ovatus (eironde watertor)
Ilybius aenescens
Ilybius ater
Ilybius fuliginosus
Ilybius quadriguttatus
Laccophilus minutus
Laccophilus hyalinus (kleine geelrand)
Laccophilus poecilus

3
1, 2, 3
3
1
1, 3
3
3
1, 3
1
1
1, 2
3
1
3
1, 7
1, 7
7
1
1, 3
1
3
1
1
1
1
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Liopterus haenorrhoidus
Rhantuis exsoletus
Rhantus suturalis (bepoederde waterroofkever)
Rhantus frontalis

1
1, 3
1, 3
3

Elateridae (kniptorren)

Agreotus lineatus
Agrypus murinus (muisgrijze kniptor)
Ampedus sanguineus (bloedrode kniptor)
Cardiophorus asellus
Cardiophoris nigerrimes
Cardiophorus ruficollis (roodhalskniptor)
Dalopius marginatus (gerande kniptor)
Ectinus aterrimus (zwarte kniptor)
Negastrius pulchellus (schuwe heikniptor)

1, 4
1
0, 1
0
1
1, 3
1, 2
1, 2, 6, 7
3

Endomychidae (Zwamkevers)

Endomychus coccineus (viervlekschimmelvreter)

1

Gyrinidae (schrijvertjes)

Gyrinus substriatus (slootschrijvertje)

3

Haliplidae (watertreders)

Haliplus ruficollis

1

Heteroceridae (oevergraafkevers)

Heterocerus fenestratus (slijktorretje)

3

Hydrophilidae (spinnende
waterkevers)

Berosus luridus (tweekleurige waterkever)

2

Cercyon marinus
Enochrus melanocephalus
Helochares lividus
Helochares punctatus (slijktor)
Helophorus grandis
Helophorus minutus
Helophorus obscures
Hydrophilus piceus (spinnende watertor))
Hydroporus fuscipes (roodpootwatertor)

1
1
1
1, 7
1
1
1
1
1

Hygrobiidae (slijkzwemmers)

Hygrobia hermanni (pieptor)

1, 3, 7

Noteridae (diksprietwaterkevers)

Noterus clavicornis (knotssprietwaterzwemkevertje)
Noterus crassicornis (diksprietkevertje)

1, 3, 7
1, 7

Oedemeridae (schijnboktor)

Oedemera nubilis (fraaie schijnboktor)

1

Scarabaeidae (bladsprietkevers)

Anomata dubia (kleine julikever)
Aphodius sphacelatus (veldmestkever)
Geotrupes mutator (paardenmestkever)
Geotrupes spiniger (doornmestkever)
Margarinotus striola (spiegelkever)
Melolontha melolontha (meikever)
Onthophagus similis (hoornmestkever)
Onthophagus fracticornis (breedhoornmestkever)
Onthophagus nuchicornis (rechthoornpillendraaier)

1
0
0, 1
1
0
2
0, 1
1
1
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Phosphuga atrata (slakkenaaskever)
Serica brunea (roestbruine bladsprietkever)
Trichius fasciatus (penseelkever)
Typhaeus typhoeus (driehoornmestkever)

1, 2, 6
1
0
0, 1, 3

Silphidae (aaskevers)

Nicrophorus vespillo (krompootdoodgraver)
Nicrophorus vespilloides (gewone doodgraver)
Phosphua atrata (slakkenaaskever)
Thanotophilus sinuatus

0, 1
0, 1, 3
0, 1
0

Tenebrionidae (zwartlijven)

Diaperis boleti (boletenzwartlijf)

1
0, 1, 2

Nalassus laevicetrostriatus (gewoon zwartlijf)
Vindplaatsen:
0) Niet specifiek geregistreerd
1) Moseven en directe omgeving
2) Oude Wasscheven en directe omgeving
3) Driebloksven en directe omgeving
4) Vergeten ven en omgeving
5) Pottenbergen (het pompstation en het niet voor publiek toegankelijk bos daar achter)
6) Groene Papegaai (het gebied ten noorden van de kruising Putseweg / Abdijlaan)
7) Moerven
8) Nieuwe Wasseven

6.1 Waterroofkevers (Dytiscidae): Laccophilus poecilus
Voor wat betreft de waterkevers (Dytiscidae, Gyrinidae, Haliplidae, Hydrophilidae, Hygrobidae en
Noteridae) mogen we hier verwijzen naar het verslag van ons onderzoek 2015-2018 naar de
macrofauna van de poelen binnen de verschillende Evides-waterwingebieden in westelijk NoordBrabant.
Wij volstaan hier met het vestigen van de aandacht op één waterroofkevertje uit het Moseven c.a.:
Laccophilus poecilus.
Dit waterkevertje is er in 2018 voor het derde achtereenvolgende jaar waargenomen.
Het leeft er tussen de
oeverbegroeiing in het
Mose-, “Midden”- en
Bovenven.
Dit waterkevertje is in ons
land zeer zeldzaam (!) en
komt in daar alleen voor in
oligi-mesotrofe vennen in
het zuidelijke deel van het
land.
Afb. 31 Laccophilus poecilus
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6.2 Bladsprietkevers (Scarabaeidae)
De meeste bladsprietkevers zijn direct herkenbaar aan hun rond, bol lichaam, korte tasters en grote,
soms glanzende dekschilden, vaak met lengtegroeven en soms met beharing. De top van de
antennen is knotsvormig en is samengesteld uit 3 tot 7 beweeglijke plaatjes. Mannelijke
bladsprietkevers hebben platte, waaiervormige uiteinden aan de tasters, hiermee sporen ze
vrouwelijke soortgenoten op. Enkele bekende groepen zijn de mestkevers, de penseelkevers en de
meikevers.
De meeste bladsprietkeversoorten die in de Abdijbossen zijn aangetroffen, zijn mestkevers. Met de
door hen verzamelde mest kunnen de mestkeverlarven opgroeien. Veel soorten mestkevers hebben
een voorkeur voor een bepaald soort mest, of voor de mest van een bepaald dier. Zo is de
driehoornmestkever gespecialiseerd in konijnenkeutels, terwijl de Ontophagussoorten een duidelijke
voorkeur hebben voor de uitwerpselen van koeien en schapen. De aanwezigheid van de twee
Geotrupes-soorten, de Paardenmestkever en de Doornmestkever, houdt rechtstreeks verband met
de paarden die op een aantal plaatsen rondom de Abdijbossen worden gehouden en met de ligging
van ruiterpaarden in die bossen.

6.3 Lieveheersbeestjes (Coccinellidae)
Iedereen kent het lieveheersbeestje, dat je overal kunt tegenkomen: in de vrije natuur 's winters
binnenshuis, een kever die rood-met-zwarte stippen gestileerd wordt afgebeeld op affiches en op
logo's tegen zinloos geweld, in kinderboeken, op babyslabbetjes, etc. Als kind verzamelde je zeal en
stopte ze in jam- en andere potjes en in lege lucifersdoosjes (vervolgens vergat je ze, toch?). Ons
enige "aaibare" insect is overigens helemaal niet zo liefelijk, want met veel plezier nuttigen ze
bladluizen, die ze levend en wel verorberen. Bij gebrek aan bladluis schromen ze niet om ook elkaar
op te eten. Vooral de larven van lieveheersbeestjes doen zich graag tegoed aan hun broers en zusjes.
Nederland kent ruim 64 soorten lieveheersbeestjes, waarbij een groot deel afwijkt van de stereotype
beschrijving. We kennen rode met en zonder stippen, zwarte met en zonder stippen of vlekken, gele
met zwarte stippen, roze met witte stippen, gele met roze stippen, bruine met en zonder stippen,
kale en behaarde, grote en hele kleine.
Ondanks het feit dat iedereen dacht lieveheersbeestjes te kennen, was er tot voor kort nog maar
weinig bekend over de verspreiding van de verschillende soorten over ons land. Om die reden
organiseerde EIS kenniscentrum insecten, samen met de Nederlandse Entomologische Vereniging en
waarneming.nl een in 2015 en 2016 een atlasproject. Men organiseerde lezingen en excursies (ook in
westelijk Noord-Brabant) en uiteindelijk kwamen er 24.000 goedgekeurde waarnemingen binnen,
bovenop de 70.000 al beschikbare gegevens. Gelet op de verspreiding van de verschillende soorten
over Nederland, is het opvallend dat een groot aantal soorten lieveheersbeestjes in het Nederlandse
deel van het Grenspark Kalmthout leeft. Dit geldt ook voor het Evides-waterwinggebied Ossendrecht
dat immers deel uitmaakt van het grenspark. Hoewel door ons niet speciaal naar lieveheersbeestjes
is gezocht, kwamen we ze door hun opvallende kleur overal tegen: we telden er dertien verschillende
soorten in het waterwingebied. Voor drie ervan vragen we hierna de aandacht: het Aziatisch-, het
tweestippelig-, het dertienstippelig- en het achttienvleklieveheersbeestje.
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6.3.1 Enkele soorten uitgelicht
Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia axyridis)
Het Aziatisch lieveheersbeestje, zowel het volwassen dier als de larve, verorberen grote
hoeveelheden bladluizen. Dat geldt voor meer lieveheersbeestjes, maar deze soort is gemakkelijk in
grote hoeveelheden te kweken en kan daarom in tuinbouw en fruitteelt massaal worden ingezet
tegen bladluizen en ander ‘ongedierte’. Ontsnapte exemplaren weten zich echter ook in de vrije
natuur goed te handhaven, ook daar leven bladluizen, terwijl natuurlijke vijanden aanvankelijk
ontbraken. De eerste Nederlandse waarneming van het Aziatisch lieveheersbeestje in de vrije natuur
wordt gedaan in 2002. In de daarop volgende jaren is het aantal waarnemingen eerst talrijker in het
zuiden, midden en westen van het land. Daarna verovert deze invasieve exoot geheel Nederland.
Tegenwoordig kun je hem bijna overal tegenkomen.
Tijdens haar leven legt het vrouwtje van het Aziatisch lieveheersbeestje wel 3800 eieren in clusters
van 20-50 stuks. Vaak zijn er niet voldoende bladluizen om zo'n nederzetting te voeden, zodat de
larven zich gaan vergrijpen aan vers fruit, aan hun broers en zusjes en aan de larven van andere
lieveheersbeestjes. Vooral het tweestippelig lieveheersbeestje lijkt daarvan het slachtoffer te zijn.
Kortom wat ooit een perfect biologisch bestrijdingsmiddel leek, is als snel een uit de hand gelopen
introductie van een invasie soort geworden. Inmiddels is de inzet van het Aziatisch lieveheersbeesje
als bestrijdingsmiddel niet meer toegestaan en worden andere soorten ingezet, maar dat is te laat,
het zit nu overal in en buiten Europa. Tegen de herfst verzamelen de dieren zich, vermoedelijk
trekken zij elkaar aan met geurstoffen. Massaal gaan ze op zoek naar een geschikte plek om te
overwinteren. Via spleten en kieren, of gewoon omdat iemand wel eens een deur open zet, weten ze
allerlei niet verwarmde ruimten te vinden, als souterrains, zolders en... het pompstation van Evides
in Ossendrecht. Een succesvolle overwinteringsstrategie, een grote hoeveelheid nakomelingen en
het ontbreken van natuurlijke vijanden, zijn de succesformule voor een bijna explosieve uitbreiding
van het Aziatisch lieveheersbeestje. Nu, vijftien jaar later, lijkt er een einde te komen aan dat succes.
Zes jaar na de opkomst van het Aziatisch lieveheersbeestje wordt voor het eerst een exemplaar
gevonden met een schimmelziekte, waarmee de andere soorten lieveheersbeestjespopulaties al heel
lang geconfronteerd worden. De parasitaire schimmel komt sindsdien steeds vaker voor en gaat
steeds frequenter ook het Aziatisch lieveheersbeestje parasiteren. Uiteindelijk lijkt ook hier een
evenwicht te gaan ontstaan tussen het Aziatisch en de inheemse lieveheersbeestjes. Maar
vooralsnog is deze invasieve exoot het lieveheersbeestje dat het veelvuldigst in het waterwingebied
wordt aangetroffen.

Tweestippelig lieveheersbeestje (Adalia bipunctata)
Dit lieveheersbeestje komt in Nederland vooral in de provincies Zuid-Holland en Utrecht algemeen
voor. Onder de grote rivieren is de soort beduidend schaarser; westelijk Noord-Brabant kent slechts
enkele vindplaatsen van recente datum. Op 26 maart en 4 april 2017 vonden wij verschillende
exemplaren op het landgoed Groot Molenbeek bij Bergen op Zoom. Het was dus een kwestie van tijd
aleer we de soort ook binnen het waterwingebied Ossendrecht zouden aantreffen. Dat gebeurde dan
op 19 oktober 2018 toen een exemplaar werd aangetroffen bij de Groene Papegaai. Het
tweestippelig lieveheersbeestje gaat overal in aantal achteruit. De reden daarvan is niet bekend,
maar het is niet onmogelijk dat dit het gevolg is van de concurrentie of de vraatzucht van de larven
van de invasieve exoot, het Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia axyridis)
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Dertienstippelig lieveheersbeestje (Hippodamia tredecimpunctata)
Het dertienstippelig lieveheersbeestje is gebonden aan vochtige tot natte biotopen, zoals oevers van
beken, sloten, vennen, maar ook vochtige gras- en moeraslanden, riet- en biezenvelden. Het voedsel
bestaat uit bladluizen op riet (Phragmites) en zegge (Carex). Tot de eeuwwisseling is het aantal
waarnemingen van deze soort in Nederland hard achteruit gegaan. Na 2008 lijkt het tij gekeerd en
wordt het dertienstippelig lieveheersbeestje vaker waargenomen. Tot 2015 was van het
dertienstippelig lieveheersbeestje geen enkele recente waarneming uit westelijk Noord-Brabant
bekend. De eerste waarneming betrof een exemplaar bij één van de poelen in het waterwingebied
Halsteren, het jaar daarop volgde jaar zagen we er één langs het Kletterwater in Roosendaal en één
bij het Driebloksven in het waterwingebied Ossendrecht.
Daarna ging het snel: het Moseven en
het Driebloksven en de Noordpolder
bij Ossendrecht, het waterwingebied
Halsteren, het Halsters Laag en de
Princesseplaat bij Bergen op Zoom,
alle in 2017. De soort lijkt zich in onze
contreien inderdaad uit te breiden en
gedijt blijkbaar goed langs de vennen
in de door Evides beheerde
waterwingebieden.

Afb. 32 Dertienstippelig lieveheersbeestje
(Hippodamia tredecimpunctata)

Achttienvleklieveheersbeestje (Myrrha
octodecimguttata)
Het achttienvleklieveheersbeestje is een soort van
dennenbossen, heide, zandverstuivingen. De soort wordt vrijwel
niet waargenomen in westelijk Noord-Brabant. Toch zagen wij
deze soort bij Hoogerheide (Kortenhoeff, 2016), Huijbergen
(Staartse Heide, 2016), Roosendaal (De Stok, 2017), Wouwse
Plantage (Schouwenbaan, 2017), Putte (Kriekelaere Duinen,
2018) èn (uiteraard) nabij het Moseven in het waterwingebied
Ossendrecht.
De soort is waarschijnlijk veel algemener dan wordt gedacht, dat
kan te maken hebben met zijn verborgen leefwijze: ze zitten bij
voorkeur in de kroon van volwassen grove den (Pinus sylvestris).
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Afb. 33 Achttienvleklieveheersbeestje (Myrrha 18-guttata)

6.4 Loopkevers (Carabidae)
Het onderzoek naar de loopkevers in het waterwingebied Ossendrecht heeft zich de afgelopen jaren
toegespitst op twee aspecten:
door middel van bodemvallen nagaan welke soorten loopkevers rondom het Boven- en
Moseven leven;
het door middel van bodemvallen monitoren van het verloop van de loopkeverpopulatie bij
het ontwikkelde Driebloksven.
Met het onderzoek bij het Driebloksven wordt nagegaan hoe de loopkeverpopulatie zich op die
locatie ontwikkelt gedurende een periode van tien jaar na de aanleg van dit ven. Dat onderzoek
wordt overigens sterk belemmerd omdat hier in de (na)zomer drukbegrazingt met schapen wordt
toegepast, waardoor bodemvallen op vaak onvoorziene tijdstippen verwijderd moeten worden om te
voorkomen dat ze door de schapen vertrapt worden, of omgekeerd dat schapen daardoor nadeel
zouden ondervinden. Ondanks die beperking en er tot nu toe slechts drie jaar is gemonitord lijkt er al
een trend zichtbaar te worden: soorten die open terrein prefereren maken plaats voor soorten die
de voorkeur geven aan een dichtere bodembedekking. Ook bij het Bovenven lijkt deze ontwikkeling
zich voor te doen: onbegroeide terreindelen vergrassen of raken met heide begroeid.
Als bodemval zijn plastic bekers gebruikt, die tot de bovenrand worden ingegraven. Zo stonden er vijf
ten noorden van het Driebloksven, halverwege tussen het ven en de bosrand. Eveneens vijf
bodemvallen stonden juist achter de rug ten oosten van het Bovenven (afb. 34-A); vijf stuks stonden
bovendien ingegraven in de oeverzone ten westen van het Moseven (afb. 34-B).
In 2016 waren er ook enkele bodemvallen geplaatst op de zandrug tussen de beide vennen, maar
omdat daarin regelmatig juveniele veenmollen terechtkwamen, is het onderzoek daar gestaakt (afb.
34-C). De vangsten van die
eenmalig gebruikte locatie
wijken overigens niet
significant af van die van de
twee andere locaties bij
Mose- en Bovenven.
Het afgelopen jaar zijn
bovendien gedurende een
tweetal weken bodemvallen
geplaatst in de Pottenbergen.
Afb. 34
Locaties van de bodemvallen
bij het Moseven. Centraal op
de foto het Moseven; linksonder het Bovenven met
daartussen het kleine
‘Middenven’. Linksboven het
grasland van de
paardenhouderij en de

Insectenwerkgroep KNNV Roosendaal

Pagina 41

Entomologisch onderzoek Evides waterwingebied Ossendrecht 2018

Putseweg. Bron: Ondergrond Evides

In tegenstelling tot de andere vallen, die op open terrein stonden, waren de bodemvallen in de
Pottenbergen ingegraven te midden van een gemengd naald- en loofbomenbos. Vanzelfsprekend
levert dat heel andere soorten op, dan op de locaties in open terrein. In 2018 is gedurende een
tweetal nachten met stroop en lichtvallen naar nachtvlinders gezocht. Van die gelegenheid is gebruik
gemaakt om in de nabijheid daarvan op zoek te gaan naar op de paden foeragerende nachtactieve
loopkevers. Ook is bij die gelegenheid gelet op loop- en andere kevers die door het felle licht van de
kwikdamplampen werden aangelokt.

6.4.1 Enkele soorten uitgelicht
Zespuntsnelloper (Agonum sexpunctatum)
De zespuntsnelloper is een vrij algemene loopkever die op open plekken in natte heiden en oevers
van vochtige, zandige, lemige vennen woont. Hij houdt van zongeëxposeerde plekjes, een goed
ontwikkelde moslaag en veenmos en van een mozaïekbegroeiing van grassen of zeggen.
Hij is dagactief en geaggregeerd, men zoekt elkaar op. De voortplanting vindt plaats in mei, vanaf half
juli zijn er verse dieren. De volwassen dieren overwinteren in graspollen of aan de voet van bomen.
Niet alle kevers van deze soort hebben vliegvleugels, bij een deel van deze dieren zijn de vleugels
aanmerkelijk gereduceerd.
De zespuntsnelloper geldt als een bruikbare indicator van voedselarme, vochtige terreinen.
Deze loopkever, die vooral langs het Moseven
voorkomt, plant zich in mei voort, waarbij de
nieuwe generatie omstreeks juli verschijnt. Dat
gegeven wijkt sterk af van onze waarnemingen,
die laten een hoogtepunt zien in mei, terwijl de
soort vanaf augustus niet meer in de
bodemvallen voorkomt. Wellicht volgt het dier
de vochtige randzone rondom het ven, terwijl
de locatie van de opgestelde bodemvallen in de
zomer steeds droger wordt.

Afb. 35 Zespuntsnelloper (Agonum sexpunctatum),
Moseven 22 april 17
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Afb. 36 Aantallen zespuntsnellopers in bodemvallen bij
het Moseven gedurende drie achtereenvolgende jaren
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Kopergroene snelloper (Agonum viridicupreum)
Nederland ligt aan de noordgrens van het verspreidingsgebied van deze kever. Het dier is in
Nederland vrij zeldzaam, maar wordt de laatste jaren meer waargenomen. Zeldzaam zijn is niet
alleen dat je inderdaad ook maar hier en daar opduikt, maar heeft ook te maken met het aantal keer
dat je wordt waargenomen. Deze kever staat te boek als paludicol, een moerasbewoner. Maar in een
natte omgeving met kwel, nat grasland en aan de voet van oude bomen in natte terreinen, wil het
ook wel eens lukken. Nu is een natte omgeving niet de beste plek om met bodemvallen te werken,
dus moet de waarnemer het hebben van handvangsten, lichtvallen en van een gedesoriënteerd
individu dat toch in een val trapt. De combinatie weinig voorkomen én graag in het nat leven, maken
je dus zeer schaars. Veel is er niet over deze kever bekend, hij beschikt over het algemeen over
goede vleugels en kan misschien als indicator gezien worden van een schaduwrijk, nattig terrein met
wisselende waterstanden.

Glanspriemkever (Bembidion lampros)
Deze kever blijkt onafhankelijk van de bodemsoort: hij komt voor op uiteenlopende typen open
grond. Hij was een vaste klant in de bodemvallen. Hoewel hij als zeer algemene soort te boek staat, is
hij zeker het vermelden waard.
In het voorjaar en vroege zomer wordt voortgeplant, de larve ontwikkelt zich in de zomer. Het zijn
kleine taaie beestjes, want ze kunnen tijdens de winterbest een periode met voedselgebrek aan,
hoewel juvenielen dan wel het loodje kunnen leggen. Ze zijn overdag op zonnige plaatsen actief en
jagen op kleine bodemdiertjes en vooral op insecteneieren. Wellicht speelt deze kever een
belangrijke rol bij de natuurlijke regulatie van koolvliegen ( Erioischia brassicae) en bladluizen
(Aphidae).
Sommigen hebben echte vliegvleugels en andere individuen jagen in de zomer in cultuurlanden, gaan
lopend naar de rand om te overwinteren en keren de volgende lente weer wandelend terug naar hun
jachtterrein. Als je slechts drie tot vier millimeter groot bent, is tien meter lopen al een hele trip!
Maar door deze reis zitten ze veilig in de winter als grond diep bewerkt wordt. Hoewel ze goed
aangepast zijn aan veranderlijke milieus zoals akkers, zijn zowel het verspreidingsvermogen als de
vruchtbaarheid van de soort relatief laag en de juveniele sterfte vrij hoog. Tevens zijn ze heel
gevoelig voor pesticides. Ze hebben dus een beetje hulp nodig zoals een veilige berm of keverbank.
In het waterwingebied Ossendrecht komt het glanspriemkevertje bij alle vennen voor.
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Goudrandschallebijter (Carabus nitens)
Deze loopkever werd rennend en in bodemvallen aangetroffen bij het Moseven. De
goudrandschallebijter leeft in het noordelijke deel van Europa tot aan de poolcirkel toe. De
Abdijbossen zijn zowat het meest westelijke plekje op ons continent waar men deze soort tegen kan
komen. In zijn hele verspreidingsgebied is hij in vele streken achteruitgegaan en op Rode Lijsten
beland. In de literatuur wordt vermeld dat populaties aanzienlijk schommelen doorheen de tijd.
Verondersteld wordt dat drainage bij heeft gedragen aan het plaatselijk verdwijnen van deze kever.
Toch komt deze kever voor op zowel de meer vochtige heide met dopheide (Erica tetralix) als op droge
heiden met struikhei (Calluna vulgaris).
Naast heel mooi, is hij ook een uitzondering in zijn familie. Carabuskevers zijn over het algemeen
actief in de nacht, deze gouden vriend is uitsluitend dagactief en heeft zijn schitterende schild
waarschijnlijk om de hitte te weren.
De volwassen dieren zijn zeer actief in het voorjaar, tot aan het begin van de zomer is men doende
met copuleren en eitjes leggen. De totale
ontwikkeling van ei tot imago verloopt
snel en “verse ” diertjes verschijnen
vanaf augustus. De imago’s
overwinteren en gaan in diapauze, hun
individuele ontwikkeling staat tijdelijk stil
en hun processen verlopen zeer traag,
een winterslaap. Het jaar daarop is men
weer van de partij: er zijn vrouwtjes
aangetroffen die meer keren
reproduceerden en dus ouder waren dan
anderhalf jaar.
De goudrandschallebijter is een zeer
bedreigde kever die mogelijk gebaat is
bij afplaggen van (vochtige) heiden
omdat hij een in zowel droge als natte
terreinen een uitgesproken voorkeur
heeft voor de vroege successiestadia van
terreinen. Het verdwijnen van vochtige
heiden door ontginning en
verstedelijking en waarschijnlijk ook
vergrassing jagen hem weg van zijn
geliefde woonplaats. Want hoewel hij
eigenlijk niet kan vliegen omdat zijn
achtervleugels te kort zijn geworden, is
hij een goede loper. Maar willen we hem
niet liever bij het Moseven houden?
Afb. 37 Goudrandschallebijter (Carabus nitens), Moseven, april 2018
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Violette schallebijter (Carabus violaceus purpurascens)
Deze imposante kever is vooral bekend van de Veluwe, de Achterhoek en van Zuid-Limburg, maar is
intussen ook in westelijk Noord-Brabant opgedoken. Bekend is dat hij zich in andere delen van
Nederland gevestigd heeft na een verhuizing als ei of als imago in plantgoed. Hij mijdt rivier- of
zeeklei, maar woont wel in naald- en loofbossen, hier en daar zelfs in open terreinen.
Zoals de meeste Carabussoorten is hij nachtactief en gaat achter slakken, aas en paddenstoelen aan.
Ze vliegen niet, maar kunnen goed lopen. De kevers copuleren in het voorjaar en het najaar, de eitjes
worden navenant afgezet. De ontwikkeling van de eitjes gaat snel, zodat iedereen als larve of als
volwassen dier de winter ingaat in de bodem vlak onder de oppervlakte. Het volgende voorjaar
wordt verpopt en “ verse” dieren en overjaarse volwassenen gaan gewoon weer verder met hun
leven.
De violette schalelbijter komt vooral voor in bos van de Pottenbergen. Op 27 augustus zijn in de vijf
daar geplaatste bodemvallen een zevental volwassen dieren gevonden, alsmede een aantal
keverlarven, ongetwijfeld de voorjaarsgeneratie van deze bijzonder fraaie soort.

Afb. 38 a-b Violette schallebijter (Carabus violaceus purpurascens). Volwassen kever (boven) en larve (volgende pagina),
Pottenbergen, 27 augustus 2018
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Bronzen zandloopkever (Cicindela hybrida) en Groene zandloopkever
(Cicindela campestris)
De bronzen- of basterdzandloopkever is in heel Nederland op open zand te vinden. Zandige plekken
en paden, liefst in de volle zon behoren tot zijn geprefereerde gebied. Want hij is xerofiel en
thermofiel, droog en warm moet het zijn. Hij mijdt zelfs de heidevegetatie, maar is blij met een
militair oefenterrein met tankbanen.
Bekend is dat de kever “zonnebaadt”. Als de omgeving te koud is, neemt hij een speciale stand aan
om maximaal van de zon te genieten, hij moet op temperatuur blijven. Maar als het te warm wordt
op het zand, gaat hij hoog op de poten lopen, alles heeft z’n grenzen. De kever is actief overdag,
maar als larve jaagt hij ook ’s nachts. De kever kan goed lopen en vliegen. Hij plant zich voort in het
voorjaar. De ontwikkeling van ei tot imago duurt ruim een jaar, de verse dieren verschijnen het
volgende jaar.

Afb. 39 Bronzen- of
basterdzandloopkever (Cicindela
hybrida) met prooi, 21
april 2018
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De groene zandloopkever heeft wel overeenkomsten met de bronzen zandloopkever, maar kiest een
heel andere woonomgeving. Hoewel hij ook wel op open terreinen te zien is, is hij eigenlijk de
opvolger van de bronzen zandloopkever in de successie van het stuifzandcomplex, als het stuifzand
begroeid raakt.
De oostrand van het Bovenven was eerst los zand, de bronzen loopkever was er overvloedig
aanwezig. Toen begroeide de oever en werd de bronzen opgevolgd door de groene loopkever.
Iets vergelijkbaars is te zien bij de aantallen van de beide soorten in de bodemvallen bij het
Driebloksven. Daar wordt in 2016 slechts een enkele groene zandloopkever gevangen; in de nazomer
verschijnt de bronzen loopkever en overtreft dan de groene in aantal. Een jaar later, In 2017,
overheerst aanvankelijk de groene zandloopkever, vanaf mei gaan de beide soorten echter min of
meer gelijk op in aantal. Opvallend is dat in 2018 de groene zandloopkever in groten getale aanwezig
is, terwijl de bronzen zandloopkever begint te verdwijnen. Uiteraard is de tijd waarin de vangsten zijn
gedaan tekort om daaruit een bindende conclusie te trekken. Maar deze ontwikkeling zal zeker
verband houden met de vergrassing van het aanvankelijk vrijwel onbegroeide bodem.
In het voorjaar wijdt men zich aan de voortplanting. De mannetjes van de groene zandloopkever zijn
geen charmeurs, ze proberen direct tot zaken te komen. Als de vrouwtjes er niet van gediend zijn,
werpen ze zich op hun rug, zodat het keversgewijs onmogelijk wordt. De eitjes worden direct afgezet
en de ontwikkeling tot een volwassen dier duurt ruim een jaar. Pas het jaar daarop neemt men aan
de voortplanting deel.
De larven van de groene zandloopkever jagen dag en nacht voornamelijk op mieren vanuit een
gangetje, waarbij ze omgeving van hun hol vrij houden van storende objecten, een bezig diertje. De
gangen van de larven kunnen tot 40 cm diep zijn.
De volwassen dieren hebben, net als de larven, goede ogen en jagen op zicht. Ze lopen zoekend rond
en reageren op bewegende voorwerpen binnen de 20 tot 30 cm in het rond. Ze herkennen
voorwerpen aan het contrast met de ondergrond. Ze jagen ook tussen dichte vegetatie. De imago’s
jagen overdag onderbroken met korte
rustpauzes, ’s nachts rusten ze in de
vegetatie. De volwassenen kunnen
goed lopen en snel vliegen.

Gewone oeverloper (Elaphrus
riparius)
Hoewel dit beestje de kwalificering
“gewone” meekreeg is hij dat eigenlijk
helemaal niet. Het is een algemeen
voorkomende loopkever die van vrij
open oevers op zand of klei langs
stilstaand of langzaam stromend water
houdt en dan ook nog met veel zon
alsjeblieft.
Afb. 40 Gewone oeverloper (Elaphrus riparius)

De oeverloper is een zeer actieve in de zonneschijn op zicht jagende loopkever. Wie hem wil zien kan
beter op een oever postvatten, want hij rent razend snel rond en komt weinig in bodemvallen
terecht omdat die in natte omgevingen gauw vol water lopen. Hij is prachtig om te zien met zijn
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groene dijen, rode middenschenen en bronsgroene dekschilden met paarse oogvlekken. En dan, als
hij zich verontrust voelt gaat hij met borstels langs de binnenkant van die prachtige dekschilden
wrijven, een afschrikwekkend geluid. En tegelijkertijd kan hij een verdedigingsvloeistof afscheiden.
Mooi, licht geraakt, lawaai makend, stinkend, gevaarlijk en nog geen centimeter groot. Geweldig. Een
goede kolonisator die ook nog kan vliegen.

Gewone kortnek (Nebria brevicollis)
Een van de talrijkste en meest verspreide loopkevers in Nederland: deze zeer cultuurtolerante en
weinig kieskeurige soort kan als bossoort getypeerd worden, maar is bij voldoende beschaduwing en
bodemvochtigheid in allerlei open terreintypen te ontmoeten.
Hij is lichtschuw, de larven zijn koude-preferent. Het is een aggregatiesoort: de individuen schijnen
elkaar op te zoeken en worden in grote groepen aangetroffen. De kever is lichtschuw en nachtactief,
vooral in het eerste deel van de nacht. Men jaagt op vliegen, muggen, springstaarten en mijten.
De voortplanting vindt plaats in de herfst en de meeste kevers gaan daarna dood. De larve blijft
actief in de winter en graaft een holletje. Men verpopt in de lente en de verse dieren verschijnen in
mei-juni. Van half juli tot half augustus nemen de dieren een zomerrust en in het vroege najaar is de
cirkel rond.
De kevers zijn uitstekende lopers en verplaatsen zich waarschijnlijk vooral op deze wijze. Er wordt
wel gevlogen, maar apart is wel dat bij vrouwtjes de vliegspieren verdwijnen als ze in eitjes
investeren, de zogenaamde vleugelautolyse. Ondanks het feit dat de kever weinig investeert in
vliegvermogen, kan hij zich toch goed handhaven door weinig kieskeurig en uiterst flexibel te zijn.

Heidekortnek (Nebria Salina)
Deze vrij algemene soort komt voor op drogere plaatsen dan de gewone kortnek. Open, droge en
voedselarme terreinen is zijn ding. In bosranden kan hij de gewone kortnek ontmoeten. Qua
jaarritme vertoont hij veel overeenkomsten met de gewone kortnek, maar hij is minder
cultuurtolerant dan deze.
Deze kevers zijn wel goede vliegers. Vastgesteld is dat bij een goede voedselsituatie voor de larven,
er meer dieren met goede vliegspieren voorkwamen.
De aantallen exemplaren van deze soort fluctueert bijzonder sterk. Zo werden de heidekortnek in
mei 2016 massaal in de bodemvallen bij het Boven aangetroffen. Veel van die dieren waren duidelijk
“vers” (nog niet uitgehard en lichter van kleur); zij hadden juist het larve en popstadium achter zich
gelaten. In de zomer gaat het dier in rust en wordt slechts sporadisch waargenomen, terwijl na de
zomer, in dit geval oktober, het dier weer massaal bij het Bovenven aanwezig is. Ook varieert het
aantal van jaar tot jaar: in 2017 vertoonde het aantal heidekortnekken een dip, terwijl de dieren in
het voorjaar van 2018 weer ruimschoots aanwezig waren.

Koperen kielspriet (Poecilus versicolor)
Een zeer algemene loopkever in Nederland woont vooral op droge zandgrond, in heideterreinen,
schrale graslanden en soms op vochtigere (heide)plaatsen.

Insectenwerkgroep KNNV Roosendaal

Pagina 48

Entomologisch onderzoek Evides waterwingebied Ossendrecht 2018

Deze dagactieve kever plant zich in het voorjaar voort, in het najaar verschijnen de verse dieren. een
deel van de dieren reproduceert ook in het tweede jaar. Sommige kevertjes werden vier of vijf jaar
oud.

Afb. 41 Koperen kielspriet (Poecilus
versicolor), Driebloksven 9
september 2017

april 2017
mei 2017
juni 2017

3bloksven

moseven

april 2018
mei 2018

april 2016
mei 2016
juli 2016
aug 2016
sep 2016
okt 2016

De koperen kielspriet wordt jarenlang gevolgd in een onderzoek in het Biologisch Station in Wijster.
Men stelt daar vast, dat de bij de vrouwtjes de eileg beter op gang komen als er voldoende voer is en
dat zij tijdens de eilegperiode relatief inactief zijn. Eitjes produceren en leggen kost blijkbaar heel wat
inspanning. De juiste temperatuur en voldoende voedsel beïnvloedt ook de lengte van larven en
adulten. Verder blijkt dat een hongerige kever sneller en in een rechte lijn loopt, dan verzadigde
dieren. Ziet men een koperen kielspriet op z’n dooie akkertje rondscharrelen, dan heeft hij geen
honger. Verder bleek uit experimenten dat de larven van rozenkevers (Phyllopertha horticola) en
kleine spinnen het beste zijn als maaltijd voor de koperen kielspriet.
Wanneer we de verschillende vangstresultaten in april-mei bij het Driebloks- en het Moseven naast
elkaar zetten, zien we bij het Moseven aanvankelijk
50
een toename, mogelijk verband houdend met
40
vergrassing van het terrein. Vanaf mei 2017 lijkt de
30
20
populatie daar stabiel. Het Driebloksven daarentegen
10
vertoont een vreemd beeld. Vanuit een heel gering
0
aantal in 2016 en 2017 is er plots een explosieve
toename in april 2018, waarvan een maand later niets
meer terug te vinden is. Vooralsnog hebben we wij
daarvoor geen verklaring.

Afb. 42 Verloop van aantallen koperen kielsprieten (Poecilus versicoler) bij Driebloks- en Moseven

Gele glansloper (Stenolphus skrimshiranus)
Hoe kan je nu tegelijk zeer verspreid en zeer incidenteel zijn? Waarschijnlijk omdat je alleen in voor
jou speciale terreinen wilt zijn. Deze kever is hygrofiel, houdt dus van een vochtige, humusrijke
bodem met voldoende beschaduwing. Wat bekend is over deze kever is dat er in het voorjaar
voortgeplant wordt en “verse” diertjes in de herfst verschijnen. Hij kan vliegen en er ze zijn zelfs in
aanspoelsel aan de kust aangetroffen. Waarschijnlijk heeft hij een goed verspreidingsvermogen.
Nederland ligt voor deze kever aan de rand van zijn rijk.
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6.4.2 Samenvatting waargenomen kevers
Het waterwingebied Ossendrecht bevat een grote diversiteit aan kevers. Het onderzoek heeft zich
toegespitst op twee groepen van kevers, de water- en de loopkevers.
Bij de waterkevers van een klein roofkevertje op, Laccophilus poecilus, dat in Nederland zeer
zeldzaam is en in Mose- en Bovenven tussen de oevervegetatie leeft.
Bij de loopkevers vallen de twee Carabus-soorten op: de Goudrandschallebijter (Carabus nitens) en
de Violette schallebijter (Carabus violaceus purpurascens). Vooral de goudrandschallebijter is een
bijzondere soort, die overal bedreigd is en die in de ons omringende landen op de Rode Lijst
geplaatst is. De goudrandschallebijter leeft rondom het Moseven. De soort is extra kwetsbaar omdat
deze kever niet kan vliegen. Mocht de goudrandkever ooit uit Ossendrecht verdwijnen, dan moet het
Moseven lopend herkoloniseerd worden. Een schier onmogelijk klus. Behoud van de
goudrandschallebijter voor het Moseven is van groot belang.
Ook de andere Carabus-soort, de violette schallebijter in het bos van de Pottenbergen is een fraaie,
niet alledaagfse soort, die evenmin kan vliegen. Deze grote loopkever kwam tot voor kort alleen op
de Veluwe, in de Achterhoek en in Limburg voor, maar lijkt zich de laatste jaren ook in westelijk
Noord-Brabant te kunnen handhaven.
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Afb. 43 Vergeten Ven, Driebloksven, Oude Wasscheven en Nieuwe Wasseven, zomer 2014. Met rood is de lijn aangeduid
waarlangs in 2016, 2017 en 2018 steeds de vijf bodemvallen bij het Driebloksven zijn geplaatst.

7 Slot
Na drie jaren rondstruinen in de Abdijbossen, wil je er nooit meer weg. Dicht bos, licht bos,
heideterreinen, vennen, loofbomen, naaldbomen en overvloedig zomers struweel zijn de thuishaven
voor een veelheid aan vliegende, rennende en zwemmende insecten. Je zit op een kleine helling te
kijken naar gouden kevers in het zand terwijl hoog in de lucht lepelaars en heel soms heel hoog een
zeearend passeren. Zo onder zo boven, alles wordt een groot geheel van leven en doodgaan. En je
hoort erbij, zolang je maar wil. Of een diertje zeldzaam is, wordt niet meer zo belangrijk als je inziet
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dat het een jaar zelfstandig bezig kan zijn om tot deze vorm te komen. Het allerbelangrijkste is dat
het er is. De terreinen rond Moseven, Bovenven, Driebloksven en Vergeten Ven worden bekende
wijken waarin allerlei bewoners elkaar opvolgen in het ritme van het seizoen en het jaar na de eerste
ontmoeting ben je benieuwd of we elkaar weer gaan zien. Wij gaan weg, naar huis, maar die anderen
hebben hier de winter doorgebracht in een zelf gegraven holletje, tussen schors of in een veilige
graspol. En ze blijven ook ’s nachts en als het regent. Ze leven daar, niet meer en niet minder.
Nieuwkomers zijn er ook bij en gaan op zoek naar een onderkomen. Hopelijk blijven ze wonen, denk
je dan, daar in die bossen, vennen en veldjes.
De waarde van deze terreinen ligt in de diversiteit van kleine landschapjes, mogelijk gemaakt door
miljoenen jaren oude zand- en kleiafzettingen van de toenmalige Rijn en Maas waarin het kwelwater
een weg zoekt en zich hier en daar als vennetje aan ons laat zien. En ook mogelijk gemaakt door
mensen die het voorzichtig beheren zodat piepkleine insecten er hun zomer- en wintertrek van
misschien wel 50 meter kunnen houden, zodat libellelarven er jaren in water en slijk hun roversleven
leiden voor ze in volle kleur rond gaan vliegen. Het heeft allemaal meer voeten in de aarde – ook
letterlijk – dan je zou denken, het is een samenwerking tussen mensen en bewoners die jaren van
volhouden en zorg in beslag neemt om zover te komen dat een klein roffelend en rondspuwend
prachtmonstertje zijn terrein verdedigt.
De waarde van de Abdijbossen ligt in de zorg die bewoners en beheerders besteden aan het continue
proces dat leven is, waarin alle dagen gewoon en tegelijk bijzonder zijn. Sommigen laten hun
vliegspieren klein worden om een goede kwaliteit eitjes te kunnen leggen, wij wandelen gewoon wat
rond om te genieten van het groen. En dat gaat prima naast elkaar door, als wij mensen dat willen.
Want we kunnen wel honderden soorten waarnemen en soms heel blij zijn als iedereen ons
feliciteert omdat het een uitzonderlijk beestje blijkt te zijn. Maar er moeten wel Abdijbossen zijn:
bezoekende mensen en bewoners die er wat van maken. Het mooie van die bossen daar is eigenlijk
dat er veel van wat er kan leven, ook leeft. En als het landschap wat verandert, dat gaat zo in de
natuur, komt er een andere bewoner die er zich ook weer uitzonderlijk senang voelt.
Deze drie jaren van waarnemen en rapporteren waren een momentopname in een eeuwigheid van
eitjes leggen, wegkruipen, jagen, eten, copuleren en doodgaan.
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Afb. 44 Vliegendoder (Melinus arvensis) met prooi. Pottenbergen 8 september 2018
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