
 
 

Maandverslag insectenwerkgroep KNNV Roosendaal juli 2021 
 
 
De maand juli is bij uitstek de maand voor het waarnemen van boktorren (Cerambycidae) 
(afbeeldingen 1a-d) en wantsen, terwijl bijvoorbeeld de loopkevers het dan wat rustiger aandoen: de 
meeste soorten loopkevers gaan in zomerdiapauze. 
 

 

 

Afb. 1a-b-c-d-e. Van linksboven naar rechtsonder: 

tweekleurige smalboktor (Stenurella melanura), de  

nevelvlekboktor (Leiopus spec.), de gewone smalboktor 

(Stictopleura rubra), de geringelde smalboktor (Rutpela 

maculata) en de ingekeepte smalboktor (Pseudovadonia 

livida), alle omgeving Bergen op Zoom, juli 2021 

 

 
 
 

  



 
 

Nieuwe waarnemingen langs de A4/A58, Bergen op Zoom 
 
In de bodemvallen in de berm van de autosnelweg A4/A58 is op drie verschillende data de (tot nu 
toe) zeer zeldzame slanksprietrandwants (Ceraleptus gracilicornis) aangetroffen.  

Het is een zuidelijke soort die in 2015 voor het eerst in België is waargenomen en die zich 

sindsdien verder noordwaarts uitbreidt. De eerste Nederlandse waarneming dateert uit 2017. Die 
waarneming werd eerst beschouwd als een versleept exemplaar, maar gezien de recente toename in 
België kan dit ook een zwerver zijn geweest. In 2018 wordt hij op het Nederlandse deel van de Sint 
Pietersberg gevonden en dit jaar duikt hij op meer plekken in zuidelijk Nederland op, zoals langs de 
autosnelweg in Bergen op Zoom. 

De nieuwe wants houdt van warme plekken. De soort 

is fytofaag en wordt aangetroffen op verschillende 

planten uit de Vlinderbloemen-familie (Fabaceae).  

 

Afb. 2   Slanksprietrandwants (Ceraleptus gracilicornis). 

 
 

 
 
 
Voortgang Visdonk, Roosendaal 
 
Het onderzoek op Visdonk is deze maand beperkt gebleven tot 
het stukje ‘nieuwe natuur’ aan de Boswachtersdreef. Het gebied 
is bezocht op 3, 16 en 18 juli. 

Het terrein vormt deze maand een bloementapijt met onder 
andere zandblauwtje, prikneus, grote teunisbloem en 
zandteunisbloem (afb. 3)  
 
 
 
Afb.3  Boswachtersdreef. Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni) op prikneus 

(Sirene coronaria) . Op de achtergrond teunisbloem (Oenothera). Terrein S61, 

Boswachtersdreef, Roosendaal 

 
 

Alteklein, Tholen: glimwormen en schorpioenen in 
Zeeland? 
 
Onderzoek van jaren oude maaiselhopen op het Schor Alteklein (Tholen) levert een tweetal 
kortschild-glimwormen (Phosphaenus hemipterus) op (afbeelding 4). Helaas veroorzaakt deze 



 
 

glimworm geen romantische lichtjes op nachtelijk Tholen. 
Alleen de mannetjes kunnen licht geven, maar ze zijn 
overdag actief en oplichten doen ze dan hooguit bij 
verstoring.  

 
Afbeelding 4  Kortschildglimworm (Phosphaenus hemipterus), Schor 

Alteklein, Tholen, 2 juli 2021 

Tussen het materiaal uit één van de buisvallen uit een 
maaiselhoop op het schor Alteklein kroop een minuscuul 
diertje rond dat dreigend als een krab of kreeft met zijn 
scharen zwaaide. Het circa 1 mm kleine diertje is 
vermoedelijk een soort Boekschorpioen (Pseudoscorpiones 
indet.)(afbeelding 5). Geen insect, maar een spinachtige. 
Net als andere spinachtigen hebben boekschorpioenen 
acht poten, maar ze hebben bovendien relatief grote 
uitsteeksels aan de kop (pedipalpen) die aan het uiteinde 
een vergrote schaar dragen. In ons land komen tenminste 
23 soorten pseudoschorpioenen voor. Ze zijn vrij algemeen 
maar worden vanwege hun geringe grootte zelden 
gesignaleerd. 
 
 

Afb. 5 Boekschorpioen (Pseudoscorpiones indet.), Alteklein, Tholen, 1 juli 2020 

 
 

Rattenkaai, Rilland 
 
Wanneer we even genoeg droog zand in westelijk Noord-Brabant gezien hebben, rijden we een paar 
kilometers westwaarts naar de zoute schorren langs het Scheldt. In dit geval de Rattenkaai bij Rilland, 
bij ons bekend om de zeldzame schorzijdebij (Colletes halophilus), haar parasiet de schorviltbij 
(Epeolus tarsalis) en de zeekraalkokermot (Coleophora salicorniae).  
Een vluchtig bezoek halverwege deze maand levert 
direct al twee typische kustbewoners op: de 

Zoutmeldesteilneus (Orthotylus moncreaffi) 

(afbeelding 6) en de kwelderglimmer (Amara 

convixiuscula), respectievelijk een blindwants en 

een loopkever. De beide soorten waren weliswaar 

bekend van Zeeland, maar de loopkever is daar al 

heel lang niet meer waargenomen. De fraaie 

zoutwatervegetatie rondom de Rattenkaai en 

zeker ook de specifieke zouttolerante insecten 

daar, vormden voldoende reden om dit gebied 

deze zomer wat beter te gaan bekijken.  
 

Afb. 6  Zoutmeldesteilneus (Orthotylus moncreaffi) Rattenkaai, Rilland 10 juli 2021 

 
 
  



 
 

Monitoring libellen en vlinders rondom de Biezenkuilen (Kalmthoutse Heide) 
 
Elke veertien dagen worden ten behoeve van het Grenspark de vlinders en libellen geregistreerd in 
de moeilijk begaanbare directe omgeving rondom de Biezenkuilen. 
Tot nu telden we er tot nu toe niet meer dan 
zeven soorten juffers en libellen.  
Zoals ook elders op vochtige heide in en 
buiten het Grenspark is het heideblauwtje er 
massaal aanwezig.  
 
Afb. 7   Bloedrode heidelibel (Sympetrum 

Sanguineum), Kalmthoutse Heide, Biezenkuilen, 11 juli 

2021 

 
 

 
EVIDES (Ossendrecht) 
 
De directe omgeving van het Driebloksven in het EVIDES-
waterwingebied Ossendrecht telt tal van koepelnesten van 
de bekende rode bosmier (Formica rufa/polyctena). Onze 
aandacht gaat deze maand vooral uit naar zowel de kevers 
die daarvan het slachtoffer zijn, als naar kevers die daarvan 
profiteren. In de komende uitgave van NatuurHistorische 
Tijdingen zullen we daar nader op ingaan.  
Zo zijn we op zoek gegaan naar de grote, fraai metallic 
glanzende gedeukte gouden tor (Protaatia metallica). De 
larve van deze kever leeft in mierennesten van het afval dat 
de mierenlarven er achterlaten. Met succes: op het 
jacobskruiskruid in de nabijheid van het Driebloksven treffen 
we vijf verschillende exemplaren aan.  
Eerder deze maand troffen we deze mooie kever ook al aan 
op akkerdistel in de bossen van Lievensberg (Bergen op 
Zoom) (afbeelding 8) 
 

Afb. 8  Gedeukte gouden tor (Potaetia metallica), Lievensberg,, Bergen op 

Zoom 4 juli 2021 

 
De vernieuwde doelstelling van EVIDES Waterbedrijf voor het beheer van de waterwingebieden op 
de Brabantse Wal luidt: “Een gevarieerd en toekomstbestendig inheems bosgebied met hoge 
biodiversiteit en belevingswaarde, dat bijdraagt aan een effectieve bescherming van de 
drinkwaterbronnen”.  
Vele jaren verzamelden de leden van de KNNV Roosendaal gegevens over flora en fauna van de drie 
waterwingebieden van EVIDES in westelijk Noord-Brabant. Die gegevens worden nu gebruikt voor 
het nieuwe beheerplan, waarin EVIDES concrete stappen wilt nemen om haar voormalige 
productiebossen om te vormen tot klimaatrobuuste natuurbossen. Naast de KNNV en de Bosgroep 
Zuid-Nederland zijn alle op de Brabantse Wal actieve natuur- en heemkundeverenigingen 
uitgenodigd voor het bijwonen van een presentatie over die plannen.  



 
 

Raadselachtige vondst in de Noordpolder van Ossendrecht 

 
Met een sleepnet in een stuk grasland langs het natte deel van de Noordpolderr (Ossendrecht) vangt 
Vera een opvallend geel-zwart gekleurd kevertje.  
Het kevertje heeft alle kenmerken van een 
ziltwaterhaantje (Macroplea mutica) (afbeelding 9), 
maar die kever hoort niet bij, maar in het water te zitten. 
Het zeldzame ziltwaterhaantje is alleen bekend van 
Groningen en van enkele locaties rondom globaal de 
vroegere Zuiderzee. Het leeft op bladeren van drijvend 
fonteinkruid (Potomogeton natans) en snavelruppia 
(Ruppia maritima), waterplanten dus. We wachten even 
af wat de deskundigen over het door ons gevonden 
bladhaantje te vertellen hebben.  
 
Afb. 9  Ziltwaterhaantje (Marcroplea mutica), Noordpolder 

Ossendrecht, 9 juli 2021 

 
 
Zoektocht naar de kruisdistelgalwesp 
 
In haar uitgave van 21 juli maakt Nature Today, het digitale dagblad van de Stichting voor Duurzame 
Ontwikkeling, melding van een nieuwe galwespensoort voor Nederland: de kruisdistelgalwesp 
(Lasioptera eryngii), De soort werd onlangs aangetroffen op kruisdistel in de uiterwaarden bij 

Bemmel (Gld.) en is vrij algemeen in Zuid-Europa. We 
zien ook in westelijk Noord-Brabant steeds meer Zuid-
Europese insectensoorten verschijnen en wellicht gaan 
we deze galwesp ook hier te zien krijgen. Op en langs 
de dijk bij de Kraaijenberg (Bergen op Zoom) groeit veel 
kruisdistel, dus we zijn die distels daar stuik voor stuk 
gaan bekijken. Tot nu toe zonder resultaat. 
Zoals elk jaar treffen we daar weer wel de in ons land 
zeldzame alantschildpadtor (Cassida murraea) 
(afbeelding 10) aan. 
 
 

Afb. 10  Alantsschildpadtor (Cassida murea), Kraaijenberg Bergen op Zoom, 23 juli 2021 

 

 
Insecten voor de levendbarende hagedis 
 
Maandagochend de 26e hebben we weer samen met Jasper Gijssel weer bodemvallen op Kleine 
Meer en Steertse Heide gecontroleerd. Zoals we in eerdere maandverslagen meldde doet Jasper 
vanuit de Universiteit Antwerpen op een viertal locaties op de Kalmthoutse Heide een onderzoek 
naar de achteruitgang van de levendbarende hagedis. 
 
 

https://waarneming.nl/species/22504/observations/


 
 

 
Led-emmers 

In de vorige NHT werd reclame gemaakt voor de aangeschafte led-

emmers van de Vlinderstichting voor het monitoren van 

nachtvlinder. Inmiddels zijn er 2 uitgedeeld en is er 1 

aangevraagd. Enthousiast wordt er gemonitord en de gemeente 

Roosendaal is inmiddels 3 soorten rijker door deze inspanningen. 

Bernadet en Jan hebben de fraaie witlijntandvlinder toegevoegd 

aan de lijst. Foto is van Jan van den Berg.  

 

Solarpark Heirweg - Vroenhout 

Behalve de vele coloradokevers in het aardappelveld zelf is er aan 

de randen van het toekomstige zonnepark weinig te beleven. Het 

eerdere doodspuiten van de akkerrand en zware bemesten van de 

aardappels heeft voor een akkerrand met een monocultuur aan 

brandnetels gezorgd. Leuk is dat je dan zonder moeite een keer de 

mooie roze met gele rups van de atalanta kunt vinden. Zie foto.  

 

Wereldbos Wouwse Plantage 

De vele dagkoekoeksbloemen in de vlindertuin van het Wereldbos 

hebben een grote aantrekkingskracht voor dagvlinders die op de 

nectar afkomen maar ze hebben nog een belangrijke bewoner 

namelijk de rups van de silene-uil. Zie foto. Helaas is de volwassen 

nachtvlinder dit jaar nog niet op 

het licht afgekomen. Juli is een 

wisselvallig maand geweest en 

er is maar één keer 

genachtvlinderd. Tegen de 100 

soorten worden gelokt en het 

karmozijn weeskind is weer van 

de partij op smeer. Zie foto. Ook 

zijn er weer de nodige nieuwe 

registraties voor de gemeente Roosendaal te noteren. Deze fraaie 

tuin/natuurgebied blijft verrassen. 

 

EVZ Rissebeek - bebouwde kom van Roosendaal 

Tussenstand: Dagvlinders 14 soorten, Libellen 11, Hommels 6. Ondanks dat er een "vlinderexplosie" 

wordt gemeld door de media en de Vlinderstichting blijft deze in onze contreien voorlopig beperkt 



 
 

tot de "ordinaire" witjes en zandoogjes. Meer plezier is er te beleven aan de leuke vliegen: 

prachtwapenvlieg (links) en de sluipvlieg Dexiosoma caninum  (rechts)  

 

 

Nachtvlinders Grenspark (nabericht) 

Weer komen er belangstellenden uit Noord-Holland naar de insectenfauna van "ons" Grenspark 

kijken. Ook deze keer met grote lamp en groot laken en heel veel kennis. Als het weer dan ook nog 

eens meezit (de hele nacht bewolkt) kan het zijn dat je een absolute topscore aan soorten kunt 

registreren. Bij de Kleine Meer (Leemputten) lokken we maar 

liefst 200 soorten nachtvlinders. Hoewel slechts enkelen 

nieuw voor het Grenspark (maansnuituil, 

wolfspootoogklepmot) wordt er een belangrijke 

herontdekking gedaan. De phegeavlinder wordt (overdag) op 

de Kortenhoeff waargenomen. De laatste geregistreerde 

waarneming in het Grenspark stamt uit 1979. Ben erg 

benieuwd wat deze waarneming betekent voor de 

verspreiding van de honkvaste soort die al jaren bij Fort de 

Roovere in Halsteren haar thuishaven heeft. 

  



 
 

Symposium afname biodiversiteit 
 
Samen met IVN Groene Zoom organiseren Vera en Gerrit 
op zondag 22 augustus in Bergen op Zoom een symposium 
over de veelbesproken afname van biodiversiteit. Inleiders 
zijn Louis Mouwen (IVN, amfibiën), Vera en Gerrit (KNNV, 
insecten) en Hidde Bult (vogelwerkgroep Bergen op Zoom, 
vogels). ’s-Middags zijn er excursies naar het landgoed 
Zoomland onder leiding van Fred Severin en Brigitte 
Kuijten, waarbij Gerrit en Vera iets over de praktijk van het 
insectenonderzoek zullen demonstreren.  

 
 
Externe contacten 
 
Voor gebruik in stands bij verschillende evenementen van IVN de Groene Zoom is een foto-quiz over 
insecten ontworpen. 
Met BNN/VARA vindt overleg plaats over een aflevering in het programma Vroege Vogels. 
Met het Grenspark Kalmthoutse Heide wordt een loopkever-excursie voor 9-12 jarigen voorbereid. 
 
 

Literatuur 
 
Peter Berk & Lieven Scheire, Insecten; Het geflipte leven van zespotigen en andere vreemde 
beesten. Gent 2020, € 24,99. 
Lieven Scheire is een standup-comedian, terwijl Peter Berx een entomoloog is. De laatste is bekend 
van zijn voordrachten, insectensafari’s en workshops. Die combinatie van passie en kennis heeft tot 
geleidt tot een leuk en lezenswaardig boek, boordevol wetenswaardigheden over insecten, 
pissebedden en spinnen. Het bevat tal van tips over ontdekkingen in je eigen tuin, het houden van 
mieren, etc. Tal van vragen worden beantwoord zoals kunnen insecten pijn lijden, mogen we vliegen 
kwaad doen, bestaan er zombie-insecten, 
waarom willen we insecten vooral vermoorden, 
hebben insecten een eigen wil? Maar ook: hoe 
smaken pissebedden, hoe bouw je zelf een 
fruitvliegjesval of een insectenhotel en hoe 
kweek je zelf thuis insecten en waaròm zou je 

dat doen? 
Of je nu iets voor kinderen organiseert of een 
voordracht of cursus voor volwassenen geeft, 
het boek bevat tal van ingrediënten die je daar 
uitstekend bij kunt gebruiken. 
 
Afb. 11  Koninginnepage (Papilio machaon), Bergen op 

Zoom – Oost, 25 juli 2021 

  



 
 

 
NatuurHistorische Tijdingen (KNNV Roosendaal), juli 2021 
Insecten vormden weer een belangrijk ingrediënt voor het jongste nummer van ons afdelingsblad: 

- Op platanen overwinterende lieveheersbeestjes op de Brabantse Wal (Gerrit Groeneweg en 
Vera Vandenbulcke, pag. 7-16); 

- Bespreking van het boek Hans van Dyck, Het orakel van de bosnimf,  over zijn onderzoek naar  
boszandoogjes (Vera Vandenbulcke, pag. 30-31); 

- De in onze omgeving voorkomende pijlstaarten (Sphingidae) (Guus Dekkers, pag.  34-39) en  
- Led-emmers, wat zijn dat? (Guus Dekkers, pag. 40-41). 

 
Entomologische Berichten 81 (4), augustus 2021 
In augustus 2019 vond Vera op het terrein van Visdonk langs de Muizendreef (gemeente Rucphen) 
een gal op moerasrolklaver (Lotus pedunculatus).  
De gal bevatte larfjes van de rolklaversnuitkever (Ischnopterapion loti). In het jongste nummer van 
Entomologische Berichten beschrijven Heijerman en Alders deze en de twee andere leden van deze 
snuitkeverfamilie (afb. 12).  
De entomofauna van ons land blijft zich uitbreiden. Daarom veel nieuwe keversoorten in deze editie, 
bovendien een nieuwe 
wespvlinder en een motmug. 
Verder bijdragen over 
snipvliegen, een experiment 
met eenzijdig voedsel voor de 
larve van een veengeelgerande 
waterkever, de relaties tussen 
planten en bladluizen en veel 
boekrecensies. Kortom een 
tijdschrift boordevol actueel 
nieuws. 
 
Afb. 12 Gal in de stengel van moerasrolklaver(Lotus pedunculatus).  
In de opengemaakte gal bevinden zich de larven van de  
rolklaversnuitkever (Ischnopterapion loti). 
Visdonk, gemeente Rucphen, 11 augustus 2019 

 
 
Fartmann, Th. Et all., 2021: Insektenserben in 
Mitteleuropa: Ursachen und Gegenmaßnahmen. Ulmer 
Eugen Verlag 
Het standaardwerk voor informatie over de veel 
besproken achteruitgang van insecten, over de 
oporzaken daarvan en over de manier waarop daaraan 
een halt zou kunnen worden toegeroepen.   
De auteurs beschrijven gedetailleerd de oorzaken van 
de desastreuze achteruitgang, maar ook de gevolgen 
daarvan voor het hele ecosysteem. Talrijke grafieken en 
foto’s laten oorzaken en gevolgen van de achteruitgang 
zien. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 


