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Voorwoord van de voorzitter

Beste leden,

De viering van het jubileum zit er weer op en met de positieve reacties is het mooi
afgesloten.

Op de historische avond werden herinneringen opgehaald aan de hand van vele foto’s
die werden getoond. Later kwamen we nog meer foto’s tegen die op die avond niet
hadden misstaan. Om deze foto’s te bewaren willen we ze gaan digitaliseren en een
poging doen om alle namen eraan toe te voegen, van de mensen die op de foto's staan.
Dit zal in een later stadium op een dinsdagavond gedaan worden. Het zou dan fijn zijn
als jullie erbij kunnen zijn om de ontbrekende namen aan te vullen. U krijgt hiervoor
uiteraard een uitnodiging.

Met het digitaliseren van ons “verleden” hoopt het bestuur ook voor de toekomst een
mooi document over te houden voor volgende jubilea.

Mocht u zelf nog foto’s of documenten hebben die in een historisch overzicht niet
zouden moeten ontbreken, vraag ik u om deze aan ons ter beschikking te stellen. Na
een eventuele digitalisering krijgt u deze weer terug. Heeft u papieren die u wilt uitlenen,
dan kunt u telefonisch contact met mij opnemen om afspraken hierover te maken.

Rest mij dank voor de inspanningen aan allen die hebben bijgedragen om ons 77-jarig
jubileum tot een succes te maken.

Linda van Meer

Foto door Linda van Meer
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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.

Excursie's
Kijkt u op de website en in uw mailbox voor de
meest actuele informatie.

Datum: Zondag 2 oktober 2022
Gebied: Landgoed Lievensberg
Thema: Bosbodem
Tijd vertrek bij de Lodge: 8.30 uur
Tijd vertrek ter plaatse: 9.00 uur
Verzamelen: Natuurpodium, Boslustweg 1 BoZ
Uw gids: Gijs van de Sande
Meereisbijdrage: 4 euro
Kledingtip: stevige schoenen; broek die vuil mag
worden

Datum: Zondag 16 oktober 2022
Gebied: Zoomland - rondje Zeezuiper
Thema: Gallen
Tijd vertrek bij de Lodge: 8.30 uur
Tijd vertrek ter plaatse: 9.00 uur
Verzamelen: P Mastendreef - Zoomweg achter de
Wouwse Tol
Uw gids: Guus Dekkers
Meereisbijdrage: 2 euro

Datum: Zondag 30 oktober 2022
Gebied: Moretusbos
Thema: Paddenstoelen, herfst in een oud landgoed
Tijd vertrek bij de Lodge: 9.00 uur
Tijd vertrek ter plaatse: 9.30 uur
Verzamelen: Oud Broek in Putte, van de Putseweg
rechtsaf de Canadalaan inslaan, doorrijden voorbij het
landhuis, de links gelegen parkeerplaats (ten zuiden
van de weg Oud Broek)
Uw gids: Marike de Haan
Meereisbijdrage: 7 euro

Datum: Zondag 13 november 2022
Gebied: Zurenhoek
Thema: Paddenstoelen
Tijd vertrek bij de Lodge: 9.00 uur
Tijd vertrek ter plaatse: 9.30 uur
Verzamelen: Viersprong: Zurenhoek – Zoomvlietweg –
Altijd Kwijt – Nieuwe Dreef (tussen Wouwse Plantage
en Bergen op Zoom
Uw gids: Ad Hellemons
Meereisbijdrage: 7 euro

Blijf thuis bij corona-gerelateerde
gezondheidsklachten.

Datum: Zondag 27 november 2022
Gebied: Kalmthoutse Heide
Thema: Natuur algemeen
Tijd bij de Lodge: 9.00 uur
Vertrek ter plaatse: 9.30 uur
Verzamelen: Parking Southern Border Park,
Verbindingsstraat, Kalmthout
Uw gids: Jack Huijps
Meereisbijdrage: 4 euro

Datum: Zondag11 december 2022
Gebied: Molenbeekpad
Thema: Sporen van zoogdieren
Tijd vertrek ter plaatse: 9.00 uur
Verzamelen: Ambrozijnberg 202 B,
kinderboerderij zijde fritesalon
Uw gids: Linda van Meer
Meereisbijdrage: N.v.t.

Datum: Maandag 26 december 2022
Gebied: Kalmthoutse Heide (route Eik)
Thema: Kerstwandeling
Tijd bij de Lodge: 9.00 uur
Vertrek ter plaatse: 9.30 uur
Verzamelen: Huijbergsebaan 164 Essen, Taverne
en Tennis T&T Essen, nabij de Pidpa
Uw gids: Guus Dekkers
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Lezingen
Alle lezingen vinden plaats in het MEC T-huis Visdonk, Dennescheerdersdreef 11,
Roosendaal. Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur

Lezing / praktijkavond: 11 oktober 2022
Spreker: Guus Dekkers
Onderwerp: Gallen
Guus Dekkers houdt een korte introductie. Dan gaan we samen (in groepjes) gallen determineren.
We verzoeken u om zelf gallen en (indien in uw bezit) boeken mee te nemen.

Lezing: 25 oktober 2022
Spreker: Ignace Ledegem
Onderwerp: Ontwikkelingen in het Grenspark Kalmthoutse Heide
Al eerder heeft Ignace Ledegen ons bijgepraat over het project Life Helvex, waarbij het streven is om
natuurwaarden te vergroten. Ook deze keer zal hij zijn verhaal doen over het uitgestrekte Grenspark
Kalmthoutse Heide gelegen in het Belgische Vlaanderen en Nederland. Hoe gaat het met de flora en fauna?
Kijkend naar de toekomst, wat zal er dan veranderd zijn? Ignace vertelt met passie en nadien zal iedereen
enthousiast zijn en bewondering uitspreken over het werk wat inmiddels verzet is. Zijn foto’s bevestigen het.

Lezing: 8 november 2022
Spreker: Willy de Vries
Onderwerp: De Koekoek
Gepensioneerd ondernemer Willy de Vries fotografeert al 50 jaar, de laatste 20 jaar hoofdzakelijk vogels. Hij
heeft een bijzondere obsessie voor de koekoek, Cuculus canorus. Er zijn weinig vogels die zo tot de
verbeelding spreken. Veel kennen het feit dat de koekoek haar ei legt in het nest van een veel kleinere vogel
en daarna maakt dat zij wegkomt. De spreker vertelt onder meer over het parasitair gedrag, de verschillende
rassen en de voortplanting. De koekoek is zonder twijfel een bijzonder interessante vogel. Tijdens de
presentatie worden unieke foto’s en filmfragmenten getoond.

Lezing: 22 november 2022
Spreker: Cees van Overveld
Onderwerp: Vogels
Aan de hand van schitterende foto’s leidt Cees ons deze avond door het boeiende vogelleven. Soorten, leefwijze,
gedrag etc. zullen ruimschoots aan de orde komen.

Lezing: 6 december 2022
Kijkt u a.u.b. tegen die tijd op de website.

Lezing: 20 december 2022
Spreker: Filmclub ERSA (Eerste Roosendaalse Smalfilm Amateurs)
Getoond worden: twee films van de Brabantse natuurfilmer Kees van Meurs: Vaak loop je er aan voorbij
(natuur in Brabant); Natuurlijk Noorwegen (winnaar op Nationaal Filmfestival NOVA 2022).
Kariboes, de jaarlijkse trek van een andere Brabantse natuurfilmer: Paul Wolff.
En twee films uit het oeuvre van René Roeken.

Snuffelavonden op dinsdag:
Elke twee weken, als er geen lezing is.
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Kalmthoutse Heide en omstreken
Landschapsbiografie/landschapsecologische systeemanalyse

Een hele titel, maar ook een zeer interessante studie. We wandelen vroeg of laat allemaal eens
op de Kalmthoutse Heide, een wondermooi gebied geklemd tussen industrie, bebouwing en
boerenland. Of je nu in Nederland of België woont maakt geen verschil, de heide betovert ons
met haar ogenschijnlijk oneindige ruimte, met al haar gevederde, gepantserde of behaarde
bewoners, met haar plantengroei, het ruisen van de wind en de wisseling der seizoenen. Zelfs
in het meest druilerige weer is een wandeling op de heide een opbeurende belevenis.

Deze landschapsbiografie geeft duidelijk inzicht in het ontstaan van het grotere gebied waarvan
de heide deel uitmaakt en dat eigenlijk pas een paar honderd jaar doorsneden wordt door een
landsgrens. Toegegeven, tegenwoordig zijn er wel onderdelen van het landschap die laten zien
aan welke kant van de streep je staat, maar dat is allemaal redelijk recent mensenwerk.
Naast een duidelijk verhaal over de evolutie van het landschap op zich - de Brabantse Wal
vormt één geheel met de Microcuesta van de Kempen - wordt de invloed van de mensen
daarop in de laatste 20 eeuwen prachtig toegelicht.
Voor mij ligt de sterkte van deze publicatie vooral in de aandacht voor de lokale details in het
landschap. De hele biografie is voorzien van verrassende kaarten die de eenheid van het
natuurlijke landschap benadrukken.

Via onderstaande link komt u op de site van het Grenspark. In deze tekst klikt u weer verder en
u kan het hele boek gewoon thuis lezen.
Ik ga de hele Microcuesta van de Kempen eens volgen en alvast tot kijk op de Heide!

https://grensparkkalmthoutseheide.com/ontdek-de-landschapsbiografie-van-kalmthoutse-heide-en-omstreken/

Heb je liever een fysiek exemplaar? Bij onderstaande verkooppunt kan je het boek aankopen
voor € 15,-. Er is slechts een beperkte oplage gedrukt, dus snel zijn is de boodschap. VVV
Brabantse Wal, Steenbergsestraat 6, 4611 Bergen op Zoom.

Boekbespreking

door Vera Vandenbulcke

Afb: Landschappelijke
eenheden op de hoogtekaart
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Goudglanzende schallebijter (Carabus auronitens) op de Oude Buisse
Heide (gemeente Zundert): derde vindplaats voor Nederland1

In de bossen van de Oude Buisse Heide (Zundert, N-B) zijn dit jaar door verschillende
waarnemers goudglanzende schallebijters (Carabus auronitens) waargenomen.2 De
soort is er ook in voorgaande jaren enkele keren gezien. Desondanks vermeldt de
literatuur nog steeds dat de soort in ons land uitsluitend in de omgeving van
Winterswijk en in Oost-Twente leeft.
In België komt de soort vanouds voor in om het Zoniënwoud (Brussel) en in Wallonië.
Met behulp van pitfalls hebben we dit jaar aangetoond dat de kever algemeen
voorkomt in de bossen van de Oude Buisse Heide. Opvallend is er de aanwezigheid
van een donkere vorm die tot nu toe uitsluitend uit het Zoniënwoud bekend was.

I. Inleiding
“Vliegen vang je met stroop” is een bekend spreekwoord. Ook een opgerolde krant of
vliegenmepper volstaat als vangmethode. Regelmatig zie je dan ook meldingen van
bijzondere insecten op www.waarmeming.nl, waarbij het dier in kwestie onmiskenbaar vol
afgrijzen is doodgemept. De Aziatische hoornaar overkomt dat nogal eens.

Andere insecten worden onbewust geplet (althans dat nemen we aan), zoals een
platgetrapte goudglanzende schallebijter, die de eerste auteur op 29 juni 2022 op een pad in
de bossen van de Oude Buisse Heide (gemeente Zundert) aantrof (afb. 1).

De platgetrapte kever valt niet alleen op door zijn formaat (circa 2,5 cm), maar ook door de
fraai glanzend goudgroene kleuren van de fijn gekorrelde dekschilden met daarop een
aantal zwarte lengtekielen. Opvallend is ook het glanzende roodkoperkleurige halsschild.

___________________
1 Foto’s van de auteurs
2 Ook wel goudglanzende loopkever genoemd

Afb. 1 Goudglanzende schallebijter (Carabus auronitens)
Buisse Baan, Oude Buisse Heide (gemeente Zundert)

Vera Vandenbulcke
Gerrit Groeneweg
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Vervolg: Goudglanzende schallebijter (Carabus auronitens) op de Oude Buisse Heide (gemeente Zundert): derde
vindplaats voor Nederland

In westelijk Noord-Brabant komen minstens zeven soorten schallebijters voor. ‘Schallebijter’,
ook wel schale- of scharrebijter, is een oude naam, waarvan de herkomst onzeker is. Een
verklaring is, dat de kevers deze curieuze naam te danken hebben aan een verbastering van
de oude Nederlandse naam scalbote. Die naam zou dan weer zijn afgeleid van het Franse
escarbot, het Italiaanse scarafaggio of scarauazzo, of het Spaanse esaruajo voor (mest)
kever.3

Anderen stellen dan weer dat de naam afkomstig is van scharenbijter, wijzend op de twee
kaken van de kever, die als een schaar het voedsel in stukjes lijken te knippen.
Alle schallebijters vallen op door hun formaat (minstens 14 mm) en vaak ook door een fraaie
gouden, blauwe, paarse, groene of roodkoperen glans op of langs het halsschild en de
dekschilden.

Karakteristiek voor de 18-26 cm grote goudglanzende schallebijter is ook het rode eerste
sprietlid, de rode dijen en de roodbruine schenen.4 Poten en sprieten van ons geplette
exemplaar lijken wat donkerder te zijn dan de beschreven standaard kenmerken.
Doordat de goudglanzende schallebijter niet kan vliegen is zijn aanwezigheid vaak beperkt
tot geïsoleerde bosgebieden. Daardoor kan binnen zo’n gebied als gevolg van bijvoorbeeld
inteelt, een afwijkende kleur en daarmee een afzonderlijke variëteit ontstaan.
De schallebijters, ook de goudglanzenden, staan dan ook bekend om hun lokale (kleur-)
variëteiten.

II. De Oude Buisse Heide

De Oude Buisse Heide maakt oorspronkelijk deel uit van een groot moerassig gebied, dat in
1455 aan een consortium van moerlieden wordt uitgegeven. De turfwinning stopt hier pas in
de tweede helft van de zeventiende eeuw. Voor het afvoeren van het “bruine goud” maakt
men gebruik van een in 1646 gegraven turfvaart. In het turfwinningsgebied liggen ook wat
hoge koppen, die waarschijnlijk veenvrij gebleven zijn. Wat uiteindelijk na de turfwinning
resteert, is een uitgestrekt gebied van heiden, vennen en stuifkoppen.
Vervolgens worden langzamerhand grote delen van dat gebied in cultuur gebracht. Er
ontstaan landgoederen, waar agrarische gronden worden afgewisseld met bestaande
heiden, vennen en aangeplante bossen.

In 1735 komt het gebied van wat nu de Oude Buisse Heide heet, in handen van Hendrik
Snellen. Pas een twintigtal jaar later laat hij een deel van het gebied ontginnen en bouwt hij
er een boerderij. Na zijn dood in 1769 erven zijn dochters dit bezit.

In 1807 wordt het vervolgens toebedeeld aan Govert George van der Hoeven, die dan
gehuwd is met Agatha Snellen. Heel de negentiende eeuw blijft het landgoed in bezit van de
familie Van der Hoeven. In 1901 komt het aan Anna van de Hoeven, die gehuwd is met
Theodorus van der Schalk. Na haar dood wordt het onverdeeld eigendom van haar
kinderen: Willem en Henriette. Henriette van der Schalk is getrouwd met beeldend
kunstenaar Richard Roland Holst, zodat we haar beter kennen als Henriette Roland Holst.

___________________
3 Kiel 1777, 554
4 Muilwijk et al. 2015, 66
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Vervolg: Goudglanzende schallebijter (Carabus auronitens) op de Oude Buisse Heide (gemeente Zundert):
derde vindplaats voor Nederland

De Oude Buisse Heide, waar Henriette een huis laat bouwen, is voor haar van grote
betekenis geweest. De meeste van haar dichtbundels, biografieën en politieke boeken
heeft ze er geschreven, ze ontvangt er beroemde schrijvers en politici, ze maakt er twee
wereldoorlogen mee en verstrooit er de as van haar overleden echtgenoot. Het
landgoed bestaat dan uit 200 hectare heide en vennen, park- en stinzenbossen,
doorkruist met door beuken omzoomde lanen.
In 1945 vermaakt Henriette heel het landgoed aan de Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten, dat het na haar dood in 1952 in handen krijgt.5

III. De goudglanzende schallebijter

Schallebijters, dat geldt ook voor de goudglanzende schallebijter, kunnen niet vliegen.
Maar het zijn uitstekende lopers, die zonder moeite ook in bomen of planten kunnen
klimmen. Je kunt overal in de bossen en langs bosranden schallebijters vinden. Loop
eens tegen middernacht met een zaklantaarn door onze bossen en richt dan je
lichtbundel op de bermen van het bospad. Tien tegen een dat je dan de blauwzwarte
schallebijter (Carabus prolematicus) of de tuinschallebijter (Carabus nemoralis) te zien
krijgt. De meeste schallebijters zijn nachtdieren en gaan in het donker op zoek naar iets
eetbaars, bij voorkeur wormen of naaktslakken.
Zoals die andere schallebijters leeft ook de goudglanzende vooral van wormen en
slakken. Daarnaast staan rupsen, miljoenpoten en (dode) insecten op het menu. Zelfs
dode soortgenoten worden met smaak genuttigd. In gevangenschap accepteren ze ook
rauw vlees, vis, in melk of suikerwater geweekte ontbijtkoek, rijp fruit, bananenschillen
en gruyèrekaas.6 Wij hebben ze met smaak feta zien eten. Kortom, de goudglanzende
schallebijter is voor wat betreft zijn voedsel niet erg kieskeurig.

Goudglanzende schallebijters overwinteren, vaak verschillende exemplaren bijeen, in
vermolmde delen van boomstronken en ander dood hout, onder schors en onder
klauwtjesmos (Hypnum) op boomstronken.7 Onder de overwinteraars treffen we zowel
volwassen dieren als larven aan.

De als volwassen dier overwinterende goudglanzende schallebijters planten zich in
maart-juni voort. In die periode zijn de kevers niet alleen ’s nachts, maar ook overdag
actief. Na de voortplantingsperiode vertonen volwassen dieren weinig activiteit. Voor hen
treedt een rustperiode in, die tot het volgende voorjaar voortduurt. De kever kan meer
dan vier jaar oud worden.8

___________________
5 Leenders 2012, 204-207
6 Turin et al. 2003, 268
7 Ibidem, 268; Culot 1984, 251
8 Lam & Ten Haken 2005, 7; Turin 2003, 268 Afb. 2 Goudglanzende schallebijter (Carabus

auronitens), 24 sept. 2017, Olloy s/Viroin (B.)
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Vervolg: Goudglanzende schallebijter (Carabus auronitens) op de Oude Buisse Heide (gemeente Zundert):
derde vindplaats voor Nederland

Vanaf augustus treedt er dus een diapauze in voor de dieren die als volwassen kever
hebben overwinterd en zich in het voorjaar hebben voortgeplant: in de (na)zomer is
alleen de ‘verse’ generatie nog actief.9

IV. Habitat

De goudglanzende schallebijter leeft in wat oudere, vochtige loof- en gemengde bossen.
In alle gevallen moet er sprake zijn van een rijke strooisellaag en de aanwezigheid van
dood hout, waarin de winter kan worden doorgebracht. Dennenbossen zijn niet bij
voorbaat uitgesloten, maar bossen met eik en berk zijn veel aantrekkelijker. Er lijkt een
voorkeur te zijn voor bossen waarin ook beuk groeit.10 Andere onderzoekers is het
opgevallen, dat op de plekken waar de kever wordt gevonden, meestal wel enkele oude
zomereiken aanwezig zijn.11 Het is daarom goed mogelijk dat de kever graag in de kruin
van zomereiken foerageert.12

V. Verspreiding van de goudglanzende schallebijter

De goudglanzende schallebijter is een Midden- en West-Europese keversoort. Ze komt
voor in de oostelijke helft van Frankrijk, met in dat land bovendien enkele geïsoleerde
populaties langs de Atlantische kust en aan de voet van de Pyreneeën. De zuidgrens
van het verspreidingsgebied loopt vanaf Zuidoost-Frankrijk via Zwitserland, Oostenrijk
tot Slowakije en buigt omhoog naar Midden-Polen. De kever ontbreekt in Scandinavië en
komt evenmin voor op de Britse Eilanden.

___________________
9Zie voor meer informatie over taxonomie, biologie, habitat en verspreiding Turin 2003, 265-267
10Turin 2000, 147-148; Culot 1984, 251
11Lam & Ten Haken 2005, 13
12Ibidem
13Idem, 7
14Idem, 13-14

Afb. 3 Goudglanzende schallebijter (Carabus
auronitens), 8 juli 2015, Fourneau (Creuze), F.

In Nederland is de verspreiding vanouds
beperkt tot Oost-Twente en de
Achterhoek rond Winterswijk. De soort is
daar in 1910 voor het eerst
gedocumenteerd.13 In het juiste biotoop is
de soort daar niet zeldzaam, soms zelfs
uitgesproken talrijk.
De Twentse populatie heeft geen
aansluiting met Duitse populaties en
eindigt vrijwel op de Duitse grens. De
populatie in de Achterhoek (ten oosten
van de lijn Aalten-Winterswijk-Zwillbrock)
sluit wel direct aan bij waarnemingen net
over de grens. Namelijk in een beperkt
gebied in de omgeving van Vreden.14
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In het verleden is weliswaar een enkele keer voor ons land een incidentele
waarneming gemeld van buiten deze twee gebieden, zoals uit Groningen, Arnhem,
Woensel en Groede. Die waarnemingen wijzen echter niet op de aanwezigheid van
een levensvatbare populatie ter plaatse. Men gaat er daarom vanuit, dat dit steeds
dieren betreft die zijn meegevoerd met transport van bijvoorbeeld hout.15

Onze waarnemingen zijn niet uniek. Ook in voorgaande jaren is verschillende malen
een goudglanzende schallebijter in en om de bossen van de Oude Buisse Heide
waargenomen. De eerste waarnemingen dateren van 1 december 2012, toen de
kever er tijdens een KNNV-excursie werd gezien.
Pas zes jaar later, op 14 augustus 2018 wordt de kever er opnieuw gespot. Het lijken
dan nog steeds incidentele waarnemingen, die geen verband houden met elkaar. Er
is dan nog geen reden om te veronderstellen dat de waargenomen dieren deel
zouden uitmaken van een grotere ter plaatse levende populatie.
Dat verandert in 2022, wanneer verschillende mensen, onafhankelijk van elkaar, in
de bossen van de Oude Buisse Heide een goudglanzende schallebijter zien lopen en
Vera het geplette exemplaar vindt.
Naar aanleiding daarvan besluiten wij – met toestemming van Natuurmonumenten –
door middel van bodemvallen een klein onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid
van goudglanzende schallebijters in de bossen van de Buisse Heide (afb. 4).

Als er inderdaad sprake zou zijn van een gevestigde populatie, dan rijst vervolgens
de vraag of deze soort hier altijd al voorkwam, of dat de kever hier door menselijk
handelen terecht is gekomen. In dat geval is het interessant om eens te kijken naar
de waarnemingen bij onze Zuiderburen. Daar zijn de laatste jaren een aantal
geïsoleerd liggende populaties van goudglanzende schallebijters ontdekt.
In België bevinden zich twee door het Maasdal gescheiden gebieden waar de
goudglanzende schallebijter vanouds voorkomt. Het ene gebied (Zoniënwoud e.o.)
omvat een groot deel van de provincies Henegouwen en Brabant en de westelijke
helft van de provincie Namen. Het andere gebied ligt in het zuidoosten van België, in
de provincies Luxemburg en Luik.

___________________
15 Turin et al. 2003, 268

Afb. 4 De locaties van de bodemvallen in de bossen van de Oude Buisse Heide (nrs. 1 tot en met 6).
Met een ster is de vindplaats van het geplette exemplaar aangeduid.
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Van vóór 1900 zijn ook waarnemingen bekend uit het noordelijke deel van België:
Kalmthout en Berchem in de provincie Antwerpen, Genk, Heusden en Beverlo in
Limburg en Heusden bij Gent in Oost-Vlaanderen. Daarnaast is er een waarneming
uit Antwerpen van voor 1950. Zijn de waarnemingen correct, betreft het een
levensvatbare populatie, of zijn het de laatste stuiptrekkingen van een vroeger veel
groter verspreidingsgebied?16

Feit is, dat in ieder geval na 1950, deze in het oog lopende soort in België nergens
meer buiten de kerngebieden Zoniënwoud bij Brussel en in het Zuidoosten wordt
waargenomen.

Dat verandert aan het einde van de jaren zestig van de twintigste eeuw, wanneer tal
van nieuwe vindplaatsen worden ontdekt. Vooral de afgelopen twintig jaar wordt de
soort van uiteenlopende locaties in Vlaanderen gemeld. Vaak betreft dat plaatsen
die niet met elkaar in verbinding staan en ook anderszins geen verband houden met
elkaar.
Dat geldt onder andere voor gebieden rondom Mol, Dessel, Kasterlee en Retie in de
provincie Antwerpen, Sint-Truiden in Limburg en Knesselare in Oost-Vlaanderen
(afb. 5).17

Decennialang wordt de goudglanzende schallebijter dus nergens meer gezien in het
noordelijke deel van België, om plots op de genoemde locaties op te duiken. De
gebieden zijn van elkaar gescheiden door wegen, weilanden, akkers,
industrieterreinen, kanalen en bebouwing: hindernissen die voor de niet-vliegende
schallebijter als onoverkomelijk moeten worden aangemerkt.

Afb. 5 Plaatsen waar de goudglanzende
schallebijter vanaf 2000 in Nederland en in
België is waargenomen. De blauwe pijl geeft
de waarnemingen op de Oude Buisse Heide
aan.19 (ontleend aan waarneming.nl en
waarnemingen.be).

Steeds betreft het, aldus de Vlaamse
entomoloog Scheers, uitgezette of eventueel
per ongeluk versleepte dieren. Van een aantal
populaties in de Belgische Kempen is
inmiddels bekend dat de goudglanzende
schallebijter daar bewust is uitgezet. Van
daaruit verspreidt het dier zich verder. De
situatie is veel complexer in het zuiden van
Vlaanderen waar nieuwe populaties opduiken,
waarvan sommige duidelijk het gevolg zijn van
menselijk ingrijpen en andere dan weer eerder
voortvloeien uit natuurlijke dispersie.18

_____________________
16 Hendrickx 1998, figuur 1; Peeters & Scheers 2021, fig. 1
17 Peeters & Scheers 2021, 81-82
18 Mededeling Kevin Scheers
19 Bron: Waarneming.nl resp. Waarnemingen.be, Stichting
Observation International en lokale partners: https://
waarneming.nl/species/18956/maps/?
start_date=2012-08-30&interval=315360000&end_date=2022-0
8-28&map_type=grid10k (geraadpleegd 8 september 2022)
resp. ttps://waarnemingen.be/species/18956/maps/?
start_date=2000-03-11&interval=15552000&end_date=2022-09
-07&map_type=grid10k (geraadpleegd 8 september 2022)
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Temeer omdat de goudglanzende schallebijter niet kan vliegen, is er dan ook
voldoende reden om rekening te houden met de mogelijkheid, dat de goudglanzende
schallebijters in de bossen van de Oude Buisse Heide daar door menselijk handelen
terecht zijn gekomen.

Waar op de Oude Buisse Heide die kevers destijds terecht zijn gekomen, op welke
wijze, hoeveel, waarom en wanneer dat zou zijn gebeurd, zijn vragen waar we op dit
moment nog geen afdoende antwoord op kunnen geven.

VI. Monitoring met bodemvallen

De waarnemingen van gouden schallebijters in de bossen van de Buisse Heide roept
een aantal vragen op:

a. Betreft het incidentele waarnemingen die geen verband houden met
elkaar of maken deze dieren deel uit van een hier gevestigde populatie?

b. Wanneer er sprake is van een levensvatbare populatie, wat is dan de
begrenzing van het gebied waarin de soort voorkomt?

c. De gouden loopkever kent veel variëteiten, zijn er tussen de hier
aanwezige kevers kleurnuances, variëteiten of andere karakteristieken te
ontdekken die een aanwijzing vormen voor de herkomst van de dieren?

We hebben deze zomer niet geaarzeld. Reeds op 5 augustus plaatsten we, met
toestemming van de boswachter/ecoloog van Natuurmonumenten, op verschillende
locaties in de bossen van de Oude Buisse Heide een viertal reeksen van telkens vijf
bodemvallen (de nummers 1,2, 6 en 7 in afbeelding 4). De vijf vangpotten in zo’n
reeks staan dan elk op circa twee meter afstand van elkaar (afb. 6). De bodemvallen
zijn na tien dagen geleegd en verwijderd.

A
fb.6
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Om deze en meer vragen te kunnen
beantwoorden besloten we allereerst te
onderzoeken of er meer kevers van deze soort in
de bossen van de Oude Buisse Heide rondliepen.

Een van de eenvoudigste manieren daartoe is het
plaatsen van bodemvallen.
Volgens de literatuur is dat voor een zoektocht
naar goudglanzende schallebijters om deze tijd
van het jaar weliswaar niet de meest geëigende
methode, omdat je nu (augustus/september)
alleen jonge dieren vangt: de oudere dieren zijn
na de lente immers al aan hun rustperiode
begonnen.
Als alternatief of aanvullend onderzoek zouden
we de komende winter ook handmatig naar
overwinteraars kunnen gaan zoeken in de
strooisellaag, onder boomschors en in vermolmd
hout etc.
In het voorjaar, wanneer de kever het actiefst is,
zouden we voor de tweede keer bodemvallen
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Als bodemval gebruiken we plastic yoghurtbekertjes, die tot de bovenrand worden
ingegraven. Tien dagen later, op 16 augustus zijn we gaan kijken welke kevers zo
onverstandig zijn geweest om nietsvermoedend in onze vangpotten te sukkelen. Het
resultaat verbaasde ons: 73 goudglanzende schallebijters!

Met het oog op een insecten-safari op verzoek van Natuurmonumenten hebben we
op 7 september nogmaals enkele bodemvallen geplaatst, nu telkens drie stuks,
verdeeld over drie clusters (de nummers 3, 4 en 5 op afb. 4). Die vallen zijn op 9 en
11 september gecontroleerd en op de laatstgenoemde datum verwijderd.

Met uitzondering van cluster 4 stonden de bodemvallen opgesteld in halfopen bos
met enkele oudere eiken, beuk, opschot van lijsterbes, berk, sporkehout, tamme
kastanje en prunus. De ondergroei bestaat er uit zwarte braam en varen. De dikte
van de blad- en humuslaag op de zandbodem bedraagt daar ruim 10 cm. Ook is er
op deze locaties veel dood hout aanwezig.
Het bos waarin de vallen uit reeks 4 stonden opgesteld, bestond voornamelijk uit
naaldhout.

De bodemvallen leverden het volgende op als resultaat:

Zoals eerder opgemerkt, gaan de oudere dieren na de reproductie-periode (maart-
juni) in rust: tot het daarop volgende voorjaar zijn ze inactief. De nieuwe generatie
echter, die dit jaar volwassen is geworden, moet in de zomer en het najaar
voldoende reserves opbouwen om de winter door te komen. De volwassen dieren die
wij in augustus/september in onze bodemvallen hebben aangetroffen zijn daarom
(vrijwel) uitsluitend kevers van de nieuwe generatie.
Die vaststelling èn de aanwezigheid van larven (afb. 7), zijn zaken die uitwijzen, dat
in de bossen van de Oude Buisse Heide een gezonde populatie goudglanzende
schallebijters voorkomt.

Afb. 7 Larve van de goudglanzende schallebijter
(Carabus auronitens). Oude Buisse Heide Oost,
16 augustus 2022
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Loopkevers:        

goudglanzende schallebijter (imago, nominaat) 14 6 1  3 36 13 
goudglanzende schallebijter (imago,“putzeysli”)      1 3 2 
goudglanzende schallebijter (larve)      1  
blauwzwarte schallebijter    1    
lederslakkenloopkever  1 1     

Aaskevers:        
slakkenaaskever 1  3     
gewone doodgraver  1 1     

Mestkevers:        
mestkever onbekend (Geotrupes spec.)   2     
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VII. Een Brusselse variëteit in Zundert?

De meeste goudglanzende schallebijters uit de bossen van de Buisse Heide behoren
tot de nominaatvorm. Dat wil zeggen dat ze overeenkomen met de standaard
kenmerken van die soort, zoals het koperkleurige halsschild, de groen-goudglanzende
dekschilden met daarop de zwarte lengteribben, de rode dijen, de zwarte schenen en
de groene kop (afbeelding 8, rechts).

Onder de 73 exemplaren uit de bossen van de Oude Buisse Heide zijn er 6 met een
opvallend afwijkende kleur: het pronotum (borststuk) en de kop hebben hun normale,
helder groenachtig-rode metaalkleur, terwijl de dekschilden niet groen, maar zeer
donker gekleurd zijn, bijna blauwzwart (afb. 8, links).

Die half-melanistische variëteit is in 1863 beschreven als “putzeysi” en was vanouds
alleen bekend van de populatie uit het Zoniënwoud bij Brussel en de directe omgeving
ervan.20
Een percentage van 7 is daar normaal (maar kan plaatselijk oplopen).21 In 1936
bestond daar ruim 7% uit de donkere vorm, in 1983 exact 7%.22 In onze bodemvallen
wijst een eerste beperkte survey op 8% van het totale aantal goudglanzende
schallebijters.

De afwijking is het gevolg van het niet volledig uitkleuren van de volwassen kever.23

______________________
20 Turin et al. 2003, 266; Henderickx 1998, 14-15; Culot 1984
21 Peeters 2018, 22
22 Leleup 1938, Culot 1984, 251; Henderickx 1998, 14
23 Radisic 2014, 178

Afb. 8 Goudglanzende schallebijter (Carabus auronitens); links de donkere vorm.
Oude Buisse Heide, 16 augustus 2022
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Het feit dat een deel van de populatie goudglanzende schallebijters in de bossen
van de Oude Buisse Heide uit de donkere vorm bestaat, geeft sommige specialisten
de zekerheid, dat de populatie hier door menselijk handelen moet zijn
terechtgekomen en uit het Zoniënwoud afkomstig is.24

Kweekexperimenten tonen aan, dat de zwarte vorm recessief is: een kruising tussen
twee donkere vormen levert uitsluitend nieuwe donkere vormen op. Kruising tussen
de groene nominaatvorm en de donkere variëteit levert uitsluitend groene
nakomelingen op. Maar wanneer die groene nakomelingen dan weer worden
gekruist, levert dat uiteindelijk 25% donkere nakomelingen op.25

VIII. Overige loopkevers uit de bodemvallen in de bossen van de Oude
Buisse Heide

Loopkevers (Carabidae)

Tweemaal is in ons bodemvallen een lederslakkenloopkever (Cychrus caraboides)
aangetroffen. De soort valt op door de langwerpige kop en de lange
vooruitstekende, getande, kaken (afbeelding 9). Op die manier is de vorm volledig
aangepast aan zijn middel van bestaan: huisjesslakken, waarin hij soms helemaal
verdwijnt. De soort is in ons land vrij algemeen op de hoge zandgronden, waar hij ’s
nachts actief is in vochtige bossen en soms ook in heide- en hoogveengebieden.26

Opvallend is dat twee andere soorten schallebijters, soorten die we vrijwel overal in
de bossen in westelijk Noord-Brabant tegenkomen, de blauwzwarte en de violette
schallebijter (Carabus problematicus en Carabus violaceus) hier nagenoeg lijken te
ontbreken. Slechts eenmaal treffen we in onze bodemvallen een blauwzwarte
schallebijter aan (afb. 10 - pag. 17) en dat op een plaats (locatie 4) waar we géén
goudglanzende schallebijters zien. In afwijking van de andere locaties bestaat het
bos hier voornamelijk uit naaldbomen.

_________________
24Culot 1984; mededeling Kevin Scheers op 17 augustus 2022
25 Peeters 2018, 22
26 Muilwijk et al 2015, 69

Afb. 9 Lederslakkenloopkever
(Cychrus caraboides), Oude Buisse
Heide, 16 augustus 2022
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IX. Hoe nu verder?
Nu we de eerste vragen hebben opgelost (wat doet ons platgetrapte exemplaar in de
bossen van de Buisse Heide?), ontvouwt zich een hele reeks nieuwe vragen, zoals:

a. Waar in het natuurgebied van de Oude Buisse Heide komt de goudglanzende
schallebijter voor en in welk biotoop?

b. Komt de goudglanzende schallebijter (inmiddels) ook buiten de Oude Buisse
Heide voor.

c. Heeft de aanwezigheid van deze ‘invasieve’ soort effect op de oorspronkelijk
bos bewonende loopkevers.

Laten we vooropstellen, dat we het antwoord op deze vragen (nog) niet weten. Nader
onderzoek zal hierover wellicht meer duidelijkheid kunnen geven.
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Afb. 10 Blauwzwarte schallebijter (Carabus problematicus).
Oude Buisse Heide, 11 september 2022

Afb. 11 Goudglanzende schallebijter (Carabus auronitens),
donkere vorm. Oude Buisse Heide, 16 augustus 2022

Deze winter hopen we hier aan de
slag te gaan. Onder en in dood hout,
achter schors en onder
klauwtjesmos (Hypnum) op
boomstronken, zoeken we straks
overwinterende exemplaren. In het
voorjaar, wanneer de dieren het
actiefst zijn, hopen we hier aan de
slag te gaan met bodemvallen.
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Reptielen monitoring Jan van den Berg

De aanleiding is een vraag van Ravon of er interesse is om een paar bestaande
telgebiedjes in de Zuidwesthoek uit periode 2000-2003, opnieuw te gaan monitoren. Nu
zijn reptielen bij KNNV Roosendaal een ontbrekende doelgroep en het leek Bernadette
en Jan wel leuk om dit op te pakken, maar zeker niet met de bedoeling om hier een
RWG (reptielen werkgroep) van te maken. Leuk, omdat Kortenhoeff een mooi terrein is,
met naast eventuele reptielen, kans op bijvangst van leuke soorten aan amfibieën,
vlinders, libellen en vogels.

De telrichtlijnen van Ravon zijn vastgelegd in de “Handleiding voor het monitoren van
reptielen in Nederland”. Verder is toestemming benodigd van de terreinbeheerder om af
te wijken van de bestaande paden. Telrichtlijnen zijn kort samengevat:

• Vier keer lopen van eind maart tot eind juli en drie keer lopen in augustus en
september;

• Maximaal 2 uur per telgebied, op een vast looptraject, en de te onderzoeken
strook is 5 m links en 5 m rechts;

• Alleen lopen bij gunstige weersomstandigheden.

Waarnemingen en bevindingen
De waarnemingen zijn zeer wisselend, met maximaal vier volwassen en vier juveniele
levendbarende hagedissen. De meeste waarnemingen zijn op basis van vluchtende
reptielen, gepaard gaand met geritsel in gras en heide pollen. Bij drie bezoeken zijn in
het geheel geen reptielen waargenomen. In de droge periode van afgelopen zomer
zaten de hagedissen het dichtst bij het enige overgebleven ven en steeds dicht bij de
heidepollen.

Afb. 1, printscreen van telgebied
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Terwijl bij het eerste en laatste bezoek de hagedissen over een veel groter gebied verspreid
zaten.

Het is zeer lastig om enige voorspelling te doen op trefkans op basis van weer en tijdstip. Maar de
meeste waarnemingen waren toch vooral na de zomer, als de juveniel hagedissen rondkruipen.
Vergelijken met aantallen uit 2000-2003 is na één seizoen lastig en zeker gezien de lage trefkans;
maar de aantallen lijken niet minder dan voorheen.

Afb. 2, gladde slang (foto Jan van den Berg, 26-6-2022)

In een van de gebieden, die we niet nader
aangeven, hebben we een gladde slang
waargenomen. Onze verwachting is dat de
trefkans voor een gladde slag voornamelijk
vroeg in de ochtend is, wanneer het reptiel
zich moet opwarmen. Ook hierbij is de
trefkans uiterst klein; zeker als de
temperaturen hoger zijn en het opwarmen
kort duurt.

Jan van den Berg

Meander Molenbeekbos - Guus Dekkers
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Foto's linker rij:
Gewone coronamot
Zwart weeskind
Neotene kikker & nymf glazenmaker / Geelgerande

watertor
Struinen bij het Rozenven
Klokjesgentiaan Foto's op deze pagina: Guus Dekkers, tenzij anders vermeld

Silhouet gewone dwergvleermuis

W
aterbeestjes

excursie
Nachtvlinderexcursie

Vlee rm
uizenexcursie

Plantenexcursie

foto
Hanneke

O
osterlee

foto
Hanneke

O
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foto
A.W

eldring

KNNV Roosendaal 77 jaar - overzicht in foto's
Een heel geslaagde tweedaagse 19 en 20 augustus 2022

BijhetRozenven
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linkerfoto's: Guus Dekkers rechterfoto's: Hanneke Oosterlee

Koffie, wandeling en lunch bij de Jorissenhoeve te Schijf
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Vanaf linksboven met de klok mee:
Rozenmosgalwesp, Eikenstuitergalwesp, Bladpootwants, Satijnen knoopjesgalwesp
foto's Guus Dekkers

https://www.floron.nl/actueel/activiteitenagenda/eindejaars-plantenjacht

Excursies voor de Eindejaars Plantenjacht worden ongeveer vanaf begin december op de website van FLORON gezet.

Eindejaars Plantenjacht
Tussen Eerste kerstdag en 3 januari is de jaarlijkse Eindejaars Plantenjacht. Tijdens de plantenjacht ga je een uur lang zoeken naar
bloeiende planten bij jou in de buurt. De plantensoorten die je hebt gevonden, meld je via www.plantenjacht.nl. De tussenstand
met de meest-gevonden plantensoorten is dan direct zichtbaar.

Datum: zondag 25 december 2022
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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

Insectenwerkgroep
Jack Huijps
Tel.

Beheerwerkgroep
Bernadet Adriaenssens
Tel.

Mossenwerkgroep
Adrie Gladdines
Tel.

Amfibieën- en vissenwerkgroep
Bernadet Adriaenssens
Tel.

Zoogdierenwerkgroep
Joke Stoop
Tel.

Plantenwerkgroep
Hans Backx en Petra van der Wiel
Tel.

Vogelwerkgroep
Jan van den Berg
vogelwerkgroep@roosendaal.knnv.nl

Paddenstoelenwerkgroep
Marike de Haan - Zaalberg
Paddenstoelenwerkgroep@roosendaal.knnv.nl

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.

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
Bart Mudde
Tel.


