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Afb. 1  
Situering van het waterwingebied in het uiterste zuidwesten van de provincie Noord-Brabant  
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Foto omslag: vrijgezet deel van de Abdijbossen, 9 april 2022. Inzet gewone breedborst (Abax parallepipedus)  
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Samenvatting 
 
Door middel van een gestandaardiseerd onderzoek met bodemvallen is in 2022 op een tweetal 

locaties in het door waterbedrijf EVIDES beheerde deel van de abdijbossen (Waterwingebied 

Ossendrecht) een onderzoek uitgevoerd naar de aldaar voorkomende loopkevers. 

 

Het eerste onderzoek heeft betrekking op de schaars begroeide randzone van het Driebloksven, 

waar vanaf 2017 elk jaar gedurende globaal de maanden april-mei op dezelfde plaats een vijftal 

bodemvallen worden geplaatst. De vallen worden eens per 10 à 14 dagen geleegd, waarbij de 

loopkevers uit die vallen worden verwijderd, geteld en gedetermineerd. Op die wijze ontstaat 

inzicht in het verloop van de soorten en aantallen loopkevers op die locatie over een reeks van 

jaren.  

Uit de dit jaar verkregen gegevens blijkt, dat de in 2018 ingezette daling van de loopkeverpopulatie 

bij het Driebloksven zich nog steeds voortzet. Vermoedelijk heeft dit te maken met de grote 

hoeveelheden rode bosmieren (Formica rufa/polyctena) op deze locatie. 

 

Het tweede onderzoek heeft betrekking op een perceeltje ten westen van het Driebloksven, waar In 

de winter van 2021/’22 circa 0,5 hectare bos vrijgezet van begroeiing. Die begroeiing bestond 

voornamelijk uit Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina). Het ligt in de bedoeling dat daar door 

middel van begrazing met schapen een structuurrijk en gevarieerd heideterrein ontstaat, met een 

overgang (mantel/zoom) naar het omringende bos. De reeds aanwezige heide krijgt daardoor een 

kans om zich verder uit te breiden.1 Ook hier zijn door middel van een vijftal bodemvallen 

loopkevers gemonitord. De elf soorten loopkevers, die hier zijn aangetroffen, zijn vrijwel alle dieren 

die een (half-)open, zon-geëxposeerde, schrale zandbodem prefereren. De bedoeling is dat we ook 

hier, op verzoek van de beheerder, over een reeks van jaren de loopkeverpopulatie gaan volgen.  

                                                           
1 Leunisse & d’Hooge 2022, 90 
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1. Inleiding 

  
In het westen van de provincie Noord-Brabant, op de Brabantse Wal, liggen drie natuurgebieden 
waarin Evides Waterbedrijf (Evides N.V., hierna: EVIDES) water wint voor menselijke consumptie. 
Het betreft de waterwingebieden Halsteren, Huijbergen en Ossendrecht.  
De waardevolle natuur in de waterwingebieden beschermt de kwaliteit van de ondergrondse 
drinkwaterbronnen en draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak voor de waterwinning.  
 
Zorgvuldig natuurbeheer dient het algemeen belang. Dat geldt ook voor het beheer van de 
terreinen die Evides in eigendom, beheer of gebruik heeft.  
In dat kader hebben EVIDES en de Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A, een beheersplan 
opgesteld.2 Dit plan beschrijft de beheervisie en -strategie voor de waterwingebieden van EVIDES op 
de Brabantse Wal en geeft een concrete invulling aan het beheer ervan voor de periode 2022-2034. 
De doelen van het beheerplan zijn:  

- het vastleggen van de langetermijnvisie voor het beheer van de waterwingebieden;  

- het vormen van een inhoudelijke basis voor de afweging van de belangen waterwinning, 
ecologie en recreatief medegebruik in de waterwingebieden;  

- het verantwoorden van de wijze waarop provinciale natuurdoelstellingen worden 
uitgewerkt in het dagelijks beheer van de waterwingebieden;  

- het borgen van de (cyclische) beheermaatregelen in de werkorganisatie van EVIDES.  

Het natuurbeheer in de waterwingebieden is op de lange termijn gericht op de ontwikkeling en 
instandhouding van klimaatbestendige en soortenrijke natuur met een hoge ecologische waarde.  
 
In het kader van dat streven naar verdere verduurzaming van bedrijfsprocessen heeft EVIDES de 
afdeling Roosendaal van de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) 
gevraagd om periodiek aandacht te schenken aan de soortenrijkdom van door haar aan te wijzen 
waterwingebieden.  
Vanuit dat verzoek lopen er drie projecten waarbij jaarlijks (een deel van) het insectenleven in de 
drie door EVIDES beheerde waterwingebieden wordt gemonitord; 

- sinds 2015 wordt (met een onderbreking in 2016) jaarlijks de macrofauna gemonitord van 
de poelen in de drie waterwingebieden.3 

- sinds 2017 wordt de loopkeverpopulatie rondom het Driebloksven onderzocht. 
- nieuw voor 2022 is een onderzoek naar loopkevers in een van de vrijgezette delen van de 

Abdijbossen; ook dat onderzoek zal jaarlijks worden herhaald. 
 
Onderzoek naar loopkevers biedt een aantal voordelen:  

- veel loopkeversoorten stellen specifieke eisen aan het biotoop waarin zij leven en zijn 
daarom karakteristiek voor hun ‘habitat’ en daarmee ook indicatief voor de kwaliteit van het 
milieu waarin ze worden aangetroffen;  

- loopkevers zijn vrijwel altijd als zodanig te herkennen en zijn op basis van uiterlijke 
kenmerken te determineren en daarom geschikt voor ecologisch onderzoek;  

                                                           
2 Leunisse & d’Hooge 2022 
3 Van de resultaten van het onderzoek naar de macrofauna in de verschillende poelen in 2022 wordt in een 
afzonderlijke rapportage verslag gedaan. 
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- door gebruik te maken van bodemvallen is het mogelijk om een gestandaardiseerd 
onderzoek te doen naar het verloop van de loopkever-”populatie” op dezelfde locatie 
gedurende langere periodes over een reeks van jaren. 

 Het onderzoek naar loopkevers wordt steeds uitgevoerd gedurende de maanden april en mei.  

Afb. 2a-b    Het opengemaakte deel van de Abdijbossen op 9 april 2022 (boven) en op 5 juni 2022 (onder) 
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2. Onderzoeksvragen 
 

Ieder terrein is in ontwikkeling. Soms verloopt die ontwikkeling met ‘geologische’ snelheid. Soms 
gaat het bliksemsnel, als de mens ingrijpt. Zoals bij het Driebloksven en bij het heideveldje ten 
westen daarvan. Verandering in vochthuishouding, herinrichting van een terrein of 
klimaatverandering beïnvloeden de lokale plantengroei en daarmee ook alle dieren die van deze 
planten afhankelijk zijn om zich te voeden, te rusten of zich voort te planten. Deze verandering zet 
zich voort door de hele voedselketen, het is immers eten en gegeten worden.  
Omdat veel soorten bodemdieren strikte eisen stellen aan het biotoop waarin zij leven, geeft het 
verschijnen of verdwijnen van die dieren indirect ook een aanwijzing voor het veranderende 
biotoop ter plaatse. 
Naarmate een terrein zich ontwikkelt, wijzigen op die locatie ook de aantallen loopkevers en de 
soortensamenstelling. 
Met behulp van onderzoek met bodemvallen brengen we die veranderingen in beeld. 
 
 

2.1 Driebloksven  
 
In of kort voor 2014 is door EVIDES en de Bosgroep Zuid in de Abdijbossen de begroeiing van 
een drietal reeds lang verdwenen vennen gerooid en is er de strooisellaag verwijderd. Daardoor 
is de minerale bodem vrij komen te liggen. Het Driebloksven is één van die herstelde vennen 
(afbeelding 4 en 10). Het Driebloksven staat in de zomermaanden droog. De bodem tussen het 
natte centrale deel en de omringende bossen is inmiddels schaars begroeid geraakt met vooral 
pijpenstrootje (Molinea caerulea) en struikheide (Calluna vulgaris). Door middel van 
drukbegrazing met schapen kan opslag van loof- en naaldhout beperkt worden gehouden. 
Wij gingen er vanuit dat zich op de aanvankelijk onbegroeide hoger gelegen delen rond het ven 
heide zou gaan ontwikkelen. De verwachting was dat loopkeversoorten die vaak als pioniers 
optreden, in de loop der tijd plaats zouden maken voor een meer stabiele situatie met heide-
minnende soorten. Om die ontwikkeling te kunnen volgen is destijds van EVIDES toestemming 
verkregen om gedurende een aantal daarop volgende jaren door gestandaardiseerd 
loopkeveronderzoek met bodemvallen die ontwikkeling te monitoren. Na een eerste ‘survey’ in 
2015 wordt het onderzoek bij het Driebloksven vanaf 2017 jaarlijks op identieke wijze uitgevoerd. 
 
 

2.2 Heideveldje ten westen van Driebloksven 
 
In de winter van 2021/’22 is ten westen van het Driebloksven circa 0,5 hectare bos vrijgezet van 
begroeiing (afbeelding 2). Die begroeiing bestond voornamelijk uit Amerikaanse vogelkers (Prunus 
serotina). Het ligt in de bedoeling dat daar door middel van begrazing met schapen een structuurrijk 
en gevarieerd heideterrein ontstaat, met een overgang (mantel/zoom) naar het omringende bos.4  
De reeds aanwezige heide krijgt daardoor een kans om zich verder uit te breiden.5  

                                                           
4 Mededeling Van Overbeek (coördinator terreinbeheer EVIDES) 9 maart 2022 
5 Leunisse & d’Hooge 2022, 90 
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3. De Abdijbossen 
 

Het waterwingebied Ossendrecht heeft een oppervlakte van 153 hectare. Het voor publiek 
toegankelijke deel van het waterwingebied ligt in een groter bosgebied: de Abdijbossen.6  
De Abdijbossen zijn in het zuidwesten van de provincie Noord-Brabant gelegen en maken deel uit 
van het Natura 2000-gebied ‘Brabantse Wal’. De Brabantse Wal omvat ruim 4.790 hectare en strekt 
zich uit over delen van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.  
De Abdijbossen maken bovendien deel uit van het ‘Grenspark Kalmthoutse Heide’. De 
Abdijbossen zijn van de rest van het grenspark gescheiden door twee drukke verkeerswegen: de 
Putseweg en de Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan.  
Hoewel voor het waterwingebied Ossendrecht alleen de Vogelrichtlijn geldt, wordt in het 
beheersplan geprobeerd om ook de beschermde habitattypen op de Brabantse Wal verder te 
ontwikkelen.  
 
Hoogteverschillen en een grote variatie aan landschappen kenmerken de Brabantse Wal. De 
abrupte overgang van hoge zandgronden naar lage zeekleipolders zorgt voor grote contrasten, 
zowel ecologisch als visueel/landschappelijk. Kenmerkend zijn ook de uitgestrekte bossen, 
heidevelden, vennen, graslanden en zandverstuivingen. Deze staan in hun totaliteit garant voor 
een grote biodiversiteit.  
 

 

Afb. 3  Bodemreliëf van de Abdijbossen over een afstand van 2,5 km vanaf het zuidwesten (de  
Noordpolder) tot aan het 20 meter hoger gelegen Moseven. Links van het midden het Driebloksven (Bron: 

www.ahn.nl)  
  

Het grootste deel van het waterwingebied Ossendrecht bestaat uit gemengd naaldbos. Verspreid 
in het gebied liggen venrestanten met een heide- en pijpenstrootjevegetatie, waaronder het Oude 
Wasscheven, het Vergeten Ven en het Driebloksven (afbeelding 4 en10). 
De bodem van dit deel van het waterwingebied bestaat uit duinvaaggronden. Dat zijn kalkloze 
zandgronden met hoogstens een dunne laag recent gevormde humus. Doordat de bodem weinig 

                                                           
6 www.waarnemingen.nl hanteert voor de Abdijbossen het toponiem “vluchtheuvel” 

http://www.ahn.nl/
http://www.ahn.nl/
http://www.ahn.nl/
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kalk bevat, wordt de humus slecht afgebroken, waardoor de humuslaag met de jaren dikker en de 
bodem steeds zuurder is geworden.  
Tot omstreeks 1850 bestaat het gebied van de huidige Abdijbossen uit heidevelden met stuifduinen, 

vennen en her en der een akkertje. In de tweede helft van de negentiende eeuw wordt het gebied 

gefaseerd beplant met naaldbomen.  

Bij het herinrichten van het Driebloksven zijn midden op het terrein enkele bomen gehandhaafd: 
twee reuzenlevensbomen (Thuja plicata) en enkele moeraseiken (Quercus palustris). Dit als geste 
naar de bewoners van Ossendrecht ter herinnering aan de kwekerij van de voormalige gemeente 
Ossendrecht, die hier ooit was gelegen. 
 
Ten westen van het Driebloksven is een half open plek heide aanwezig. Deze half open plek kan, net 
als het Driebloksven, een geschikt habitat vormen voor loopkevers en bosmieren. Momenteel dreigt 
deze plek echter weer door Amerikaanse vogelkers te worden overwoekerd (afbeelding 1 onder). 
Verspreid door het terrein zijn heiderestanten en groepjes blauwe bosbes aanwezig. 
 

 
 Afb. 4  Het Vergeten Ven, Driebloksven, Oude Wasscheven en Nieuwe Wasseven in de Abdijbossen (Ossendrecht), 

zomer 2014. Met rood is de lijn aangeduid waarlangs in de maanden april-mei 2017-2022 steeds vijf bodemvallen bij het 

Driebloksven hebben gestaan (afbeelding op basis van Google Earth)  
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4. Opzet van het onderzoek, werkwijze  
  

Uit verschillende onderzoeken, ook in Nederland, blijkt dat insecten, zowel qua biomassa als qua 
aantal, de laatste jaren teruglopen. Die vermindering hangt sterk samen met het verdwijnen van 
hun leefomgeving, maar zelfs binnen natuurgebieden zien we tal van soorten achteruitgaan.7 De 
jongste jaren is het via verschillende publicaties steeds duidelijker geworden dat natuurbeheer, 
afgestemd op botanische doelen, niet altijd garanties biedt voor het behoud van een soortenrijke 
fauna, in het bijzonder ongewervelden. Het staat vast, dat rekening houden met een bepaalde 
soort (of taxonomische groep), niet noodzakelijk garanties biedt voor het behoud van een andere 
soort (of taxonomische groep). Zo stellen ongewervelden die gebonden zijn aan bijvoorbeeld een 
warm microklimaat heel andere eisen dan vogels. 

 
  

Afb. 5  Wal van boomstronken met mierennesten rondom het open terrein van het Driebloksven, 28 

maart 2022. Op de voorgrond één van de vijf bodemvallen. 

 

Het interessante van het Driebloksven en van het heideterreintje ten westen ervan is, dat dit 
terreinen in ontwikkeling zijn, met een biotoop dat de komende jaren wijzigingen zal ondergaan. De 
vraag is hoe de neerslag van die wijzigingen terug te vinden zijn in veranderingen van de 
samenstelling van loopkeverpopulaties ter plaatse.  

                                                           
7 Fartmann et al. 2021 
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Om die ontwikkeling in beeld te krijgen is gedurende een aantal jaren in de maanden april en mei 
op een deel van het terrein bij het Driebloksven volgens een gestandaardiseerde methode de 
loopkeverfauna gemonitord.  
Met ingang van 2022 is het heideperceeltje ten westen van het Driebloksven op dezelfde wijze 
gemonitord. 
  
Die monitoring wordt uitgevoerd met behulp van bodemvallen.  
Als bodemval wordt op elk van de twee locaties een vijftal plastic bekers gebruikt (12 cm hoog, 
grootste diameter 9 cm, inhoud circa 0,5 l), die tot de bovenrand zijn ingegraven. Ze zijn op één lijn 
geplaatst, met een onderlinge afstand tussen de vallen van circa 1 m (afeelding 4 en 6). De argeloos 
voorbij wandelende kever valt in de beker en is, door de gladde wand ervan, niet in staat daar weer 
uit omhoog te kruipen.  
De bodemvallen zijn elke tien à veertien dagen leeggemaakt.  
 
Het voordeel van bodemvallen is dat de gegevens op een betrouwbare gestandaardiseerde manier 
verzameld worden. Er is geen invloed van de waarnemer op de resultaten: de waarnemer, 
weersgesteldheid en tijdstip van de dag zijn factoren die geen rol spelen. Er wordt met andere 
woorden gestandaardiseerd bemonsterd gedurende een aaneengesloten periode van twee 
maanden, 24/24 en 7/7.  
  

 
Afb. 6  Ingegraven bodemvallen bij het Driebloksven (31 mrt 2021) 
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De potvallen bij het Driebloksven zijn in 2022 geplaatst op 29 maart en vervolgens geleegd op 9 en 
25 april, op 9 en 23 mei. Op de laatstgenoemde datum zijn de vallen verwijderd.  
De potvallen op het heideperceel zijn een week later geplaatst en gecontroleerd op 25 april, op 9 en 
23 mei, op 5 en 20 juni en op 2 juli.  
De inhoud van de potvallen is per lediging verzameld en voor elk van de twee locaties 
bijeengevoegd, direct daarna met leidingwater gespoeld en ontdaan van bladeren, takjes, zand en 
andere verontreiniging. Vervolgens zijn de monsters op 70% ethylalcohol bewaard (voorzien van 
een label met datum) in afwachting van verwerking ervan. Uiteindelijk zijn alle loopkevers uit de 
potvallen door ons op naam gebracht, geteld en geregistreerd.  
 
Door gedurende een aantal jaren een vaste locatie op dezelfde wijze te monsteren, ontstaat een 
representatief beeld van het verloop van verschillende populaties in dat gebied. Uit de daarbij 
waargenomen soorten kan een beeld worden verkregen van de aard en de ontwikkeling van de 
biotoop van dat gebied.  
Het gebruik van bodemvallen geeft echter geen beeld van de werkelijk ter plaatse voorkomende 
soorten. De vangsten in de potvallen betreffen immers uitsluitend dieren die op de bodem 
rondkruipen. De potvallen geven evenmin een indicatie over de aantallen dieren in dat gebied. Een 
grote hoeveelheid vangsten van een kever van dezelfde soort kan weliswaar een aanwijzing vormen 
voor de aanwezigheid van relatief grote aantallen van die soort (abundantie), maar zal zeker ook 
afhankelijk zijn van grotere of beperktere activiteit van die dieren ter plaatse. Weersinvloeden 
blijven uiteraard van invloed op de activiteiten van de dieren en daarmee op de vangstresultaten.  
  
Loopkevers die tussen plantenwortels leven, of kevers die wat dieper in de humuslaag vertoeven, 
laten zich alleen in het paringsseizoen bovengronds zien en zullen alleen dan in een potval te 
vinden zijn. Ook voor kevers die wat hoger in grassen en kruidachtige planten leven, geldt dat ze 
minder vaak in een potval zullen worden aangetroffen.  
  
De bodemvallen zijn geplaatst op open, droge en zon geëxposeerde terreinen. Op korte afstand 
daarvan bevinden zich totaal andere biotopen: bos en het eigenlijke ven. Het is daarom 
onvermijdelijk dat in de bodemvallen incidenteel ook loopkevers worden aangetroffen, die feitelijk 
in een heel ander biotoop thuishoren.  
 
Voor de determinatie van de loopkevers is gebruik gemaakt van de publicatie De loopkevers van 
Nederland en België. Voor de verdere beschrijving is meestal De Nederlandse loopkevers 
geraadpleegd.8  
Voor het werken met bodemvallen zijn de lessen van 66 jaar bodemvalonderzoek in Nederland 
geraadpleegd (Ecologie and conservation of the Dutch ground beetle fauna).9 Daarnaast zijn nog 
een aantal andere studies en artikelen geraadpleegd. Wat betreft dispersie is de discussie gevoerd 
in Dispersal power and survival gevolgd.10 
Voor deze verslaglegging zijn de loopkevers fylogenetisch gerangschikt en genummerd. Wij 
hebben daarbij de nummering van Muilwijk et al. aangehouden, omdat deze de meest recente is. 
  
  

                                                           
8 Muilwijk et al. 2015 en Turin 2000 
9 Turin et al., 2022 
10 Den Boer 1977 
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5. Meteorologische omstandigheden11 

 
De potvallen op de twee locaties in de Abdijbossen waren in functie tussen 29 maart en 2 juli, 
globaal de maanden april en juni. Zoals eerder opgemerkt geven de resultaten uit de potvallen niet 
zozeer een beeld van de ter plaatse aanwezige loopkeverpopulatie, maar van de mate van activiteit 
van die dieren. Hoe groter de activiteit, des te sneller zullen zij in een bodemval terechtkomen. 
Die activiteit is onder andere afhankelijk van weersomstandigheden: vochtigheid en temperatuur. 
Vooral de warmte- en/of zon minnende soorten, zoals de zandloopkevers, is temperatuur van groot 
belang op de mate van activiteit. Bij lage temperatuur en bewolkte hemel houden zij zich in de 
zandbodem verscholen. 
 

Het winterse einde van maart kende een kort vervolg in april. In de nacht en vroege ochtend van 1 
april viel in grote delen van Nederland enige tijd sneeuw bij temperaturen rond of iets onder nul.  
Tot en met de 7e was het zeer nat en somber, met van tijd tot tijd ook veel wind. Met circa 11 °C 
lagen de maximumtemperaturen beneden normaal, de minima juist boven normaal. In de dagen 
daarna werd het droger met geleidelijk meer ruimte voor de zon. In de nachten van 10 en 11 april 
kwam het opnieuw plaatselijk tot 
lichte vorst.  
Op 12 april kwam het in een groot deel 
van het land tot een warme dag (20 °C 
of meer). Vanaf de 16e brak er een 
zeer zonnige en droge periode aan met 
temperaturen iets boven normaal.  
Vanaf de 25e was het een paar dagen 
wisselvallig, daarna vooral koeler. 
Op de laatste dag van de maand 
overheerste de bewolking en werd het 
op de meeste plaatsen niet warmer 
dan 12 °C. 

 

Afb. 7 Temperatuur De Bilt in april 2022 

 
Met een gemiddelde temperatuur van 14,0 °C tegen een langjarig gemiddelde van 13,4 °C was mei 
een vrij warme maand. 
De maand begon met rustig weer en temperaturen onder het langjarig gemiddelde. Vooral ’s nachts 
koelde het nog flink af. Op 1 mei bleef de minimumtemperatuur in De Bilt nog net boven het 
vriespunt met 0,3 °C. De dagen erna bleef het onder invloed van hogedrukgebieden rustig weer en 
liepen de temperaturen overdag geleidelijk op tot boven de 20 °C. Op 11 mei deed de 
maximumtemperatuur een klein stapje terug tot waarden rond 18-19 °C, maar daarna keerde het 
warme weer terug. Op 15 mei werd het in de Bilt 25,0 °C en daarmee was de eerste zomerse dag van 
het jaar een feit. Ook de dagen daarna bleef het warm. 
Op de 19e werd het warme weer vanuit het westen verdreven door flinke onweersbuien.  

                                                           
11 Ontleend aan https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/maand-en-seizoensoverzichten 
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Maar op 19 en 20 mei keerde het rustige 
weer nog twee dagen terug maar daarna 
werd het wisselvalliger. Geregeld vielen 
er wat buien of wat lichte regen. De 
laatste dagen van de maand draaide de 
wind naar noordelijke richtingen en deed 
de temperatuur een stap terug naar 
waarden onder normaal met 
maximumtemperaturen rond 15 a 16 °C.   
 
 

Afb. 8  Temperatuur De Bilt in mei 2022 

 
 
 

Met een gemiddelde temperatuur van 17,1 °C tegen een langjarig gemiddelde van 16,2 °C was juni 
een warme maand. 
De maand begon koel, met op 2 juni landinwaarts plaatselijk minimumtemperaturen van 3 °C en 
vorst aan de grond. Met een aflandige stroming en bij veel zon warmde het echter snel op en op 3 
en 4 juni kwam het in het zuidoosten plaatselijk tot een zomerse dag (25 °C of meer).  
Op 5 juni trok een uitdiepend lagedrukgebied over het land, op 6 juni gevolgd door talrijke buien. De 
bewolking overheerste en vooral op de 5e viel er veel regen, soms ook met onweer, die plaatselijk 
tot wateroverlast leidde. Op de 6e werd het plaatselijk nog geen 15 °C en stond er vrij veel wind. 
Ook de dagen daarna bleef het bewolkt en op 8 juni was het opnieuw nat. 
Op 9 juni begon een zonnige en meest droge periode die tot en met de 18e zou duren. Op 17 juni 
werd het zomers warm. 
Door de passage van een koufront was het op de 19e bewolkt en regenachtig, met maxima die bij 
een noordwestenwind bijna nergens meer boven de 20 °C uitkwamen. 
De dagen daarna herstelde het 
zomerweer zich met overwegend zonnig 
en droog weer. Met een oostelijke 
stroming werd er opnieuw warme lucht 
aangevoerd en op de 23e werd het in de 
zuidoostelijke helft tropisch warm. Op 24 
juni werd de ergste warmte verdreven 
door stevige regen- en onweersbuien. De 
dagen daarna bleef het wisselvallig bij 
temperaturen rond normaal. 
De laatste dagen van de maand verliepen 
zomers, met veel zon en temperaturen 
boven normaal.  

Afb. 9  Temperatuur De Bilt in juni 2022 
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6. De loopkevers bij het Driebloksven  
 

Het in 2014 heringerichte en ondiepe Driebloksven wordt gevoed door regenwater. Als gevolg 
daarvan staat het ven zomers vaak geheel of vrijwel geheel droog. Alleen aan de oostzijde is 
sprake van weinig uittredende kwel. De bodem bestaat er uit duinvaaggrond met leemarm tot 
lemig fijn zand.  
 

 

Afb. 10  Het Driebloksven op 27 juli 2018  
  

  Het circa twee hectare grote open terrein loopt vanuit het midden licht omhoog naar een zandpad 
en een bosrand met onder andere ruwe berk (Betula pendula), zwarte den (Pinus nigra), grove den 
(Pinus sylvestris), Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), zomereik (Quercus robur), Amerikaanse 
eik (Quercus rubra), sporkenhout (Rhamnus frangula), wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) en gewone 
braam (Rubus fruticosus).   
  
In de loop van 2018 is het voornamelijk uit naaldhout bestaande bos ten noorden en ten westen van 
het ven door de Bosgroep Zuid-Nederland uitgedund.  
De daarbij vrijkomende boomstronken zijn langs de noordzijde van het open terrein van het 
Driebloksven gelegd, als begrenzing tussen dat terrein en het pad dat daar langs loopt.  
  
Tussen en onder die stronken zijn in de loop van 2018-2019 talloze nesten van de rode bosmier 
(Formica polyctena/rufa) ontstaan (afbeelding 5).   
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6.1 Resultaten van zes jaar onderzoek loopkevers bij het 
Driebloksven 
 
Om de ontwikkeling van de loopkeverpopulatie aan de noordkant van het Driebloksven gedurende 
een aantal jaren te volgen, worden daar sinds 2017 elk jaar vijf bodemvallen geplaatst. De locatie 
van de bodemvallen is een hoger gelegen, droog en schaars begroeid deel van het terrein 
(afbeelding 6). De schaarse begroeiing bestaat er vrijwel uitsluitend uit pijpenstrootje (Molinia 
caerulae) met her en der een opschietende berk (Betula sp.), den (Pinus sp.) en wat plukjes 
struikheide (Calluna vulgaris).  
 
Uit de bodemvallen bij het Driebloksven konden de volgende loopkevers worden geregistreerd: 

nr.*) soort 

Data lediging 
bodemvallen 

totaal 
9 

apr 
25-
apr 

9-
mei 

23-
mei 

36 Nebria salina heidekortnek 1 7 - - 8 

95 Bembidion lampros glanspriemkever - - - 1 1 

158 Poecilus versicolor veelkleurige kielspriet 1 - - - 1 

178 Abax parallelepipedus breedborst - - - 1 1 

232 Amara lunicollis gewone glimmer - 1 2 1 4 

233 Amara aenea bronzen glimmer 1 5 1 - 7 

291 Harpalus tardus zandkruiper - 2 - 1 3 

293 Harpalus anxius variabele kruiper 1 1 - - 2 

371 Microlestus minutulus Kleine dwergloper - - - 1 1 

375 Syntomus truncatellus bronzen dwergloper - 1 - - 1 

Totaal 4 17 3 5 29 

Tabel 1 

Overzicht van de in 2022 bij het Driebloksven uit bodemvallen verzamelde loopkevers.  

*) Voor Nederlandse namen en nummering in de tabel worden Felix et al. 2010 en Muilwijk et al. 2015 gevolgd. 
 

Het volgende overzicht (tabel 2) vergelijkt de resultaten van 2022 met die van voorgaande jaren 
De vijf bodemvallen bij het Driebloksven zijn in 2022 weer op exact dezelfde plaats ingegraven als 
dat in de vijf voorgaande jaren het geval was.  
Een specificatie van de totalen waaruit een trend kan worden afgeleid toont de hierna volgende 
tabel. 

Nr.  

Familie 

25 mrt. 

t/m 

7 jun. 

2017 

3 apr. 

t/m 

24 mei 

2018 

27 mrt 

t/m 

23 mei 

2019 

18 mrt 

t/m 

5 jun. 

2020 

31 mrt. 

t/m 

5 jun. 

2021 

29 mrt 

t/m  

23 mei 

2022 

2 Cicindela hybrida 17 12 2 19 - - 

4 Cicindela campestris 32 61 - 9 8 - 

17 Carabus problematicus 1 - - 1 - - 

35 / 36 Nebria salina / brevicollis 12 18 6 151 180 8 

41/43 Notiophilus substriatus / biguttatus 2 3 1 4 2 - 

48 Elaphrus riparorius - 1 - - - - 
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Nr.  

Familie 

25 mrt. 

t/m 

7 jun. 

2017 

3 apr. 

t/m 

24 mei 

2018 

27 mrt 

t/m 

23 mei 

2019 

18 mrt 

t/m 

5 jun. 

2020 

31 mrt. 

t/m 

5 jun. 

2021 

29 mrt 

t/m  

23 mei 

2022 

58 Dyschirius polites 3 1 - - - - 

68 Dyschirius globosis 1 - - - - - 

75 / 76 Trechus obtusus / quadristriatus - - - 1 2 - 

95 Bembidion lampros 8 11 4 1 1 1 

133 Bembidion quadrimaculatum  - 1 - - - - 

138 Bembidion obtusum - 1 - - - - 

156/158 Poecilus lepidus/ cupreus / versicolor 5 43 27 31 11 1 

165 Pterostichus rhaeticus - - - 1 - - 

178 Abax parallelepipedus - - - - - 1 

188 Agonum sexpunctatum 3 2 - - - - 

193 Agonui muelleri - 1 - - - - 

202 Agonum gracile - 1 - - - - 

209 Calatgus fuscipes - - - 4 - - 

213 Calathus melanocephales - - - 1 - - 

221 Amara plebeja - - 1 - - - 

226 Amara ovata 3 1 - 1 - - 

229 Amara convexior 1 - - - - - 

230 Amara communis 2 3 - - - - 

232 Amara lunicollis 25 - 1 - 4 4 

233 Amara aenea 10 - 9 9 6 7 

235 Amara spreta 29 5 - 9 19 - 

236 Amara famelica - - - 2 - - 

237 Amara familiaris 3 - 1 1 - - 

240 Amara tibialis - - - 1 - _ 

252 Amara apricaria - - 1 - - - 

257 Anisodactylus binotatus 4 - - - -  

265 Harpalus rufipes 4 1 1 - - - 

271 Harpalus affinis - - - 6 -  

272 Harpalus distinguendus - - - 3 3 - 

273 Harpalus smaragdinus - - - 2 2 - 

279 Harpalus latus - - - 44 2 - 

286 Harpalus autumnalis - - - 1 -  

291 Harpalus tardus 1 2 1 3 6 3 

293 Harpalus anxius - - - 3 1 2 

305 Stenolophus teutonus - 1 - - - - 

307 Stenolophus mixtus - 1 - - - - 

371 Microlestus minutulus - - - - - 1 

374 Syntomus foveatus - 2 3 1 2 - 

375 Syntomus truncatellus - - - - 2 1 

 Aantal exemplaren 

Aantal soorten 

268 

20 

172 

21 

58 

13 

309 

25 

251 

16 

29 

10 
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Tabel 2 (vorige pagina) 

Aantallen loopkevers in bodemvallen bij het Driebloksven in 2017 t/m 2022 

 

Hoewel de loopkevers bij het Driebloksven elk jaar zoveel mogelijk in de maanden april-mei zijn 

bemonsterd, varieert het aantal dagen waarop de bodemvallen stonden opgesteld.  

Wanneer de aantallen kevers worden gecorrigeerd naar een gelijk aantal dagen, ontstaat het 
volgende beeld: 

Loopkevers Driebloksven 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Aantal exemplaren 268 18 58 309 251 29 

Aantal Nebria salina / N. brevicollis 12 18 6 151 180 8 

Aantal exemplaren exclusief Nebria s.  256 154 52 158 71 21 

Aantal dagen bodemvallen 75 51 58 80 66 53 

Gecorrigeerd aantal kevers  

(51/werkelijke aantal dagen) 

 

174 

 

154 

 

46 

 

101 

 

55 

 

20 

Tabel 3 

Aantallen loopkevers Driebloksven 2017-2022 gecorrigeerd naar het aantal dagen waarop de bodemvallen in gebruik 

waren 

 
Van de kortnekken (Nebria salina / N. Brevicollis) is bekend dat ze soms onverwacht in grote 
aantallen kunnen voorkomen, zonder dat daarvoor een aanwijsbare reden te vinden is. 
Onverklaarbaar grotere aantallen vinden we bij het Driebloksven in 2020 en 2021 (respectievelijk 
151 en 180 stuks), terwijl van deze soorten in 2018 en 2022 slechts respectievelijk 6 en 8 
exemplaren zijn gesignaleerd. 
Wanneer de kortnekken buiten beschouwing worden gelaten (zie de vorenstaande tabel 3), dan 
geeft het aantal loopkevers het volgende beeld: 

 
 
 
 
 
Afb. 11  

Aantallen en 

soortenrijkdom 

loopkevers in 

bodemvallen bij het 

Driebloksven. 

(aantallen exclusief 

Kortnekken (Nebria 

sp.) 
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6.1.1.   Voortzetting van de in 2019 ingezette daling van 
abundantie en soortenrijkdom van loopkevers. 
 
Opvallend is de vrijwel continue dalende trend van de aantallen loopkevers (abundantie). Ook het 
aantal soorten neemt af (afbeelding 11). Na een forse terugval in 2019 en een ‘opleving’ in 2020, 
zet de dalende trend zich uiteindelijk bijna rechtlijnig voort. 
De eerste jaren na de herinrichting van het Driebloksven in 2014 is er sprake van een dynamisch 
biotoop. Een verscheidenheid aan planten tracht zich er te ontwikkelen, wat gepaard gaat met een 
eveneens grote biomassa en een grote verscheidenheid aan ongewervelden, die van de 
verschillende plantensoorten leven; maar ook van loopkevers, die op hun beurt de talrijk aanwezige 
ongewervelden prederen.12 Na een aantal jaren komt die dynamiek tot stilstand, de flora 
stabiliseert zich tot een beperkt aantal soorten, de biodiversiteit van de ongewervelden loopt terug, 
hetgeen vervolgens valt af te lezen uit de abundantie en soortenrijkdom van de loopkevers. 
Wanneer wij in 2017, drie jaar na de herinrichting van het Driebloksven, van start gaan met ons 
meerjarig onderzoek naar loopkevers rondom dat ven, lijkt het biotoop er al ver in evenwicht te zijn 
gekomen. De schaarse begroeiing bestaat er vrijwel uitsluitend uit pijpenstrootje (Molinia caerulae) 
met her en der een opschietende berk (Betula sp.) en den (Pinus sp.) en wat plukjes struikheide 
(Calluna vulgaris).  
Een verdergaande terugloop van plant en dier is er dan nog nauwelijks te verwachten. Toch is er 
nog steeds sprake van een significante daling van soorten en aantallen loopkevers, een daling die 
zich in 2019 manifesteert en – met een kleine ‘opleving’ in 2020  - tot en met 2022 voortduurt. 
 
Opvallend ook is het verdwijnen van de zandloopkevers uit de locatie bij het Driebloksven waar 
onze bodemvallen zijn opgesteld. 
De bronzen- of basterdzandloopkever (Cicindela hybrida) en de groene zandloopkever (Cicindela 
campestris) zijn twee actieve zon- en warmte minnende soorten die in heel Nederland op door de 
zon beschenen open of schaars begroeide zandige plekken te vinden zijn. 
Daarin leven ook de larven, die vanuit zelf gegraven holen op zicht op mieren en andere arthropoda 
(geleedpotigen) jagen, zowel overdag als 's nachts.  
Terwijl de basterdzandloopkever een duidelijke voorkeur voor open zand heeft, geeft de groene 
zandloopkever de voorkeur aan wat schaarse begroeiing, waarin hij minder opvalt. Hoewel groene 
zandloopkever ook wel op open terreinen te zien is, is hij eigenlijk de opvolger van de bronzen 
zandloopkever in de successie van het open zand wanneer dit begroeid raakt.  
Gezien het biotoop ter plaatse mag je de beide soorten er in relatief grote aantallen verwachten. De 
werkelijkheid is anders: de aantallen zandloopkevers dalen in de loop der jaren en in 2022 
ontbreken de beide soorten zelfs geheel op de locatie waar de bodemvallen staan: 
 

Naam 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Cicindela hybrida basterdzandloopkever 32 61 - 9 8 - 

Cicindela hybrida groene zandloopkever 17 12 2 19 - - 

  49 73 2 28  8 - 

Tabel 4 

De aantallen zandloopkevers (Cicindela) in de bodemvallen.  

 

                                                           
12 Borer et al. 2012 
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Het biotoop ter plaatse geeft geen aanwijzing voor het verdwijnen van de zandloopkevers. In 
tegendeel de beide warmte minnende soorten houden van zon geëxposeerde, half begroeide, 
zandige terreinen, zoals dat bij het Driebloksven het geval is. 
Wij kunnen de achteruitgang van de zand- en andere loopkevers bij het Driebloksven en het feit dat 
de terugloop in 2018 begint, niet los zien van het optreden van massale hoeveelheden rode 
bosmieren (Formica polyctena/rufa) vanaf 2018.  
 
 

6.1.2  De rode bosmieren bij het Driebloksven 
 

In de loop der tijd hebben veel onderzoekers zich bezig gehouden met de relatie tussen rode 
bosmieren en (volwassen) kevers. Eén van hen, Gustav Wellenstein, publiceert in 1954 onder de 
titel “Der Insektenjagd der Roten Ameise” de resultaten van zijn onderzoek naar die relatie. 
Wellenstein wil met zijn onderzoek het grote belang aantonen van de rode bosmier voor de 
bosbouw.13 
Voor haar voeding heeft de rode bosmier suikers en eiwitten nodig. Voor het verkrijgen van suikers 
zijn blad-, schild- en wolluizen een belangrijke bron; de eiwitten zijn afkomstig van geleedpotigen 
die op de bodem rondkruipen en waarop de mier jaagt. Binnen de mierenkolonie zijn de taken 
verdeeld: jagers en verzamelaars. De jagers maken grote hoeveelheden zogenaamd ‘schadelijke’ 
insecten buit. Voor een belangrijk deel bestaat die buit uit rupsen en andere insectenlarven, die op 
en in de bodem rondkruipen. Mieren zijn dus, zo constateert Wellenstein, nuttig voor de bosbouw. 
Zijn onderzoek omvat ook de vraag of het zinvol kan zijn om mierennesten te verplaatsen naar 
bossen elders die door insectenvraat worden aangetast.  
Hij constateert ook dat gepantserde insecten, zoals loop- en andere kevers talrijke aanvallen door 
bijtende en zuur spuitende mieren meestal in schijnbaar gezonde toestand weten te overleven. 
Dit geldt niet voor kevers die willen wegvliegen om de mieren te ontwijken. Op zo’n moment gaan 
hun dekschilden vaneen en heeft de mier al bijtend en zuur spuitend toegang tot de weke delen 
van de kever. Zelfs de veel grotere meikevers (Melolontha melolontha) bijvoorbeeld, zullen 
daardoor het loodje leggen. Ook ‘schadelijke’ dennensnuitkevers en schorskevers zoals de 
letterzetter, worden met succes door de mier gepredeerd.  
Toch zijn er kevers waarop de mier weinig grip heeft. Loopkevers proberen te voet te vluchten, hun 
dekschilden stijf gesloten, maar ook andere soorten kevers proberen de agressieve mier te 
weerstaan; sommige soorten hebben zelfs baat bij de aanwezigheid van rode bosmieren.14 
 
De noordrand van het open terrein rondom het Driebloksven is afgezet met boomstronken, die zijn 
vrijgekomen bij het uitdunnen van het omliggende bosgebied (afbeelding 5 en 12). In en tussen die 
boomstronken bevinden zich tal van nesten van rode bosmieren. Een aantal nesten zijn wellicht 
‘dependances’ van één of enkele ‘hoofdvestigingen’.  
 
Vanaf 2018 zwermen de bosmieren op zoek naar voedsel uit over het gehele terrein. Vaste 
looproutes zijn vrijwel niet te onderscheiden, overal lopen ze rond op zoek naar voedsel. Hoewel 
larven en adulten van veel loopkevers op hun beurt ook mieren nuttigen, is ook het omgekeerde 
het geval: bosmieren lusten alles wat rondkruipt.  
 

                                                           
13 Wellenstein 1954 
14 Hölldobler & Kwapich 2022 
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Loopkevers eten onder andere regenwormen, maar verder prederen loopkevers en mieren 
nagenoeg dezelfde prooi. Bij een grote hoeveelheid rode bosmieren zal de rondkruipende 
voedselvoorraad navenant afnemen en moet de loopkever een grotere activiteit aan de dag leggen 
om voldoende eten te vinden. De loopkever vergroot daarbij de kans om fysiek contact met 
agressieve rode bosmieren te hebben.  
Los van de vraag of loopkevers ook actief door mieren worden bejaagd, is het niet uitgesloten, dat 
er om die redenen (afwezigheid van voedsel en agressie van de mieren) weinig loopkevers in de 
directe nabijheid van een mierennest kunnen worden verwacht. 
 

Afb. 12  Eén van de vele nesten van de rode bosmier (Formica polyctena/rufa)  in de reeks boomstronken rondom het 

open terrein van het Driebloksven (12 april 2020) 

 
 

De rode bosmier zal elke kever die zij op haar weg vindt, aanvallen door zich vast te bijten en met 
mierenzuur te sproeien (afbeelding 18). Wellenstein constateerde, dat gepantserde insecten, zoals 
loopkevers, de aanvallers van zich weten af te schudden en de confrontatie in schijnbaar gezonde 
toestand weten te overleven.15 Loopkevers houden hun harnas stevig gesloten, ze hebben geduchte 
kaken waarmee zij een mier forse schade kunnen toebrengen, sommige loopkevers weten 
bovendien een bijzonder onaantrekkelijk ruikende en bijtende stof te verspreiden. De verschillende 

                                                           
15 Wellenstein 1954 
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soorten loopkevers hebben elk overigens elk een eigen 
tactiek om zo’n mierenaanval te pareren.16 De wat kleinere 
soorten bijvoorbeeld, draaien zich bij een confrontatie met 
een bosmier op hun rug en trekken poten en sprieten in. In 
veel gevallen wordt een kever die zich op die manier dood 
houdt door de mier niet als prooi herkend. Maar zijn 
loopkevers ook bestand tegen een overmacht aan 
agressieve bosmieren? 
 
Afb.  13   

Dat kevers en andere op de bodem rondkruipende arthropoden aan 

de mieren ten prooi vallen blijkt uit de resten van die kevers, die door 

de mieren zijn achtergelaten.  

 
In een vervolgonderzoek toont Kolbe aan, dat loopkevers 

die door mieren zijn aangevallen en zijn verwond, maar 

schijnbaar onaangetast verder lopen, uiteindelijk toch aan 

die aanval zullen overlijden.  

Hij constateert dat een aanval succesvol is, wanneer de mier zich aan een poot of spriet van de kever 
heeft vastgebeten en daarbij buiten bereik van de kaken van de kever weet te blijven (afbeelding 
18). Toch zal de kever in die situatie de mier van zich kunnen afschudden en snel kunnen 
wegkruipen. Maar wat als de kever een bijtwond heeft opgelopen en met mierenzuur in aanraking is 
geweest? Kolbe constateert dat 10% van de grotere loopkevers, die twee tot vier succesvolle 
aanvallen heeft opgelopen, binnen een maand dood is. De helft van alle aangevallen kevers is binnen 
45 dagen na de aanval dood. Van de controlegroep van niet gebeten kevers was na 45 dagen 100% 
nog in leven.17 
Of de eenmaal aangevallen en later aan zijn verwondingen overleden kever uiteindelijk tot voedsel 
van het mierenbroed dient, is voor de omvang van onze loopkeverpopulatie niet meer van belang: 
langzamerhand verdwijnen loopkevers uit de omgeving van het mierennest en uit het jachtgebied 
van de rode bosmier.  
Dat de gesneuvelde kevers, of onderdelen daarvan, naar het mierennest worden getransporteerd 
hebben we, althans rondom het Driebloksven, met eigen ogen kunnen waarnemen. 
 
  

                                                           
16 Reznikova & Dorosheva 2003 
17 Kolbe 1969, 269-280 
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7. Loopkevers op het heideveldje ten westen van 
Driebloksven 
 
In de winter van 2021/’22 is ten westen van het Driebloksven circa 0,5 hectare bos vrijgezet van 
begroeiing (afbeelding 2). Die begroeiing bestond voornamelijk uit Amerikaanse vogelkers (Prunus 
serotina). Het ligt in de bedoeling dat daar door middel van begrazing met schapen een structuurrijk 
en gevarieerd heideterrein ontstaat, met een overgang (mantel/zoom) naar het omringende bos.18 
De reeds aanwezige heide krijgt daardoor een kans om zich verder uit te breiden.19  
Op verzoek van EVIDES is in 2022 een klein onderzoek ingesteld naar ook de soorten loopkevers die 
op dit stukje heide voorkomen. 
Het onderzoek is uitgevoerd met een 5-tal bodemvallen gedurende de periode 9 april – 2 juli 2022 
Het relatief lage aantal loopkevers houdt - ook hier – verband met het grote aantal rode bosmieren. 
In de bodemvallen op het heideveldje zijn de volgende loopkevers aangetroffen: 
 

nr. soort 
Data lediging bodemvallen 

totaal 25 
apr 

9 
mei 

23 
mei 5 juni 

20 
juni 

2 juli 

36 Nebria salina heidekortnek 1 1 - - - - 2 

178 Abax parallelepipedus breedborst - - - 1 1 1 3 

230 Amara communis veldglimmer - 1 - - - - 1 

232 Amara lunicollis gewone glimmer 2 - - - 3 - 5 

233 Amara aenea bronzen glimmer - - - 11 3 2 16 

235 Amara spreta platte glimmer 3 - - - - - 3 

240 Amara tibials dwergglimmer - - - - - 1 1 

271 Harpalus affinis behaarde kruiper   - - - 1 - - 1 

273 Harpalus smaragdinus smaragdkruiper - - - - 1 - 1 

286 Harpalus autumnalis herfstkruiper - - - - - 1 1 

291 Harpalus tardus zandkruiper - - - 3 1 - 4 

Totaal 6 2 - 16 9 5 38 

Tabel 5. Loopkevers in de bodemvallen in het heideveldje in de bossen ten westen van het Driebloksven. 

 

Elk van de elf soorten loopkevers die in de bodemvallen op het perceeltje heide ten westen van het 

Driebloksven zijn aangetroffen, wordt hierna besproken. 

 

7.1.  Heidekortnek (Nebria salina) 
 

De heidekortnek, die we in het voorjaar tweemaal in onze bodemvallen aantroffen,  is een 
kenmerkende soort voor open, drogere en voedselarme terreintypen.20  
Deze loopkever is een herfstvoortplanter, die vermoedelijk als larf overwintert.  

                                                           
18 Mededeling Van Overbeek (coördinator terreinbeheer EVIDES) 9 maart 2022 
19 Leunisse & d’Hooge 2022, 90 
20 Muilwijk et al.2015, 70 
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De nieuwe generatie komt in het voorjaar uit de pop, 
de kever is het meest actief in de maanden mei-juni, 
dan zijn er jonge adulten. Na juni gaan de dieren in 
zomerdiapauze. 
Van de heidekortnekken is bekend dat ze in voor- en 
najaar soms onverwacht in grote aantallen kunnen 
voorkomen, zonder dat daarvoor een aanwijsbare 
reden te vinden is.  
 

 

Afb. 14  Heidekortnek (Nebria salina), Driebloksven 11 april 

2021 

 
 

 

 

7.2  Breedborst (Abax parallelepipedus) 
 

De breedborst, die we in juni-juli in onze bodemvallen aantroffen, is een en van de weinige kevers 
die het hele jaar door actief is. In vochtige bossen van Limburg, Oost- en Midden-Nederland komt de 
soort vrij talrijk voor, maar in Noord-Brabant is de breedborst schaars.21  In westelijk Noord-Brabant 
troffen we ook breedborsten aan in de bossen bij de Kleine Meer en de Wildernissen. 
Het is een goede loper (tot 12,2 cm/sec.), maar de kever kan niet vliegen. Zoals de meeste 
loopkevers is het een polyfage carnivoor: de breedborst jaagt vooral op weke prooidieren zoals 
regenwormen, slakken en insectenlarven, maar 
ook op volwassen insecten.  
Omdat breedborsten graag slakken eten zouden 
ze mogelijk kunnen worden ingezet als 
biologische bestrijders bij culturen met lage 
planten. 
 
 
Afb. 15  Breedbosr (Abax parallelepipedus), Abdijbossen 

29 mei 2022 

 
 
De breedborst investeert in de kwaliteit van de nakomelingen door in de bodem ovale cellen te 
maken, waarin telkens één ei gedeponeerd wordt.22 
Bij een onderzoek dat Kolbe in 1967 in een eiken-berkenbos in Nordrhein-Westfalen deed, 
constateerde hij dat de hoeveelheid breedborsten in bodemvallen toenam, naarmate de vallen 
dichter bij een nest van rode bosmieren waren geplaatst. Maar binnen een afstand van tien meter 
van het koepelnest liet ook de breedborst het afweten.23 
 

 

                                                           
21 Turin 2000, 341-344; Muilwijk et al. 2015, 101 
22 Turin 2000, 341-344 
23 Kolbe 1968 
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7.3  Veldglimmer (Amara communis) 
 

In mei is troffen we in onze bodemvallen op het stukje heide ten westen van het Driebloksven één 
veldglimmer aan.  
De veldglimmer is een algemeen voorkomende dagactieve soort van niet te droge graslanden en 
lichte bossen.  
De soort plant zich in het voorjaar voort. De larven, die in mos en boomstronken leven, zijn polyfaag, 
maar het volwassen dier is een zaadeter.24 
 
 

7.4  Gewone glimmer (Amara lunicollis) 
 

De gewone glimmer is goed vertegenwoordigd op het heideveldje. In ons land is het een algemene 
verschijning op allerlei vrij dicht begroeide grazige plaatsen op zandgrond, met een voorkleur voor 
(vergraste) heide.25 
 

 

7.5  Bronzen glimmer (Amara aenea) 
 

De bronzen glimmer houdt van open, zonnige terreinen met korte vegetatie en komt eigenlijk 
overal voor op droge, open, zandige of kleiige bodem, zoals tuinen, akkers en schrale graslanden. 
De soort is xerofiel, heliofiel en zeer eurytoop .26 
Op het heideveldje ten westen van het Driebloksven is de bronzen glimmer de meest algemene 
loopkever. 
 

 

7.6  Platte glimmer (Amara spreta) 
 

De platte glimmer is in ons land zeer algemeen en staat bekend als een stenotype soort van open 
en droog, zandig terrein, vaak op cultuurgrond. De larve van deze glimmer is carnivoor, terwijl de 
volwassen kever van zaden leeft. 27 
 
 

7.7  Dwergglimmer (Amara tibialis) 
 
De dwergglimmer komt vrij algemeen voor op zeer open, droge, zonnige bodem met vrijwel altijd 
korte, soms dichte vegetatie van grassen of struikheide (Caluna vulgaris). Het is daarmee een 
(aanvullende) indicator voor open, schrale, zandige terreintypen. In Nederland loopt het aantal 
vindplaatsen terug; op de Vlaamse faunalijst staat de soort zelfs als ‘zeldzaam’ vermeld.28  

                                                           
24 Turin 2000, 404-405 
25 Turin 2000, 412; Muilwijk et al. 2015, 114 
26 Turin 2000, 401-402; Muilwijk et al. 2015, 113 
27 Turin 200, 418-419 
28 Muilwijk et al. 2015, 113; Turin 2000, 419-420 
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7.8  Behaarde kruiper  
(Harpalus affinis) 
 

De behaarde kruiper is een zeer algemene 
eurytope soort op open zandige bodem grond 
met enige begroeiing. Het dier mijdt bossen.29 
 

Afb. 16  Behaarde kruiper  (Harpalus affinis) 

 

 

 

7.9  Smaragdkruiper 
(Harpalus smaragdinus) 
 

De smaragdkruiper is een algemene soort van open, droge en zandige plekken op de heide en in de 
duinen maar vooral ook van cultuurlanden zoals schrale graslanden, akkers en braaklanden. 
Waarschijnlijk is de aanwezigheid van grassen belangrijk.30 
 
 

7.10  Herfstkruiper (Harpalus autumnalus) 
 

De herfstkruiper, die op het heideveldje slechts eenmaal is aangetroffen, is in ons land zeldzaam. De 
soort kwam vroeger meer verspreid voor, vooral in de zandgebieden van de Veluwe en Noord-
Brabant. Het is een zonminnende soort van droge graslanden op zandige bodem met buntgras, 
Engels gras, of muizenoor. Dat de soort achteruit gaat, heeft waarschijnlijk te maken met het 
verdwijnen van grote heidegebieden en droge, schralen graslanden, alsmede met versnippering en 
vergrassing van deze gebieden.31 De soort kan niet vliegen, zodat het verspreidingsvermogen 
beperkt is. 
 
 

7.11  Zandkruiper (Harpalus tardus) 
 

De zandkruiper, die een aantal keren is 
aangetroffen op het heideveldje komt in ons land 
algemeen voor op zandgebieden. De zandkruiper 
is xerofiel en vrij eurytoop. De kever heeft een 
vrij hoge voorkeurstemperatuur en houdt van 
zand met kleine korrelgrootte.  
 
Afb. 17  Zandkruiper (Harpalus tardus), Driebloksven 11 

april 2021 

 

                                                           
29 Turin 2000, 460-462 
30 Turin 2000, 481-482 
31 Turin 2000, 481-482 
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De zandkruiper komt vooral voor in open terreinen op zandgronden, meestal met gesloten 
vegetatie, zoals droge heidegebieden. 
 

 

 

7.12  Conclusie 
 

Evenals bij het Driebloksven is ook op dit heideterreintje het aantal kevers gering in vergelijking met 
wat wij elders op dit soort terreinen aantreffen. Evenals bij het Driebloksven zijn waarschijnlijk de  
ook hier de in grote aantallen aanwezige rode bosmieren daarvan de oorzaak. 
Hoewel een van de elf hier aangetroffen soorten, de breedborst, vochtige bossen prefereert, komen 
we de soort regelmatig ook in meer open gebieden nabij bosranden tegen. De tien overige soorten 
zijn loopkevers die het biotoop prefereren waarin we ze aantroffen: schrale, zonbeschenen 
zandgronden met heide en grassen. 
Dezelfde soorten verwachten we hier volgend jaar weer aan te treffen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 18 Rode bosmier (Formica rufa / polyctena) heeft een snuitkever (Curculionoidea) buitgemaakt. Driebloksven, 10 

mei 2022  
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