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Voorwoord van de voorzitter

Beste leden,

Hoe fijn zou het zijn als je een voorwoord niet hoeft te beginnen over Covid of überhaupt hoeft te
praten over corona en de gevolgen voor onze vereniging.

Maar helaas… want hoewel er al heel veel meer mogelijk is, zitten we nog met de gevolgen van alle
maatregelen en beperkingen. Dan heb ik het natuurlijk over de door ons georganiseerde activiteiten.

De Excursiecommissie heeft de laatste maanden wel gepoogd om een aantal activiteiten te plannen,
maar mede met het oog op de vakanties en de (eerder) minder gunstige vooruitzichten, is er pas in
het najaar weer een eerste excursie gepland. Houd hiervoor de website in de gaten, maar wanneer
er een concrete datum bekend is zult u middels een mailtje in kennis worden gesteld!!

Door de jaren heen hebben we van een aantal gidsen afscheid genomen, waardoor de “spoeling”
dun is geworden. Ik wil graag leden met kennis van een gebied en ambitie om deze kennis te delen
oproepen om zich bij de Excursiecommissie of bij het bestuur te melden, zodat we met meer gidsen
de excursies kunnen plannen.

De overige activiteiten van de werkgroepen zijn in de afgelopen tijd in aangepaste vorm geweest,
maar zullen met inachtneming van de veiligheidsinstructies weer op grotere schaal plaatsvinden.
Wanneer u graag wilt deelnemen met een van de werkgroepen aan een inventarisatie, neem dan
met de coördinator contact op.

De komende tijd zal leren of we onze vrijheden kunnen bewaren en weer structureel activiteiten
kunnen gaan aanbieden. Met de vaccinaties lijkt het erop dat de zomer en de komende herfst en
winter weer als vanouds kunnen worden. We hebben nog een aantal mooie maanden voor de boeg
en ik hoop dat we veel van de natuur kunnen blijven genieten.

Ik wens iedereen een fijne zomer en vakantie toe in goede gezondheid en hoop u snel weer te
kunnen ontmoeten.

Met zomergroet,

Linda van Meer

Snuitkever-Linda
van

M
eer
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De Zoogdierenwerkgroep in coronatijd Joke Stoop

We mogen geen muizenonderzoek doen, niet met elkaar in de auto, alleen maar
overleg via Zoom. Kortom we konden niet veel. Tenminste daar lijkt het op als je dit zo
leest.

Maar er konden nog wel dingen doorgaan. Vleermuizen spotten bijv. een geweldige
bezigheid op warme zomeravonden. Linda is in Roosendaal in kaart aan het brengen
waar er allemaal vleermuiskasten hangen en Joke begint hier binnenkort in
Oudenbosch mee. Woningcorporaties hangen vleermuiskasten op als ze een wijk gaan
renoveren. Eerst wordt er onderzoek gedaan of er vleermuizen zitten. Als men dit in
kaart heeft gebracht worden er vervangende verblijven gemaakt in de vorm van
vleermuiskasten. Deze kasten hangen dan in de wijk aan de gevels. Als men
vleermuizen heeft zien uitvliegen worden de openingen zo bewerkt dat de vleermuizen
er alleen nog uit kunnen maar niet meer erin. De vleermuizen wijken dan uit naar de
kasten. Met de komst van de eiken-processierups zijn particulieren ook
vleermuiskasten op gaan hangen omdat zij gehoord hadden dat de vlinders door
vleermuizen worden gegeten.

Dit is erg leuk maar men realiseert zich dikwijls niet dat straks die kasten niet zomaar
verwijderd mogen worden. Als er vleermuizen in zitten is het een beschermde plaats.
Verder worden de kasten die in Visdonk hangen goed bijgehouden. Ze worden
schoongemaakt, gemonitord en hersteld indien nodig.

Er worden ook overal nog camera’s geplaatst om de boommarter en de das te
monitoren. Dit is ook een hele klus vooral als je, net als Paula laatst, 700 filmpjes af
moet kijken. De camera’s in de Slikken van de Heen zijn een verhaal apart. Eer je daar
bij de camera’s bent moet je compleet door de rimboe. In de zomer hebben we daar
geen camera’s omdat je er dan helemaal niet meer door de brandnetels, het kleefkruid,
bramen en de reuzenberenklauw komt.
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Vervolg De Zoogdierenwerkgroep in coronatijd

Zoals iedereen wel heeft gehoord zat er een wolf in West-
Brabant. Dat geeft acuut veel werk. Sporen zoeken, in de
gaten houden dat er niet te veel schapen worden
aangevallen, als dat gebeurt dan moeten we met de
provincie er voor zorgen dat er een afzetting komt met een
hoog voltage, schrikdraad daar draait hij zijn poot niet voor
om. Gelukkig heeft hij maar een schaap gepakt. Op de
Dintelse Gorzen liep ik tegen een vers kadaver van een ree
aan. Daar zijn DNA-samples van genomen om te kijken of
de wolf dit had gedaan. Maar je zag duidelijk, de keelbeet
en de botten die hij doorgebeten had waren niet de kleinste.
Ik kan je wel vertellen dat het een hele ervaring is als je een
kadaver tegen komt dat door een wolf is aangevreten.
Nadat hij zich hier te goed aan had gedaan is hij
doorgetrokken naar de Kalmthoutse heide. We konden hier
wel uit opmaken dat hij een week in de omgeving had
gezeten van de Dintelse Gorzen.

Dit is dan een kleine greep uit wat we allemaal wel kunnen
doen. We zitten niet stil, maar ik hoop dat we weer snel
gezamenlijk erop uit kunnen want dat is toch wel het
leukste.

Joke Stoop

Met de handschoenen aan wordt een
DNA- sampel gemaakt

Kadaver van het ree met bijtsporen van de wolf

Alle foto's in dit artikel zijn gemaakt door Joke Stoop
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Kom mee wandelen in de mooiste natuurgebieden van Brabant!
De wandelingen duren tot ca. 12.00 uur. Trek aangepaste kleding aan zoals wandelschoenen en
regenkleding. Neem eventueel mee: loepje, pen & notitieboekje, verrekijker, veldgids, proviand

en drinken. (Iedereen gaat mee op eigen risico.)
Ook op onze Facebookpagina kunt u informatie vinden over onze wandelingen.

Gevlekte orchis

Groene schildwants, larve - Frans Mercx

Excursie's en binnenavonden
Momenteel staat er i.v.m. coronaregels slechts een
excursie gepland: op 19 september in de Maatjes, gids
is Marike de Haan.

Er zijn nog geen lezingen of snuffelavonden gepland.

Houdt u de website en/of uw mailbox in de
gaten voor de actuele informatie.

Excursie's in coronatijd

Excursies alleen voor KNNV-leden en
aanmelden verplicht. Er geldt een maximum
aantal deelnemers.

Opgeven uiterlijk de vrijdagavond vóór de
excursie bij Geert Engelen.

Er wordt niet gecarpooled; de wandelingen
starten bij het beginpunt van de excursie.
Blijf thuis bij corona-gerelateerde gezond-
heidsklachten.

Tien libellen - Frank Visch
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Op platanen overwinterende lieveheersbeestjes op de
Brabantse Wal

Gerrit Groeneweg
Vera Vandenbulcke

Inleiding
Onder de titel “Op platanen overwinterende lieveheersbeestjes” verscheen in
2017 een mededeling in het blad van het Natuurhistorisch Genootschap in
Limburg. In dat geval betrof het de resultaten van een onderzoek in Midden- en
Zuid-Limburg. Zowel in Limburg als op de Brabantse Wal zijn het
lieveheersbeestjes die als “bijvangst” werden waargenomen bij zoektochten
naar overwinterende wantsen achter loszittende schors van platanen (Platanus x
hispanica).1
De Limburgers onderzochten in 2017 niet minder dan 160 groepen platanen in
een veel groter gebied. Zij troffen daarop 13 soorten lieveheersbeestjes aan.
Ons onderzoek beperkte zich tot de Brabantse Wal, met slechts 32 groepen
platanen. Maar toch nog altijd met elf verschillende soorten lieveheersbeestjes!

Algemeen
Iedereen kent het lieveheersbeestje. Je kunt het overal tegenkomen: ’s zomers
in de vrije natuur en 's winters binnenshuis. Maar ook gestileerd afgebeeld op
affiches, op logo's tegen zinloos geweld, in kinderboeken, op babyslabbetjes,
etc. Als kind verzamelde je ze al 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 lieflijk, 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 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. Maar er zijn ook 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 in
2015 en 2016 een atlasproject. Men hield lezingen en leidde excursies (ook in
westelijk Noord-Brabant) en uiteindelijk kwamen er 24.000 goedgekeurde
waarnemingen van lieveheersbeestjes binnen, bovenop de 70.000 al
beschikbare gegevens.2

1 Akkermans 2017
2Cuppen et al., 2017
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Uiteindelijk hebben wij bij onze zoektocht naar op plataan overwinterende
wantsen in de winter 2020/2021 op de Brabantse Wal de volgende soorten
lieveheersbeestjes aangetroffen:

We laten ze hierna alle elf de revue passeren.

1. Tweestippelig lieveheersbeestje (Adalia bipunctata)
Het 2-stippelig lieveheersbeestje is op nagenoeg alle locaties met platanen op
de Brabantse Wal aangetroffen. Het is in ons land een algemeen voorkomende
soort, maar onder de grote rivieren komt dit kevertje beduidend minder voor.
Het is een zeer variabel lieveheersbeestje. De algemeenste vorm heeft rode
dekschilden met twee zwarte stippen: op elk dekschild een. Het halsschild is wit
en bedekt met een zwarte vlek. Soms is die vlek niet meer dan een W-vormige
figuur, soms ook bedekt die vlek nagenoeg het hele halsschild.

Daarnaast is er ook de melanische vorm: zwart met rode stippen. Bij die
melanische vorm kan ook het aantal stippen variëren: 2, 4 of zelfs, zoals bij een
exemplaar uit de wijk Warande in Bergen op Zoom, zes stippen.
In de zomer is de soort te vinden op kruiden en loofbomen in een grote
diversiteit van biotopen, onder andere in bosranden, ruige graslanden en tuinen,
minder algemeen in droge gebieden zoals heidevelden.3 Ook zit de soort vaak
op linde en plataan. De winter wordt meestal doorgebracht op hoger gelegen
plekken, zoals op zolders, boven kozijnen van huizen en achter schors.4

3 Cuppen et al.,2015, 7
4 Roy & Brown 2018, 75

 
soort 

 
aantal 

locaties 
tweestippelig lieveheersbeestje  Adalia bipunctata 24 
zevenstippelig lieveheersbeestje  Coccinella septempunctata  12 
vloeivleklieveheersbeestje Oenopia conglobata 8 
gevlekt rietkapoentje  Coccidula scutellata 5 
behaard lieveheersbeestje  Platynaspis luteorubra 5 
harlekijnlieveheersbeestje Harmonia quadripunctata 4 
viervleklieveheersbeestje Exochomus quadripustulatus 3 
struweelnepkapoentje Rhyzobius chrysomeloides 1 
heidelieveheersbeestje Chilocorus bipustulatus  1 
ruigtelieveheersbeestje  Hippodamia variegata 1 
tweevlekkapoentje (?) Nephus bipunctatus 1 

 

Afb.1a Tweestippelig lieveheersbeestje (Adalia bipunctata)
overwinterend achter schors. Bergen op Zoom, Kervel,
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Bij de tweestippelig lieveheersbeestjes bestaan de nakomelingen voor 90% uit vrouwtjes.
Dit heeft te maken met ‘mannetjesdodende’ bacteriën die in de geslachtsorganen van
veel vrouwtjes aanwezig zijn. Deze zorgen ervoor dat de kever er de voorkeur aangeeft
om twee X-chromosomen samen te smelten zodat er dus weer een vrouwtje uit het ei
kruipt.5

De soort ging de laatste decennia in aantal achteruit. Die achteruitgang werd vanaf
omstreeks 2000 versneld als gevolg van de komst van het invasief-exotische Aziatisch
lieveheersbeestje (Harmonia axyridis). Het is niet onmogelijk dat dit te maken heeft met
de vraatzucht van de larven van de invasieve exoot. Uit vangsten door de KNNV Tilburg
op de Kaaistoep blijkt dat de aantallen van het tweestippelig lieveheersbeestje in
negentien jaar tijds zijn gehalveerd.6 Bij het onderzoek in Zuid- en Midden-Limburg in
2017 was het tweestippelig lieveheersbeestje ook daar beslist niet meer algemeen te
noemen: slechts 4% van alle waargenomen lieveheersbeestjes betrof het tweestippelig.
Ook in Vlaanderen liepen de aantallen snel terug. Reden waarom de soort daar als
kwetsbaar op de Rode Lijst is geplaatst.7 Des te opvallender is het, dat het tweestippelige
lieveheersbeestje nu, drie jaar later, achter de schors van platanen op De Brabantse Wal,
de meest voorkomende soort is.

2. Zevenstippelig lieveheersbeestje (Coccinella septempunctata)
Iets minder vaak, maar nog altijd op twaalf van de 31 verschillende locaties op de
Brabantse Wal zijn achter de schors van platanen overwinterende zevenstippelig
lieveheersbeestjes aangetroffen. Het zevenstippelig lieveheersbeestje, dat in ons land
zeer algemeen voorkomt, telt drie zwarte stippen op elk van de rode dekschilden en
centraal op de dekschildbasis één zwarte schildstip. Het halsschild is zwart met witte
voorhoeken.

De zevenstip komt in allerlei biotopen voor, zolang er maar sprake is van hogere, deels
door de zon beschenen, kruidenvegetatie, zoals brandnetel, bijvoet en boerenwormkruid,
maar ook op struiken en bomen.8 Het is de soort die we in het vroege voorjaar overal
zien, wanneer hij zich koestert aan de eerste warme zonnestralen. De soort overwintert
meestal laag bij de grond tussen strooisel, bladafval, stenen en bladrozetten, maar ook
wel op dennen en bladeren van loofbomen. En achter schors van platanen, zoals we op
veel plaatsen op de Brabantse Wal constateerden. De soort voedt zich met bladluizen,
keverlarven en tripsen.

5 Werren et al., 1994
6 Van Wielink 2017
7 Adriaens et al., 2014
8 Cuppen et al., 170-171

Mogelijk wijst dit erop dat de populatie zich
aan het herstellen is.
Het tweestippelig lieveheersbeestje wordt ook
al lang tegen bladluizen ingezet als biologisch
bestrijdingsmiddel en is dan ook wel bekend
als “roofkever”. Larven of eitjes zijn te koop in
zakjes van 100 stuks.
We hebben geen aanwijzing dat de inzet in
de fruitteelt te linken is aan de toename van
het aantal diertjes “in het wild”.

Afb. 1b Tweestippelig lieveheersbeestje (Adalia
bipunctata), melanische vorm; met zes i.p.v. twee
stippen. Bergen op Zoom, Agger, 19-02-2021
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3. Vloeivleklieveheersbeestje (Oenopia conglobata)
Het vloeivleklieveheersbeestje, dat op de Brabantse Wal op acht locaties achter de
schors van platanen is aangetroffen, dankt zijn naam aan de vaak met elkaar
vervloeiende vlekken op de beige tot roze dekschilden. Karakteristiek zijn de zwarte
vlekken die langs de naad tussen de dekschilden tot een gespiegelde muzieknoot
versmolten zijn. De soort komt wijdverbreid voor in het grootste deel van Nederland en
Vlaanderen en heeft daarbij een voorkeur voor vochtige terreinen en ruige vegetaties,
maar zit ook in stedelijk gebied. De kever voedt zich met bladluizen en keverlarven en
overwintert – vaak in groepen – achter schors van plataan en in gebouwen.9
In urbane groenzones in Zuid-Europa kan het vloeivleklieveheersbeestje met succes
worden ingezet bij de biologische bestrijding van bladvlooien en –luizen. In Iran speelt dit
kevertje een grote rol bij de bestrijding van bladvlooien in de pistache-boomgaarden.10

4. Gevlekt rietkapoentje (Coccidula scutellata)
Het gevlekt rietkapoentje meet nog geen 3 mm, is geheel roodbruin van kleur, behaard,
langwerpig met vrijwel evenwijdige zijden, afgeplat en voorzien van lange sprieten. Geen
wonder dat het diertje gemakkelijk over het hoofd wordt gezien en niet snel als
lieveheersbeestje wordt herkend. Het gevlekt rietkapoentje komt verspreid in Nederland
en Vlaanderen voor en leeft er op riet, lisdodde, gele lis en biezen in moerassen, langs
slootkanten en in vijvers. Daar ook overwintert de kever normaliter: in de bladschede van
riet en lisdodde, of gewoon tussen afgestorven riet op de bodem.11 Het is dan ook
opmerkelijk, dat wij op vijf verschillende plaatsen op de Brabantse Wal het gevlekt
rietkapoentje aantroffen overwinterend achter de schors van platanen, vaak op tientallen
meters afstand van oeverbegroeiing. Zou het iets te maken kunnen hebben met het
‘opschonen’ van de oevers van in dit geval de Binnenschelde en de Ganzenvijvers in
Bergen op Zoom?

9 Roy & Brown 2018, 122-123, Cuppen et al., 2017, 178-179.
10 Mehrnejad & Lalali 2004; Lumbierres et al., 2018.
11 Roy & Brown 2018, 143

Afb.2. Zevenstippelig lieveheersbeestje (Coccinella
septempunctata) overwinterend op plataan, temidden van
enkele plataan-ridderwantsen (Arocates longiceps), bovenin is
nog een tweestippelig lieveheersbeestje (Adalia bipunctata,
melanische vorm) te zien. Bergen op Zoom, Boerhaaveplein,
24-11-2020

Afb. 3 Vloeivleklieveheersbeestje
(Oenopia conglobata). Steenbergen,
Wouwsestraat, 10-01-2020
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5. Behaard lieveheersbeestje (Platynaspis luteorubra)
Ook het behaard lieveheersbeestje is in de winter
2020/’21 op vijf plaatsen op platanen op de Brabantse
Wal aangetroffen Het dier is zwart met op elk van de
dekschilden twee oranjerode vlekken. Opvallend is de
beharing op de dekschilden. Blond bij het mannetje,
zwart bij het vrouwtje. Het behaard lieveheersbeestje is
een soort van droge zandige en kalkrijke habitats. Het
kan worden gevonden in de lage vegetatie in de buurt
van bladluizenkolonies die bezocht worden door zwarte
wegmieren (Lasius niger), waarmee dit lieveheersbeestje samenleeft.

Voor de kever heeft dat het het voordeel van een goed voorziene en goed verzorgde dis,
terwijl daar bovendien het risico op parasiterende sluipwespen veel kleiner blijft.
Vanzelfsprekend stellen de mieren de ongenode gasten niet op prijs, maar de larve is
tegen de mier beschermd door de ongewoon platte vorm, de onopvallende bewegingen
en vermoedelijk ook door chemische camouflage. Ook de verpopte larve wordt door de
mieren als ongewenst beschouwd, maar die is daartegen beschermd door een dikke
vacht. Het volwassen lieveheersbeestje heeft de keuze tussen wegvliegen bij een aanval,
of zijn behaarde lichaam als bescherming plat tegen de plant te drukken.
De kever overwintert onder de schors van plataan.

6. Harlekijnlieveheersbeestje (Harmonia quadripunctata)
Op vier plaatsen op de Brabantse wal is het harlekijn-
lieveheersbeestje overwinterend achter de schors van
plataan aangetroffen. De tekening van dit kevertje is
bijzonder variabel met vaak rommelig aandoende zwarte
en/of gele vlekken op een roodbruine, zalmkleurige of
gele dekschilden. Kenmerkend is bij de meeste exem-
plaren het witte halsschild met veel zwarte stippen en
de vaak lichter gekleurde zijkant van de dekschilden.15

12 Boulevard, Agger, Oudland en Ooitas op de Bergse Plaat en Kapittelstraat (eveneens Bergen op Zoom),
13 Völki 1995; Roy & Brown 2018, 72-73
14 Roy & Brown 2018, 72-73; Adriaens et al., 2014, 125
15 Cuppen et al., 2015, 28-29

Afb. 4 Gevlekt rietkapoentje (Coccidula
scutellata), Ooitas (BoZ), 19-02-2021

Afb. 5 Behaard lieveheersbeestje
(Platynaspis luteorubra), man,
Bergen op Zoom, Oude Vissershaven,
04-03-2020
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Het harlekijnlieveheersbeestje leeft van bladluizen op naaldbomen, waarbij de grove
den de belangrijkste waardboom is. Het diertje wordt soms ook op kruidachtige planten
en lage struiken gevonden, maar meestal alleen als ze dicht bij naaldbomen staan. Het
harlekijnlieveheersbeestje overwintert op naaldbomen, maar ook achter de schors van
plataan(!).16 In de directe omgeving van de platanen waarop we de overwinterende
kevers vonden, is geen enkele naaldboom te vinden.

7. Viervleklieveheersbeestje (Exochomus quadripustulatus)
Het 3-5 mm grote viervleklieveheersbeestje is de afgelopen winter op de Brabantse
Wal op drie verschillende locaties achter de schors van plataan aangetroffen.
Opvallend zijn de bijna cirkelrond vorm van dit kevertje, het zwarte halsschild, de twee
typische rode vlekken op de zwarte dekschilden en de brede lijst rondom de
dekschilden. De kever is te vinden op allerlei biotopen met naald- en loofbomen, zoals
parken, bossen, tuinen en ruderale terreinen.19

16 Roy & Brown 2018, 109-111
17 Akkermans 2017, 170
18 Cuppen et al., 2017 161, met verwijzing naar Hawkens 2000
19 Cuppen et al., 2015, 24
20 Roy & Brown 2018, 70-71

Afb. 6 Harlekijnlieveheersbeestje (Harmonia
quadripunctata), Halsteren, Rode Schouw, 22-02-2021

Afb. 7 VIervleklieveheersbeestje
(Exochomus quadripustulatus), Bergen op
Zoom, Oudland, 28-02-2021

Datzelfde constateerden ook de leden van het
Limburgs Natuurhistorisch Genootschap, toen
zij in 2017 in Zuid- en Midden-Limburg het
harlekijnlieveheersbeestje 33 keer op plataan
waarnamen, terwijl in die streek vrijwel geen
naaldbomen voorkomen.17

Zou het Harlekijnlieveheersbeestje, net zoals
wordt vermoed van het
viervleklieveheersbeestje in Surrrey (U.K.) de
overstap hebben gemaakt van naald- naar
loofbomen?18

Het viervleklieveheersbeestje voedt zich met
schild- en wolluizen op bomen en wordt
daarom ook ingezet bij de biologische
bestrijding van wollige schildluis. Voor nog
geen € 40,-- heb je een zak met 50 larven.

Het kevertje overwintert in bladstrooisel en
schorsspleten van groenblijvende bomen.20
Maar ook achter de schors van platanen,
zoals we in de winter van 2020/’21 op twee
plaatsen in Bergen op Zoom èn in Wouwse
Plantage zagen.
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8. Struweelnepkapoentje (Rhyzobius chrysomeloides)
Het struweelnepkapoentje is een vrij algemeen voorkomend klein bruin
lieveheersbeestje (2,5 – 3,5 mm). Het heeft donzig behaarde dekschilden met daarop
een vage U-vormige tekening.21 Het is in de winter 2020/’21 op de Brabantse Wal
eenmaal overwinterend achter de schors van een plataan aangetroffen. De
waarneming werd gedaan op één van de bomen langs de Boulevard (Bergen op
Zoom). Een jaar eerder vonden we de soort op een plataan in de wijk De Rode
Schouw in Halsteren.

Het struweelnepkapoentje zit op diverse soorten
bomen en struiken in verschillende habitats, inclusief
tuinen. Het overwinterd graag tussen klimop en is
daar in de winter bijna overal op de Bergse Wal te
vinden.

9. Heidelieveheersbeestje (Chilocorus bipustulatus)
Het heidelieveheersbeestje is een kevertje met een rij rode vlekjes dwars over de
zwarte dekschilden. Opvallend is – net als bij het viervleklieveheersbeestje - de brede
rand rondom de dekschilden. Het leeft van schildluis op wilg, jeneverbes, klimop en
bosbes, maar eet ook luizen op vruchtbomen, naaldhout en diverse kruiden.22 Het komt
voor in heidegebieden, maar ook in stedelijke milieus, waar het voornamelijk op
coniferen leeft, maar waar het ook wel op kleine eikjes wordt gevonden.23 In december
2020 werden twee heidelieveheersbeestje op een plataan aan de Boulevard
aangetroffen.
Het heidelieveheersbeestje leeft van schild- en andere luizen en wordt wereldwijd als
biologisch bestrijdingsmiddel ingezet, bijvoorbeeld op dadelpalm in Niger, op citrus in
Zuid-Afrika en Israël en op olijven in Griekenland en Californië.24

21 Roy & Brown 2018, 144-145
22 Cuppen et al., 2017, 158
23 Idem 64-65
24 https://influentialpoints.com/biocontrol/Chilocorus_bipustulatus_heather_ladybird.htm (geraadpleegd 7 mei 2021)

Afb. 8 Struweelnepkapoentje
(Rhyzobius chrysomeloides),
Bergen op Zoom Boulevard,
13-12-2020

Afb. 9 Heidelieveheersbeestje
(Chilocorus bipustulatus), Bergen op
Zoom, Boulevard, 10-12-2020
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10. Ruigtelieveheersbeestje (Hippodamia variegata)
Het ruigtelieveheersbeestje is duidelijk herkenbaar aan het langwerpige lichaam en de
figuur van een masker op het borststuk Het ruigtelieveheersbeestje is in ons land vrij
algemeen ten zuiden van de lijn Den Helder – Winterswijk. De voorkeur gaat uit naar
habitats met een afwisseling van vegetatie en droge grond, zoals braakliggende
terreinen.25

De kever overwintert tussen bladafval en lage planten. We zien het
ruigtelieveheersbeestje overal in westelijk Noord-Brabant, maar slechts eenmaal kwamen
we het tegen achter de schors van een plataan, een plaats waar het normaliter niet
overwintert.

Ook dit lieveheersbeestje wordt wereldwijd
ingezet om wolluis, witte vlieg en trips te
bestrijden, bijvoorbeeld ter bestrijding van
de graanluis in Chili.26

11. Tweevlekkapoentje (Nephus bipunctatus)
Het tweevlekapoentje is een behaard, langwepig ovaal, 1,5 – 2,5 mm metend
lieveheersbeestje met zwarte dekschilden. Op elk dekschild zit achteraan een vrij grote,
min of meer ronde, soms ruitvormige rode vlek. De vlekken kunnen elkaar aan de naad
raken of tot een vlek op de naad samenvloeien. Het halsschild is zwart met een
roodachtige voorrand. De kop is zwart, de antennen en monddelen zijn geelrood. De
soort is vrij algemeen onder de lijn A’dam-Zwolle. We troffen het dier eenmaal aan achter
de schors van een plataan op het Talmaplein (winkelcentrum Gageldonk-Oost, Bergen
op Zoom). Zekerheid over de determinatie hebben we niet. We hebben dat dier – zoals
gebruikelijk bij ons winteronderzoek – gewoon laten slapen. Daarmee liepen we tegen
het probleem dat bij de meeste lieveheersbeestje uit deze groep (de Scymminae)
genitaalonderzoek van een mannelijk exemplaar nodig is voor een betrouwbare
determinatie.27
Het tweevlekkapoentje, want dat is het vermoedelijk, leeft op droge hellingen en aan
bosranden in de kruidlaag. Ook wel op bomen, zoals berk. Het overwintert normaliter
onder mos en strooisel en achter schors.28

25 Cuppen et al., 2015, 33
26 https://influentialpoints.com/biocontrol/Hippodamia_variegata_adonis_ladybird.htm (geraadpleegd 8 mei 2021)
27 Mededeling Jan Cuppen 1 januari 2021 op waarneming.nl
28 https://waarneming.nl/species/23406/

Afb. 10 Ruigtelieveheersbeestje
(Hippodamia variegata)

Afb. 11 Tweevlekkapoentje
(Nephus bipunctatus), Bergen op
Zoom, Talmaplein, 26-12-2020
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12. Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia axyridis)

In tegenstelling tot voorgaande winters is het Aziatisch lieveheersbeestje in de
winter van 2020/’21 niet eenmaal op de Brabantse Wal achter de schors van een
plataan aangetroffen.

Het dier is bijzonder variabel in kleur en bestippeling. Het valt op door het relatief
grote formaat (5-8 mm) en een deuk dwars achterop de dekschilden.

Het Aziatisch lieveheersbeestje, zowel het volwassen dier als de larve, verorbert
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 heel 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 al snel een uit de hand gelopen
introductie van een invasieve soort geworden. Inmiddels is de inzet van het
Aziatisch lieveheersbeestje als bestrijdingsmiddel niet meer toegestaan en worden
andere soorten gebruikt, 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 en zolders. Een succesvolle over-
winteringsstrategie. Een grote hoeveelheid nakomelingen
en het ontbreken van natuurlijke vijanden, zijn de succes-
formule voor een bijna explosieve uitbreiding van het
Aziatisch lieveheersbeestje.29 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.30

29 Cuppen et al., 2004; Cuppen et al., 2017; Raak-van den Berg 2017; Wielink 2017; Roy & Brouw 2018, 106-108
30 Haelewaters & De Kessel 2017

Afb. 12 Aziatisch
lieveheersbeestje (Harmonia

axyridis forma succinea),
Bergen op Zoom, Zurenhoek,

20-01-2021
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Uiteindelijk lijkt hier een evenwicht te gaan ontstaan tussen het Aziatisch en de inheemse
lieveheersbeestjes. Wij denken dit te zien in de grote hoeveelheid tweestippelige lieve-
heersbeestjes onder boomschors op de Brabantse Wal, die enkele jaren nog als
bedreigd te boek stonden, terwijl tegelijkertijd het Aziatisch lieveheersbeestje, zijn grote
bedreiging, in de winter van 2020/’21 verstek laat gaan.
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Voorjaarspaddenstoelen Marike de Haan - Zaalberg

Inleiding
Voor veel mensen horen paddenstoelen bij de herfst, maar er zijn diverse soorten die juist in het
voorjaar hun vruchtlichamen produceren. Voorwaarde voor al deze soorten is dat er regelmatig
neerslag valt in zo’n voorjaar.
De KNNV-paddenstoelenwerkgroep ging op 26 april 2011 en op 8 mei 2012 naar de Punt in Zeeland
waar soorten groeiden als voorjaarspronkridder – Calocybe gambosa, bokaalkluifzwam – Helvella
acetabulum, nonnenkapkluifzwam – Helvella spadicea, RL BE*, grote schotelkluifzwam – Helvella
queletii RL KW** en gewone morielje – Morchella esculenta. Aan dit moois is inmiddels een eind
gekomen door de bouw van huizen en de aanleg van een parkeerterrein.
Ook bezochten we als groep of individueel in het verleden andere gebieden voor voorjaarssoorten,
onder andere: het St. Annabos bij Antwerpen in het voorjaar van 2008, de Appelzak in april 2017 en
april 2019 en de Grevelingendam. Het voorjaar van 2021 blijkt een goed jaar voor voorjaarspadden-
stoelen te zijn. Het is jammer dat we als groep er niet op uit kunnen gaan door diverse
omstandigheden.

is een bodem bewonende soort die bij sleedoorn- meidoornstruweel voorkomt op humusrijke, kalk-
houdende grond. Het is een algemene soort en hij schijnt eetbaar te zijn, maar de geur en smaak
worden omschreven als penetrant, als ranzig meel.
Er zijn meer voorjaarssoorten: voorjaarsbreeksteeltje- Conocybe aporos (met de werkgroep gevonden in
de Appelzak), voorjaarsgordijnzwam – Cortinarius romagnesii, voorjaarsmycena – Mycena abramsii
(deze soort duikt vaak in het najaar op, in najaar 2020 door de auteur gevonden in het bosgebied van
Evides Halsteren), voorjaarssatijnzwam (minimaal vijf soorten) en voorjaars-vezelkop - Inocybe queletii.

* RL BE = Rode lijst, bedreigd
** RL K = Rode lijst, kwetsbaar

In de Appelzak aangetroffen
voorjaarspronkridder - Calocybe gambosa

Vroeg eekhoorntjesbrood – Boletus reticulatus
foto Truus Vrolijk

Ook soorten die beginnen met het woord “vroege”
zijn soorten die in het voorjaar opduiken, zoals de
vroege dennensatijnzwam- Entoloma vernum,
vroege franjehoed – Psathyrella spadiceogrisea,
vroege leemhoed – Agrocybe praecox en de
buisjeszwam, wel horend bij de basidiomyceten,
vroeg eekhoorntjesbrood - Boletus reticulatus.
Vroeg eekhoorntjesbrood fructificeert van mei t/m
augustus.

Basidiomyceten oftewel paddenstoelen waar
de sporen worden gevormd op steeltjes
(basidiën)
Veel van de plaatjeszwammen die in het voorjaar
opduiken hebben het woord “voorjaar” in hun
naam, zoals de voorjaarspronkridder – Caloybe
gambosa. Deze uitgesproken voorjaarssoort
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Vervolg Voorjaarspaddenstoelen

De kleur van de hoed kan meer bruin zijn dan op de foto. De hoed voelt droog aan ook
in vochtige omstandigheden in tegenstelling tot de hoed van gewoon
eekhoorntjesbrood, die in vochtige omstandigheden kleverig aanvoelt. Gewoon
eekhoorntjesbrood kan al in juli verschijnen (t/m november) en er is dus een periode
waarin beide soorten te vinden zijn.
Dit voorjaar vond Truus Vrolijk de vroege leemhoed op de Grevelingendam, evenals de
kortstelige veldridderzwam- Melanoleuca brevipes, een soort die in het voorjaar (april –
mei) zijn vruchtlichamen kan vormen, maar ook in de herfst (september t/m november).
Beide soorten komen algemeen voor in Nederland, maar in West-Brabant komen we ze
niet vaak tegen.

Ascomyceten, (sporen worden gevormd in zakjes of asci) pezizoïd,
bekerzwammen en verwanten.
In de berm van de Oesterdam ontdekt een lid van de natuurgroep Tholen in april 2021
een vreemd ogende zwam. De foto komt binnen in de mailbox van ondergetekende, die
er meteen een morielje in herkende. Op 18 april 2021 telden we, Wim was meegefietst,
in de berm 18 exemplaren van de gewone morielje.
Andere paddenstoelliefhebbers werden ingeseind en zij vonden in een groter
onderzocht stuk berm meer exemplaren en waarschijnlijk ook de hersenkronkelmorielje
– Morchella vulgaris.
Door DNA- en BAR- coderingsonderzoek is men er de laatste jaren achter gekomen dat
er meer soorten morieljes in Nederland voorkomen dan tot voor kort werd
aangenomen. De soort, die werd aangezien voor de gewone morielje, blijkt
onderverdeeld te moeten worden in vier soorten.
Zo is nu gebleken dat de morielje die we in de Appelzak hebben gevonden
waarschijnlijk de Morchella americana (nog geen Nederlandse naam) is geweest.
Kenmerkend voor deze soort zijn de slanke hoed, slanker dan bij gewone morielje, de
vaak grijze of grijswitte kleur bij jonge exemplaren en de grote dichtheid aan holtes die
overwegend omsloten zijn.

Vroege leemhoed- Agrocybe praecox (links) en de kortstelige veldridderzwam – Melanoleuca brevipes,
Grevelingen, voorjaar 2021. Foto’s: Truus Vrolijk

Links: Gewone morielje - Morchella
esculenta, 18-04-2021 gevonden in berm
van de Appelzak.
Rechts: Morchella americana In voorjaar
2017 en 2019 gevonden in de Oesterdam.
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Vervolg Voorjaarspaddenstoelen

Soms loop je per ongeluk tegen voorjaarssoorten aan, zoals bij de Vlaamse Ardennendag
op 19 april 2009. Toen vond één van de deelnemers een kapjesmorielje – Morchella
semilibera, RL KW*. Kapjesmorielje is dit voorjaar gevonden in het gebied de Appelzak.

Langs het pad naar de Vogelkijkhut in het Markiezaat doken dit voorjaar opeens diverse
vingerhoedjes – Verpa conica, RL BE**, op en verrassend genoeg ook grote
schotelkluifzwammen. De eerste vondsten werden gedaan door Fred Severin en John Kil.

Vingerhoedje en grote schotelkluifzwam horen bij de ascomyceten, pezizoïd. De grote
schotelkluifzwam oogt op de foto best groot, maar in werkelijkheid is het een soort die met
zijn hoedjes van 2 tot 4 cm doorsnede nauwelijks opvalt tussen omkrullende bladeren op de
grond. Aan de steel is goed te zien dat deze tot hetzelfde geslacht behoort als de meer
bekende witte kluifzwam – Helvella crispa.

Er zijn nog meer voorjaarssoorten in de omgeving opgedoken. Op de vestingwallen bij
Willemstad vond Truus Vrolijk de bokaalkluifzwam- Hevella acetabulum. Fred Severin vond
deze soort met talloze exemplaren in het natuurgebied de Braakman in Zeeuws-Vlaanderen.
Bokaalkluifzwam komt algemeen voor in Nederland in loofbos op rijk zand. West- Brabant
was tot nu toe een witte vlek op de verspreidingskaart voor deze soort. Daar komt
verandering in. Truus Vrolijk vond deze soort recent ook in een berm in de omgeving van
Wouw. En tot grote verbazing van de auteur stonden er vijf exemplaren in ons kruidenrijk,
verschraalde grasveld in de achtertuin.

Kapjesmorielje- Morchella semilibera
Vlaamse Ardennen, april 2009

Vingerhoedje – Verpa conica
Markiezaat, april 2021

Grote schotelkluifzwam – Helvella queletii,
april 2021 in het Markiezaat

* RL K = Rode lijst, kwetsbaar
** RL BE = Rode lijst, bedreigd
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Vervolg Paddenstoelenonderzoek in een deel van het waterwingebied van Evides Halsteren

Soms loop je jarenlang te zoeken naar soorten. Zo heeft de werkgroep jarenlang gezocht
naar de elzenvlag- Taphrina alni. Op de Grevelingendam hebben we hem uiteindelijk
gevonden. Om te beginnen moet je hem op ooghoogte zoeken en dat is meestal niet ons
zoekbeeld. We speuren vooral de bodem af. De elzenvlag, een parasitaire ascomyceet,
veroorzaakt een soort galachtige vergroeiing van een deel van de elzenprop. De hangende,
gegolfde tongetjes groeien al op de jonge groene elzenproppen. De tongetjes of vlaggen
zijn eerst groen, later rood en uiteindelijk zwart. Het oppervlak van het plantengezwel is
bezet met het hymenium (= kiemvlies, het vlies waar in dit geval de asci in zitten) van deze
zwam.

Bokaalkluifzwam – Helvella acetabulum
Foto: Truus Vrolijk

Nog een voorjaarssoort die hoort bij de
ascomyceten, pezizoïd is de spectaculair gevormde
voorjaarskluifzwam – Gyromitra esculenta.
Deze soort is onder meer bekend uit het gebied, de
Leemkuilen bij Dorst. Hij komt voor onder Grove
den op zandige bodems, soms onder loofbomen.
De soort wordt als vrij algemeen aangeduid, maar
verzuring en bemesting hebben een negatieve
invloed op de verspreiding en hij staat inmiddels op
de rode lijst in de categorie bedreigd (BE).

Voorjaarskluifzwam – Gyromitra esculenta.
Foto: Fred Severin

Nonnenkapkluifzwam – Helvella spadicea
Braakman, april 2021, foto: Fred Severin

Nonnenkapkluifzwam St. Annabos bij
Antwerpen, 20-04-2008
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Vervolg Voorjaarspaddenstoelen

Een soort die hoort bij hetzelfde geslacht is de Berkenheksenbezem – Taphrina
betulina. Heksenbezems zijn plekken op boomtakken waar uit één punt talloze korte
zijscheuten ontspruiten. Er is echter ook een mijt die zo’n vergroeiing kan veroorzaken
bij berk. Bij de door de ascomyceet veroorzaakte heksenbezem worden sporen
gevormd op de onderzijde van bleke blaadjes die in de lente uit de Berkenheksen-
bezem tevoorschijn komen. Omstreeks juni ontstaan daarop witte plekken, die bestaan
uit zakjes (asci), waarin ellipsvormige, kleurloze sporen zitten, die secundaire sporen
afsnoeren. Het mycelium overwintert in de schors en in de knoppen van de berk en kan
vele jaren oud worden.

Bij de auteur staat een andere voorjaarssoort nog steeds op het lange verlanglijstje en
dat is het meidoornrotkelkje – Monilinia johnsonii. Hier heeft de werkgroep ook vaak
vergeefs naar lopen zoeken. Deze kleine ascomyceet groeit op oude, gemummificeerde
bessen van de meidoorn. De vruchtlichamen bestaan uit een lichtbruin kelkje met een
doorsnede van maximaal 9 mm, op een relatief lang steeltje. De sporen infecteren de
bladeren, waaruit later in het voorjaar en in de voorzomer een anamorf (imperfect)
stadium verschijnt in de vorm van een grijzig poeder met ketens (alleen met
microscoop waar te nemen) van kogelvormige, ongeslachtelijke sporen. Die sporen
infecteren de bloemen en uiteindelijk de bessen, die met hun zwarte huid in de
strooisellaag overwinteren. In maart en april kun je het meidoornrotkelkje onder
meidoornstruiken vinden. Ondanks dat de meidoorn algemeen voorkomt in Nederland
is dit zwammetje vrij zeldzaam met een duidelijke voorkeur voor de kalkrijke duinen. En
dan is het ook nog een soort die niet echt opvalt. Je oog moet er maar net op vallen.
Misschien gaat het ooit nog lukken.

Elzenvlag – Taphrina alni
Grevelingen, 25-09-2018

Berkenheksenbezem- Taphrina
betulina Drenthe, december 2019

Meidoornrotkelkje- Monilinia
johnsonii, voorjaar 2021
Foto: Fred Severin
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Vervolg Voorjaarspaddenstoelen

Foto’s gemaakt door de auteur, Marike de Haan - Zaalberg tenzij anders vermeld.
Met dank aan Truus Vrolijk en Fred Severin voor het doorlezen van het concept, hun
inbreng en het beschikbaar stellen van foto’s.

Bronnen:
- Arnolds, E., Chrispijn, R. en Enzlin, R., Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe,
deel 1 t/m 3 2015.
- Ellis, M.B. en Ellis, J.P., Microfungi on miscellaneous substrates, new enlarged edition
1998.
- Ellis, M.B. en Ellis, J.P., Microfungi on land plants, new enlarged edition, 1997.
- Gerhardt, Ewald; De grote Paddenstoelen Gids voor onderweg, 1999/2006.
- Koopmanschap, Gerard; Een nieuwe kijk op de morieljes van Nederland, Coolia 63, 2, blz.
71 e.v. uitgave van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV), 2020.
- Naam & faam van de Nederlandse Paddenstoelen, NMV 2014.
- Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), Verspreidingsatlas van de Nederlandse
Paddenstoelen, digitaal, van de NMV.
- Vermeulen, Hans, paddenstoelen, schimmels en slijmzwammen van Vlaanderen, 1999.

Foto Floor KoopmanFoto Frank Visch
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De levende tuin

Door heel het land zijn het afgelopen jaar online workshops gegeven: ‘Een levende tuin
maak je zelf’. Een workshop van IVN Natuureducatie, Vogelbescherming en KNNV
Vereniging voor Veldbiologie. Er zijn mensen opgeleid om deze te kunnen geven. Ik
heb deze cursus gevolgd en heb deze workshops gegeven in verschillende gemeentes.

En wat houdt deze workshop in? Het gaat over een levende tuin. Wat is een levende
tuin? Waarom een levende tuin?
- Een levende tuin is gezond voor je. Het kijken naar groen alleen al maakt je rustiger,
slimmer en creatiever.

- Een levende tuin is goed voor de natuur; ook kleine stukjes groen geven voedsel en
beschutting aan dieren.

- Minder verharding draagt bij aan droge voeten. Bij heftige regenbuien zakt het water
snel de grond in.

- Bomen, struiken en planten in de tuin zorgen voor verkoeling tijdens hittegolven.

In deze workshop hoorden de deelnemers hoe ze hun tuin groener kunnen maken, wat
ze kunnen doen om hun tuin aantrekkelijk voor vogels, bijen, vlinders en amfibieën te
maken. Ruil stenen in voor planten en bloemen. Het weghalen van één steen maakt al
verschil.

In een levende tuin kun je de natuur zien, voelen, horen, ruiken en proeven.
Rondom je eigen huis wordt het fijner en gezonder voor jezelf, kinderen en
dieren.

Kies groen waar dieren van kunnen eten. Veel bijen-, vlinder- en libellensoorten worden
bedreigd met uitsterven. Een beetje groen in elke tuin is genoeg om ze te redden.

Omdat planten water verdampen, verkoelen ze de omgeving. Alle levende tuinen in een
buurt verkoelen de omgeving tot wel 2 km afstand. Groen is dus een perfect middel om
de stijgende temperaturen een halt toe te roepen. Als je groen bovendien slim plant,
kun je er ook energie mee besparen.

Auteur Hanneke Oosterlee

Helenium met oranje zandoogje

Blauwe
glazenm

aker,netuitgeslopen
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Vervolg De levende tuin

We worstelen met milieuthema’s zoals klimaatverandering, hogere temperaturen in de
stad, wateroverlast bij hevige regenval en grote hoeveelheden CO2 en fijnstof in de lucht
wat invloed heeft op onze gezondheid. Meer groen om ons heen helpt mee dat allemaal
te verbeteren. Want groen nodigt kinderen uit tot buitenspelen. Bovendien is meer ruimte
voor natuur goed voor het milieu. Regenwater kan makkelijker weg en bomen, planten en
bloemen zuiveren de lucht. Dus hoe meer groen om ons heen, hoe beter dat is voor onze
gezondheid!

Als je alle tuinen in Nederland bij elkaar zou optellen, kom je uit op een gebied dat tien
keer zo groot is als Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Alle levende tuinen samen
maken zowel steden als dorpen stukken aantrekkelijker voor mensen, dieren en planten.

Zorg voor een levende bodem. De bodem is de basis van elke levende tuin. Bacteriën,
schimmels, insecten, regenwormen en nog meer beestjes in de grond, zorgen dat de
voedingsstoffen binnen het bereik van planten komen. Ze zijn essentieel voor gezonde,
vitale planten en bloemen.

Water in de tuin zorgt voor vogels, libellen en vlinders. Bovendien geeft het water een
rustgevend gevoel. Vijvers zorgen ook voor verkoeling op warme dagen. Veel planten en
dieren zijn afhankelijk van schoon water en vinden hun woonplaats in de vijver.

En gebruik geen chemicaliën in de tuin.

Als u vragen heeft, stel ze gerust.

Hanneke Oosterlee, tuincoach
h.oosterlee.lentz@gmail.com

Alle foto's zijn gemaakt door H. Oosterlee

Kogeldistel met hommelsTeunisbloem met hommel

Hom
m
elop

wateraardbei
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Het Liesbos en de Middelste Bonte Specht (Dendropicos
medius): een goede match

auteur: Kees Baselier

Het Liesbos
Dit in natuurlijk opzicht geïsoleerd liggende bos, ten zuiden van Prinsenbeek, beslaat zo’n
220 ha en bestaat voor het grootste deel uit loofhout. Het beheer berust bij Staatsbosbeheer.
Het heeft landelijke bekendheid als grootste zomereikenbos. Ook Beuk en Berk zijn goed
vertegenwoordigd.
Op de hoger gelegen delen staat naaldhout, met o.m. Grove den.
Het bos is ontsloten door voornamelijk brede, open lanen. Deze lanen werden in vroegere
tijden door de Oranje Nassaus voor de jacht gebruikt. Ze beoefenden hier o.m. de valkerij.

De reigerkolonie hier stamt volgens diverse bronnen (o.a. West Brabantse Vogelwerkgroep)
al uit de middeleeuwen. De meest recente broedvogelinventarisatie uit 2016 vermeldt het
aantal van 43 nesten. Dit jaar zijn er 39 nesten geteld, verdeeld over twee locaties.
Zo’n 40 jaar geleden hadden de KNNVers-oude-stijl, op de zondagochtendexcursie veelal
getooid in een knickerbocker, het over de reigerij. In diezelfde periode had het Liesbos een
reputatie opgebouwd als hèt bos voor de Kleine Bonte Specht. Nu heeft zijn grotere broer, de
Middelste Bonte Specht, ook deze eer.

Op de vochtige bodem vind je voorjaarsbloeiers
als Bosanemoon en Speenkruid

Karakteristieke laan in het Liesbos

Foto’s Kees Baselier
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Vervolg Het Liesbos en de Middelste Bonte Specht (Dendropicos medius): een goede match

De Middelste Bonte Specht (Mibo)
Deze specht was tot 1996 een zeer schaarse, onregelmatige broedvogel in het uiterste zuiden
en oosten van ons land. Alleen op landgoed Twickel in Twente bevond zich een kleine,
constante populatie Middelste Bonte Spechten. Deze verdween in de jaren zestig van de
vorige eeuw.

Daarna werd de Mibo, aanvankelijk in zeer kleine aantallen, een jaarlijkse broedvogel.
Het heeft heel wat jaren geduurd voordat deze soort vanuit het oosten in het Liesbos
arriveerde. Maar vanaf 2006 werd het hier een jaarlijkse broedvogel en 4 jaar later bezette de
soort Mattenburgh (Van Dongen 2013).

De verspreidingskaart rechts toont de positieve ontwikkeling.

Voeraanbrengende
M
iddelste

Bon te
Spechtin

W
allsteijn

Foto Leo Konings

Middelste Bonte Specht
broedvogels
broedzekerheid
1998-2000
o mogelijk
o waarschijnlijk
o zeker

Copyright Sovon Vogelonderzoek Nederland

Middelste Bonte Specht
broedvogels
verspreiding
2017-2019
o 1 - 3
o 4 - 10
o 11 - 25
o 26 - 100
o 101 - 500
o > 500

Copyright Sovon Vogelonderzoek Nederland
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Vervolg Het Liesbos en de Middelste Bonte Specht (Dendropicos medius): een goede match

Onderstaande tabel laat zien wanneer deze specht als broedvogel in onze regio verscheen.

Tabel 1.
Eerste waarneming Mibo als broedvogel in West-Brabant, van oost naar west

(Sierdsema, Van Dongen e.a., 2014)

gebied jaar 
Liesbos 2006 
Trappistenklooster Zundert 2011 
De Moeren 2011 
Oude Buisse Heide (Angorahoeve) 2010 
Wallsteijn 2010 
Kleine Meer 2011 
Mattenburgh                                                                                               20101 

 

 
1 2007 lijkt evenwel aannemelijker dan 2010. Eerste waarneming op Mattemburgh dateert vanaf 2005 
 (med. John Frijters). 

1 2007 lijkt evenwel aannemelijker dan 2010. Eerste waarneming op Mattemburgh dateert vanaf 2005
(med. John Frijters).

De ideale biotoop voor de Middelste Bonte Specht is ouder loofbos, met een sterke
voorkeur voor Zomereik. Het Liesbos, met zijn grote areaal aan Zomereik, past dus
precies in dat plaatje. Daarom is het altijd de moeite waard om in het vroege voorjaar dit
bos één of meer keren te bezoeken. De activiteitspiek van deze specht is van half
februari tot half april. Bij rustige, windstille en zonnige ochtenden heb je dan de meeste
trefkans. Op een Beuk zul je hem niet aantreffen. De stam van deze boomsoort is te hard
en te glad om daar insecten(larven) te vinden. Op het zachte hout van de Populier kun je
hem weer wel aantreffen.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de
Grote Bonte Specht, die in het najaar
overschakelt naar het eten van zaden,
is de Mibo een jaarrond insecteneter.

Goede determinatiekenmerken van de Mibo zijn
het witte, open gezicht en de zalmroze “broek”

Foto
Leo

K
onings
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Vervolg Het Liesbos en de Middelste Bonte Specht (Dendropicos medius): een goede match

De Middelste Bonte Specht in het Liesbos
In maart werd het eerste rondje gemaakt, in ideale weersomstandigheden.
Net uit de auto en nog nippend aan een McDonalds koffie-to-go werd ik al meteen gecon-
fronteerd met de baltsroep van de Mibo. Deze roep doet aan die van een Gaai denken. Ook
een Spreeuw geeft weleens zo’n imitatie weg. Maar na een paar keer luisteren kun je je bijna
niet meer vergissen. En in zo’n kaal loofbos laten ze zich goed bekijken. Dus heb je
zekerheid uit welke snavel dat geluid komt.
Een ander geluid is de contactroep, wat ook wel omschreven wordt als “bieken”. Ook vaak te
horen bij Grote Bonte Spechten, maar bij de Middelste Bonte klinkt het net wat hoger.

Hij roffelt bijna niet. En als de Middelste Bonte het eens een keer doet, moet je eerder
denken aan de zachte ratel van een Kleine Bonte Specht. Al rondslenterend hoorde ik op
deze ochtend vanuit verschillende kanten gelijktijdig de baltsroep. Na twee uurtjes kwam ik
uit op minimaal zes verschillende territoria. Mijn ervaring is dat dit aantal, na één
deelbezoek, altijd maar een fractie is van wat er daadwerkelijk zit als er systematisch
onderzoek wordt gedaan. De schatting is dat er nu 15+ broedparen aanwezig zijn in het
Liesbos (med. Joey Braat, boswachter van SBB).

Op 9 april nog een rondje gemaakt, ook weer onder goede omstandigheden. Nu bespeurde ik
bij deze soort al meteen minder activiteit. De activiteitspiek raakt in deze periode over zijn
hoogtepunt heen. Een bezoek op 12 mei leerde dat de trefkans miniem is geworden. Na half
mei, als er jongen zijn, kun je daarentegen weer wat meer activiteit verwachten.
In tegenstelling tot andere nieuwkomers/herintreders in onze omgeving zoals Grauwe
Klauwier, Oehoe en Raaf lijkt de Mibo minder storingsgevoelig. Ook langs paden en wegen
kun je de Mibo nestelend aantreffen. Zo zijn er bijvoorbeeld in De Moeren (ook in
Zomereiken) enkele nesten in laanbomen aangetroffen. Ook in het Liesbos mijdt hij de
menselijke drukte niet.

Nog meer holenbroeders in het Liesbos
Tijdens één van de bezoeken klonk de zang van een Zwarte Specht, gevolgd door een
kauwachtig geluid: de contactroep. Naast de drie soorten bonte spechten en de regelmatig
gehoorde Groene Specht verblijft er dus ook een koppel Zwarte Spechten in het Liesbos. Na
de “klieeeeuw” zitroep volgde de eerste zichtwaarneming van de man, later gevolgd door
een driftig hakkende vrouw.
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Vervolg Het Liesbos en de Middelste Bonte Specht (Dendropicos medius): een goede match

Uit het broedvogelverslag van 2016 blijkt dat het Liesbos een grote aantrekkingskracht heeft op
holenbroeders. Zie hiervoor de volgende tabel.2

Tabel 2. Overzicht van holenbroeders in het Liesbos in 2016

Wisseling van de broedzorg van de Zwarte Specht foto Jaap Vos

soort aantal opmerking 
Holenduif 19  
Bosuil 8  
Groene Specht 6   
Zwarte Specht1 -                     2021: 1 broedterritorium 
Grote Bonte Specht ?                 wel aanwezig 
Middelste Bonte Specht 8                2021: vermoedelijk 15+ 
Kleine Bonte Specht 7  
Boomklever 23  
Boomkruiper 15  
Kauw 27  

 

 
1 Hoewel de Zwarte Specht hier niet op de lijst van broedvogels is opgenomen, is deze soort al vanaf de jaren ‘80 
  van de vorige eeuw een jaarlijkse broedvogel (med. John Frijters). 

De conclusie lijkt mij gerechtvaardigd dat het Liesbos beschouwd kan worden als een bolwerk
van de Middelste Bonte Specht. In 2023 vindt er weer een integrale broedvogelinventarisatie
plaats. Benieuwd wat dat op gaat leveren.

Met dank aan:
Joey Braat, Boswachter Ecologie Staatsbosbeheer West-Brabant, die mij voorzag van
informatie over de broedvogels van het Liesbos.
John Frijters voor de nodige aanvullingen en correcties.
Leo Konings, die zich razendsnel ontwikkelt als hofleverancier van beeldmateriaal.

2 Hoewel de tabel m.b.t. de Zwarte Specht hier geen aantal laat zien, is deze soort al vanaf de jaren ‘80
van de vorige eeuw een jaarlijkse broedvogel (med. John Frijters).

2



30NHT juli 2021 KNNV Roosendaal

Boekbespreking
door Vera Vandenbulcke

De schrijver Hans van Dyck vindt met het kleine bont zandoogje de weg naar een
wetenschappelijk gefundeerde kijk op het landschap met al zijn bewoners. Heel
zijn leven lang is hij al in de ban van vlinders en tijdens zijn wetenschappelijke
carrière onderzoekt hij de relatie tussen ruimtelijke elementen en ecologische
patronen en processen door vlinders te bekijken en nogmaals te kijken en
nogmaals, tot de gedragingen van een klein bont zandoogje ineens verklaren
waarom levende wezens doen wat ze doen.

Zo lezen we dat het bont zandoogje, dat wij kennen als een bosvlinder, zich in
onze streken aan het omvormen is tot een meer ecologische generalist. Ons
landschap wordt steeds meer op mensen en hun noden afgestemd en daar sta je
dan, als “bossoort”. Door open en onbevooroordeeld te kijken hoe deze kleine
vlinder dit probleem tackelt, kunnen we meer leren over de moeilijkheden die
andere soorten, waaronder wijzelf, ontmoeten en hoe ze daarmee kunnen
omgaan. Deze vlinders hebben ook een persoonlijkheid: uit onderzoek komt naar
voor dat vlinders verschillende profielen blijken te hebben die uiteindelijk aangeven
of een mannetje meer of minder kans heeft om een territoriale of een
patrouillerende vlinder te zijn.

In een klare en meeslepende stijl beschrijft Hans van Dyck hoe een aantal
wetenschappelijke richtingen worden gebundeld in het onderzoek naar het gedrag
van vlinders die wij allemaal ieder jaar weer ontmoeten. Het gaat daarbij niet
alleen sec om wat ze doen, maar vooral hoe een insect, levensvorm (zoals wij er

Het orakel van de bosnimf
Van vlinders en mensen

Wat frivole fladderaars je vertellen over het
leven op onze planeet

De bosnimf in kwestie blijkt de Pararge aegeria te zijn, het bont zandoogje.
Aegeria was een bosnimf die haar man, een van de eerste Romeinse koningen,
met profetische raad kennis en wijsheid verschafte.
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Vervolg Het orakel van de bosnymf

ook een zijn) zoekt naar mogelijkheden om de noodzakelijke bestaansvoor-
waarden te vinden. Hij laat ons zien dat er voor ons minieme verschillen zijn in
deze fladderende individuutjes, dat wat wij tot één soort bestempelen eigenlijk een
massa persoonlijkheidjes is die de dagelijkse strijd om het bestaan met alle
zintuigen tegemoet treedt. De les voor ons is dat we eerst goed moeten inzien wie
nu dat bont zandoogje en al die anderen zijn, vooraleer we weer eens gaan
ingrijpen in de omgeving.

Hans van Dyck, Het orakel van de bosnymf, Van vlinders en mensen. Tielt 2021
ISBN 9789401476768
Hans van Dyck is professor gedragsecologie en natuurbehoud aan de UCL
(Louvain-la-Neuve). Daar bestudeert en doceert hij over het veelvormige leven, of
de biodiversiteit.

Gele lis, foto Guus DekkersSpin, foto Linda van Meer
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Oranjetipjes, man en vrouw - Floor Kuiper

Phegeavlinder, Buitenlust - Frank Visch

Grote keizerlibel, uitkruipend - Hanneke Oosterlee

Foto Linda van Meer

Echte
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Vervolg Fotowerkgroep
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Pijlstaarten onderscheiden zich dan
ook van andere vlinders door hun
lange, smalle en spits toelopende
voorvleugels en hun relatief kleine
achtervleugels (foto dennenpijlstaart).
Behalve snel zijn ze ook nog eens
wendbaar waarbij ze met een unieke
schommelende beweging van bloem
naar bloem kunnen vliegen. Voor het
navigeren kunnen ze de vleugels
onder verschillende hoeken bewegen.
Het bidden (vrij in de lucht stilhangen
met snelle vleugelbewegingen) voor
een bloem kunnen ze niet allemaal,
maar de kolibrievlinder is er een
meester in.

Guus DekkersPijlstaarten (Sphingidae)

Sorry vogelaars, het gaat in dit verhaal niet om de
sierlijke eenden maar om de familie van nachtvlinders
met dezelfde naam. Vroeger dacht ik dat deze
schubvleugeligen (Lepidoptera) zo werden genoemd
omdat ze pijlsnel kunnen vliegen. Denk maar aan de
dagactieve kolibrievlinder die binnen 1 seconde mijn tuin
binnenvliegt en de volgende seconde deze weer verlaat
omdat er te veel stenen en te weinig bloemen te vinden
zijn (foto kolibrievlinder).

De naam komt echter van de stekel die de rupsen aan het
einde van hun achterlijf hebben zitten (foto rups van de
lindepijlstaart). Stekelstaarten zou een betere naam zijn maar
die naam wordt ook al gebruikt voor een fraai geslacht van
eendjes. In Nederland worden trouwens veel nachtvlinders
genoemd naar het uiterlijk of het voedsel van hun rupsen of
een combinatie daarvan zoals wolfsmelkpijlstaart, dennen-
pijlstaart, ligusterpijlstaart en ga zo maar door. Genoemd
naar het uiterlijk van de volwassen vlinders zijn de
pauwoogpijlstaart, glasvleugelpijlstaart en groot en klein
avondrood. In het Engelse worden ze hawkmoths
(havikmotten) genoemd. Dit verwijst naar zowel het uiterlijk
van de volwassen vlinder als hun krachtige vlucht.
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Een enkele soort overwintert als vlinder (wederom de kolibrievlinder) maar veruit de
meeste soorten als pop diep onder de grond. Dit popstadium kan zelfs meerdere
jaren duren. De vlinders van de meeste soorten in Nederland vliegen in de eerste
helft van het jaar.
Een enkele soort heeft twee generaties en je vindt de lindepijlstaart en
populierenpijlstaart (foto) dan ook wel in de nazomer op het laken of in de val. Ze
komen af op het licht van speciale uv-lampen.

Hoewel ik erg enthousiast ben over de kleine juweeltjes die microvlinders kunnen
zijn, is de komst van een pijlstaart op het laken steeds een enerverende ervaring.
Hun grootte en snelle vleugelslag veroorzaken altijd onrust. Als ze eenmaal rustig
zijn, laat ik ze nog een tijdje afkoelen. Ze zijn dan gemakkelijk te manipuleren en
kunnen op een fotogeniek plekje gezet worden.
Als ze beginnen te trillen met hun losgekoppelde vleugelspieren duurt het niet lang
meer voordat ze weer opgewarmd om weg te kunnen vliegen.

Vervolg Pijlstaarten (Sphingidae)

Veel soorten hebben ook een extra lange roltong
waarmee ze de nectar van de diepste bloemen kunnen
bemachtigen. Een fraai voorbeeld van co-evolutie van
bloem en bestuiver waar Charles Darwin ons 160 jaar
geleden al zo mooi op heeft gewezen. Niet alle
pijlstaarten hebben een roltong; de doodshoofdvlinder
(foto rechts) leeft van honing uit bijenraten en gebruikt
een korte scherpe tong (proboscis) om de waskamers te
doorboren en leeg te eten. Een groep van pijlstaarten
heeft zelfs helemaal geen bruikbare roltong. Volwassen
lindepijlstaarten en populierenpijlstaarten kunnen
hierdoor helemaal geen voedsel opnemen en teren op
de energie- en nutriëntenvoorraden die hun rupsen
hebben aangelegd.

Mannetjes en vrouwtjes lijken meestal op
elkaar maar soms zijn de vrouwtjes een
stukje groter, minder getekend en minder
kleurig dan de mannetjes. Ze vinden elkaar
in het donker door de uitstoot van
feromonen, vandaar de forse antennes die
nodig zijn als reukorgaan. Die feromonen
worden in de Amerikaanse tomaten- en
tabaksteelt trouwens gebruikt om de schade
door de tabakspijlstaart (Manduca sexta) te
beperken. De mannetjes die op het
feromoon afkomen vinden geen vrouwtje
maar worden vakkundig geëlektrocuteerd.
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Dennenpijlstaart (foto's volgende pag.): komt zowel op smeer (1:1 suiker en wijn) als op licht
af; zeer algemeen in onze naald- en gemengde bossen. De rups leeft van dennennaalden; de
vlinder heeft de voorkeur voor kamperfoelienectar. Heeft in Zuidwest-Europa een recente
(op evolutionaire schaal dan toch) zustersoort. Dat is Sphinx maurorum die nog nauwelijks
verschillen vertoont met onze eigen dennenpijlstaart Sphinx pinastri.

Vervolg Pijlstaarten (Sphingidae)

Gaat het goed met de pijlstaarten in Nederland? Zo
lijkt het wel te zijn. Volgens de voorlopige Rode Lijst
(Ellis e.a. 2013) is er de laatste eeuw slechts één soort
(hommelvlinder) verdwenen en is er één kwetsbare
soort in Nederland en dat is het klein avondrood, dat
het moet doen met een beperkt dieet van slechts
enkele walstrosoorten. Blijkbaar hebben de meeste
soorten veel voordeel van hun grote mobiliteit. Als er
een geschikt biotoop is, kunnen ze dat met groot
gemak bereiken. Voorwaarde is wel dat dat biotoop
aanwezig blijft. Een ander voordeel van die mobiliteit
is dat 7 van de 16 Nederlandse soorten trekvlinders
zijn. Ze leven en overwinteren in het zuiden en
hebben hier in wisselende aantallen (optioneel dus)
een generatie in de zomer (foto van windepijlstaart).
De toename van sommige soorten zoals recentelijk de kolibrievlinder duidt op mogelijke
overwintering na de afgelopen hete zomers en warme winters. Kortom, ondanks de grove
aantasting van ons eigen menselijke milieu, een overwegend positief verhaal voor de
pijlstaarten.

Onze standvlinders:
Ligusterpijlstaart: alleen nog op licht gevangen, de reusachtige rups blijkt toch veel te goed
gecamoufleerd en is door mij nog steeds over het hoofd gezien.
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Lindepijlstaart: mannetje groen, vrouwtje met meer roodtinten, een generatie per jaar, geen
functionele roltong.

Vervolg Pijlstaarten (Sphingidae)

Pauwoogpijlstaart: prachtig gecamoufleerd totdat die wordt bedreigd door fotograaf of andere
vijand en zijn vossensnuit laat zien - draai de foto maar eens om! De rups leeft van wilg, populier
en appel. De vlinder heeft geen functionele roltong en eet niet.

Populierenpijlstaart: in de karakteristieke
rustpose steken de achtervleugels onder de
voorvleugels uit, heeft geen roltong en komt
niet op smeer. Heeft twee generaties per jaar
en leeft van populier en wilg.
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Teunisbloempijlstaart: recente aanwinst voor West-Brabant, sinds eind vorige eeuw
steeds minder zeldzaam in Nederland.

Kolibrievlinder: dag-actieve zomergast die zich mogelijk gaat vestigen in Nederland als
standvlinder. Foto's genomen in Spanje.

Vervolg Pijlstaarten (Sphingidae)

Glasvleugelpijlstaart: vrij zeldzaam en broertje
van de in Nederland uitgestorven
hommelvlinder. De schubben op de vleugels
vallen tijdens de eerste vlucht af; dag-actief;
foerageert als kolibrievlinder; twee generaties
per jaar.

Wolfsmelkpijlstaart: deze trekvlinder
vormt op enkele zuidelijke kust- en
rivierduinen (tijdelijke?) populaties.
Aan de kust leeft de soort van
zeewolfsmelk; foto gemaakt in Spanje.
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Groot avondrood: de rups die ook wel olifantsrups wordt genoemd, kan segment 4 en 5 van
het achterlijf opblazen door het borststuk en de kop erin terug te trekken en een belager
laten schrikken met grote zwart-witte ogen; vlinder thuis uitgekweekt; de polyfage rupsen
belaagden de wijnranken van een bevriende volkstuinier. De vlinder bidt voor kamperfoelie.

Walstropijlstaart: nog niet gefotografeerd; kustsoort met incidentele waarnemingen in West-
Brabant.

Guus Dekkers, juni 2021

Vervolg Pijlstaarten (Sphingidae)

Klein avondrood: vooral in de
duinen en incidentele
waarnemingen op de
zandgronden; status is kwetsbaar.

Bronnen:
- www.observation.org, 5 mei 2021
- www.waarneming.nl, 5 mei 2021
- www.waarnemingen.be, 5 mei 2021
- www.vlinderstichting.nl, 5 mei 2021
- Het nachtvlinderboek door Jeroen Voogd, 2019
- Insectenrijk, het grootse leven van kleine beestjes door Aglaia Bouma, 2020
- Nachtvlinders door Paul Waring, Martin Townsend, de Vlinderstichting en Wim

Veragtert, 2015
- Nachtvlinders belicht door Willem Ellis e.a., 2013
- Moths door David Lees en Alberto Zilli, 2019
- Vlinderencylopedie door Wijbren Landman, 2010
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Led-emmers, wat zijn dat?

Tijdens de afgelopen online jaarvergadering van KNNV Roosendaal stelde een
oud-voorzitter de vraag: wat zijn nou eigenlijk die led-emmers waar het steeds
over gaat, dat moet je toch eens uitleggen. Hier komt het antwoord.

Om grootschalig en gestructureerd biodiversiteitsonderzoek te kunnen doen in
agrarische gebieden is door de Vlinderstichting de led-emmer ontwikkeld voor
het lokken van nachtvlinders. Het is een grote witte plastic emmer met een fuik
en een strip met led-lampjes die uv-licht laten schijnen.

Uiteraard mag Iedereen er een komen lenen. Ik zal uitleggen hoe je er het
beste mee om kunt gaan. Een van de allerbelangrijkste voorwaarden is dat hij
geplaatst wordt op een donkere plek. Het zwakke led-licht heeft alleen
voldoende aantrekkingskracht als er geen straat- of tuinverlichting aanwezig is.

In agrarische gebieden is dat natuurlijk het geval en geeft het buitengewoon
goede resultaten. Het Bimag project van de Vlinderstichting verstrekt 3 emmers
aan een boer die wordt gevraagd er 1 in op het erf (biodiversiteit hotspot), 1 in
de traditionele landbouw en en 1 in een biologisch perceel te plaatsen om ze te
kunnen vergelijken. Dit levert naast de te verwachte resultaten ook nog veel
meer informatie over trends en verspreiding van nachtvlinders die de
Vlinderstichting verwerkt. https://www.vlinderstichting.nl/bimag/

Zelf hebben we de led-emmers gebruikt bij de nulmeting van de
Zonneweihoek. In 2020 bleek ook het weer nog erg mee te helpen bij de
maanloze vangnachten kwamen honderden nachtvlinders in de emmers
terecht. De nachtvlinders verstoppen zich in de eierdozen die achter de fuik
zitten. Als je geluk hebt, lok je zelfs een populierenpijlstaart.

Het is geen nieuwe idee. Het idee van de
lichtfuik bestaat al veel langer en de KNNV
Roosendaal is heel lang in het bezit geweest
van een vierkante metalen lichtbak met
hetzelfde idee. Tijdens de verhuizing naar het
T-huis wisten de verhuizers niet wat er mee te
doen (mijzelf incluis) en is die (onhandige) bak
verloren gegaan.Maar goed nieuws; we hebben
er nu maar liefst 6, met dank aan de
zonnenpanelenprojecten in Roosendaal.
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Vervolg Ledemmers, wat zijn dat?

Heb je zin om het zelf een keer te proberen; juli en augustus zijn uitgelezen maanden voor
biodiversiteitsonderzoek in je eigen tuin of proefgebiedje. LET OP! Het moet er wel donker
zijn. Laat me maar weten!

Guus Dekkers

Groot dikkopje, Sint Jansvlinder op duifkruid
foto H. Oosterlee

Kolibrievlinder bij Verbenum, foto H. Oosterlee



Foto 's
links:Jeanne

Lauwen

Contact KNNV afdeling Roosendaal
Dennescheerderdreef 11, 4707 PK Roosendaal
Bankrekening: NL64 INGB 0005 2527 76
e-mail: info@roosendaal.knnv.nl
Website: www.knnv.nl/roosendaal

Bestuur
Voorzitter
Linda van Meer
Tel.
voorzitter@roosendaal.knnv.nl

Secretaris
Toine Kalis
secretaris@roosendaal.knnv.nl

Penningmeester en Ledenadministratie
Johan de Graaf
Tel.
penningmeester@roosendaal.knnv.nl

Natuurbeschermingssecretaris
Jos van den Berg
Tel.
n.b.secretaris@roosendaal.knnv.nl

Algemeen bestuurslid
Vacature

Excursiecommissie
Geert Engelen
Tel.
excursiecommissie@roosendaal.knnv.nl

Beheer website
Johan de Graaf
webmaster@roosendaal.knnv.nl

Redactie & PR-commissie
Annemarie Weldring
redactie@roosendaal.knnv.nl

Persberichten
Rieky Corstiaensen
redactie@roosendaal.knnv.nl

FLORON district 18 Noord-Brabant Markiezaat,
districtcoördinator
Petra van der Wiel - van den Dool
Tel.

Contactpersonen werkgroepen

Plantenwerkgroep
Hans Backx en Petra van der Wiel
Tel.

Paddenstoelenwerkgroep
Jeanne Vos-Leenaerts
Tel.

Beheerwerkgroep
Bernadet Adriaenssens
Tel.

Mossenwerkgroep
Adrie Gladdines
Tel.

Amfibieën- en
vissenwerkgroep
Bernadet Adriaenssens
Tel.

Zoogdierenwerkgroep
Joke Stoop
Tel.

Vogelwerkgroep
Piet Baselier
Tel.

Insectenwerkgroep
Jack Huijps
Tel.

Fotowerkgroep
Linda van Meer
Tel.
fotowerkgroep@roosendaal.knnv.nl

Wat is en wat doet de KNNV afdeling Roosendaal?
De KNNV Roosendaal, vereniging voor veldbiologie, is opgericht op 28 april 1945. De Koninklijke
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een vereniging voor actieve natuurliefhebbers en -
beschermers.

Onze doelen
De natuur is alles wat leeft, groeit en bloeit. De KNNV is een vereniging die actief in en met de natuur bezig
wil zijn: met natuurbeleving, -studie en -bescherming. Door anderen mee te nemen op onze voortdurende
ontdekkingstocht, willen we liefde voor de natuur opwekken en de kennis erover vermeerderen.


