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Waterwingebied EVIDES Huijbergen 
 
Op 6 oktober zijn Jeff en Gerrit de Macrofauna gaan bemonsteren van 
een drietal EVIDES-poelen in het waterwingebied Huijbergen. 
Opvallend was de grote hoeveelheid medicinale bloedzuigers in één van 
de poelen en een individueel exemplaar in een tweede poel (afbeelding). 
De medicinale bloedzuiger (Hirudo medicinalis) is zeer zeldzaam, maar is 
wel bekend van diverse poeltjes op de Brabantse Wal. 
In de geneeskunde wordt al eeuwenlang gebruik gemaakt van deze 
bloedzuiger. Bloedzuigertherapie (hirudotherapie) wordt nog zelfs nu 

steeds ingezet tegen verschillende 
aandoeningen zoals artrose. De therapie 
wordt echter niet gedekt door het 
basispakket van onze 
ziektekostenverzekering. 
EIS-NL komt komend voorjaar een 
onderzoek doen naar medicinale 
bloedzuiger op de Brabantse Wal. 
Verder leveren de poelen van het EVIDES waterwingebied 
Huijbergen twee soorten waterslakken, dertien soorten 
waterwantsen en zeven soorten waterkevers op, zoals de gestrekte 
watertreder (Haliplus lineatocollis) (afbeelding) 
 

 

Waterwingebied EVIDES Ossendrecht  
 
Op 11 oktober bemonsteren Vera en 
Gerrit het Bovenven in de het 
waterwingebied Ossendrecht. Het 
leverde negen soorten wantsen op, 
waaronder de in ons land zeer zeldzame 
gevlekte zwemwants (Naucoris 
maculatus) en vijf soorten waterkevers, 
waaronder de eveneens zeldzame 
Laccophilus poecilus (afbeelding). 

 
Op 27 oktober bemonsteren Jeff, Vera en Gerrit het Moseven. De vondsten uit dat water moeten 
nog worden uitgewerkt. Bijzonder is de moerassprinkhaan (Stethophyma grossum) , die Jeff er uit 
een graspol plukt. Het dier is bekend van de Kleine Meer en Kortenhoef, maar nog niet uit het 
waterwingebied. De moerassprinkhaan staat als prioritaire soort op de provinciale lijst. 

 
 
Oude Buisse Heide (Zundert) 
 
In ons kwartaalblad Natuur Historische Tijdingen (NHT) verschijnt een artikel van Vera en Gerrit over 
de goudglanzende loopkevers (Carabus auronitens) in de bossen van de Oude Buisse Heide.  
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Met zowel de beheerder van het natuurgebied, als met keverspecialisten aan 
weerszijden van de grens, is contact over een vervolgonderzoek naar deze loopkevers. 
De kever is aangemeld als kandidaat voor de landelijke verkiezing van “het insect van het jaar”. 

 
Wildernissen (Putte / Berendrecht) 

 
Het onderzoek ter plaatse naar de dispersie van loopkevers naar de nieuw gecreëerde zandduinen in 
de bossen van de Wildernissen is voor dit jaar afgerond. Al het materiaal is op naam gebracht en ook 
het verslag is gereed en is inmiddels naar de opdrachtgever (Natuurmonumenten) gezonden. 
In de bossen van de Wildernissen zijn een aantal stukken opengemaakt, zodat de nachtzwaluw zich 
er weer kan gaan vestigen. Wij zijn benieuwd welke loopkeversoorten zich op de zandduinen gaan 
vestigen en in welke volgorde dat gaat gebeuren. Het aantal op de zandduinen gesignaleerde 
loopkevers is in 2022 nog gering.  
Terwijl enkele ‘bosbewoners’, zoals de lederslakkenaaskever (Chychrus caraboides) en de gewone 
breedborst (Abax parallepepidus) zich af en toe op het open zand vertonen, wagen andere 
bosbewonende loopkevers, zoals de drie in het bos voorkomende soorten schallebijters zich niet op 
het nieuwe open terrein.  
De eerste nieuwkomers op de zandduinen arriveren in juni, andere in augustus. Het zijn dan zon 
minnende soorten (heliofiel), waarvan een aantal zandgrond met een spaarzame begroeiing 
ambieert, zoals de groene zandloopkever (Cicindela campestris), de zwartschild (Pterostichus 
melanarius), de heidekielspriet (Poecilus lepidus) de kleine roodpoothalmkruiper (Harpalus griseus) 
en de gewone tandklauw (Calathus fuscipes). 
Daarnaast blijkt, dat de zandduinen ook soorten aantrekken, die zich op onbegroeid los zand thuis 
voelen, zoals de basterdzandloopkever (Cicindela hybrida), de zeldzame gele kruiper (Harpalus 
flavescens) en de gele glimmer (Amara fulva). 
De nieuwkomers op de zandduinen zijn loopkevers met het vermogen om te vliegen. Voor andere 
soorten, zoals loopkevers die niet kunnen vliegen, zal het wat langer duren aleer we ze op de 
zandduinen gaan signaleren. Met spanning zien we daarom uit naar 2023. 

 
 
Visdonk Roosendaal / Rucphen) 
 
Gedurende de maanden april-mei en augustus-september 2021 stonden potvallen opgesteld op het 
stukje nieuwe natuur aan de Muizendreef (gemeente Rucphen). De resultaten daarvan zijn deze 
maand in een rapport vastgelegd. Opvallend is het verdwijnen van de zespuntsnelloper (Agonum 
sexpunctatum), een fraai gekleurd loopkevertje (afbeelding) met een voorkeur voor open plekken in 

natte heiden en enigszins vochtige zon 
geëxposeerde plaatsen met een 
mozaiëkbebegroeiing van grassen en zegge 
(Carex). 
In 2020 constateerden wij hier een significante 
teruggang van de zespuntsnelloper. Die 
achteruitgang heeft zich in 2021 voortgezet: 161 
exemplaren in 2019, 18 stuks in 2020 en slechts 
één in 2021! 
De afname van de aantallen individuen wijst erop 
dat dit terrein verdroogt en de begroeiing te dicht 
wordt. 
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 Omdat een vocht- en zon minnende soort als de zespuntsnelloper in aantal achteruit gaat, ligt het in 
de lijn der verwachtingen dat andere soorten de opengevallen plaatsen gaan innemen en een stijging 
laten zien. 

Zo is neemt bijvoorbeeld de gewone tandklauw 
sterk in aantal toe: 338 stuks in 2019, 535 
exemplaren in 2020 en 632 in 2021. 
 
 
Zowel in 2019 als 2020 piekt de zespuntsnelloper 
in de eerste helft van april: dat zijn de dieren die 
als volwassen kever hebben overwinterd. Snel 
verminderen de aantallen tot een stabiele situatie 
in mei: de voortplantingsperiode van de kever.  
Daarna verdwijnt de beide jaren de soort uit beeld 
(zie grafiek). 
De kever plant zich normaliter in mei voort, zodat 

vanaf half juli een nieuwe generatie volwassen dieren optreedt.. Van die nieuwe generatie is evenwel 
in onze potvallen niets terug te vinden.  
Is het terrein verder in het seizoen niet langer geschikt voor een levensvatbare populatie, of gebruikt 
de kever het terrein voornamelijk om er te overwinteren? Tot zover de Muizendreef. 
 

 
Grenspark Kalmthoutse Heide (Kalmthout) 
 
Op verzoek van de IVN-afdeling Roosendaal verzorgt Ignace Ledegen (projectcoördinator van het 
Grenspark) op 25 oktober in het MEC een lezing over recente hoogtepunten op en rond de 
Kalmthoutse Heide. Zoals broedsuccessen van de Wulp, de daar nestelende Oehoe’s, de mogelijke 
reden van de forse toename van nachtzwaluwen en de succesvolle broedgevallen van de grauwe 
klauwier. Dat laatste lijkt verband te houden met de toename van grote insecten, zoals bijvoorbeeld 
mestkevers. Dat is dan wellicht het gevolg van het feit dat de grote grazers op de Kalmthoutse heide 
geen ontwormingsmiddelen meer worden toegediend. Dat heeft dan weer tot gevolg dat de 
mestkeverpopulatie groeit omdat ze weer volop over gezond voedsel beschikken.  

 
 
Literatuur 
 
Entomologische Berichten 82 (5), oktober 2022. 
In dit nummer weer een reeks nieuwkomers voor ons land, zoals de kortstaartzweepschorpioen en 
een exotische springspin. Daarnaast ook een artikel over kevers die in dood hout leven.  
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Jan de Hond e.a., Onderkruipsels; ‘Kleyne dierkens’ in kunst en wetenschap. 
Rijksmuseum 2022 
Meer dan duizend kleurrijke vlinders, harige spinnen en 
glimmende padden krioelen dit najaar door het Rijksmuseum. 
'Onderkruipsels' heet de tentoonstelling die tot en met 15 
januari 2023 te zien is. Op de schilderijen, boekillustraties, etsen 
en andere kunstwerken wordt weerspiegeld hoe de blik op alles 
wat kruipt en krioelt in de loop van de tijd is veranderd. Bij de 
tentoonstelling hoort dit fraaie boekwerk.  
 


