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De uitval van reproductie bij 
oudere vrouwen blijft de we-
tenschap intrigeren. Na het 
hoge nut van oma’s bij de 
opvoeding van de kinderen, 
de geconstateerde verhoog-
de kraambedsterfte op late-
re leeftijd en het doorgeven 
van overlevingstools door 
ouderen, is nu door Fins on-
derzoek de reproductive con-
flict hypothese aan het rijtje 
verklaringen toegevoegd. 
Deze hypothese gaat uit van 
historisch vastgestelde ver-
hoogde kindersterfte als 
schoonmoeder en schoon-
dochter tegelijk hun inwonende kinderen grootbrengen. In de ge-
sloten Finse plattelandsgemeenten van de 18e en 19e eeuw trok de 
schoondochter vrijwel altijd in, wat door voedselgebrek in deze ar-
moedige gemeenschappen automatisch leidde tot een hoge sterf-
te van het nageslacht. Uit de studie van kerkelijke registers bleek 
dat de evolutionaire voortplantingsstrijd tussen schoonmoeder en 
schoondochter na enkele eeuwen van competitie is gewonnen door 
de jongere generatie. Of daarmee tevens de onvruchtbaarheid op la-
tere leeftijd genetisch is gefixeerd, is zeer de vraag.
Volgens een Amerikaans onderzoek zorgt schoonfamilie in primi-
tieve samenlevingen anderzijds wel voor een hoge genetische dif-
ferentiatie. Bij jager-verzamelaars bleek nog geen 2% primary kin, 
dus ouder, broer, zus of kind. In tegenstelling tot de Finse bevindin-
gen wees deze studie uit, dat dit toegeschreven moet worden aan 
een regelmatige uitwisseling van zowel mannen als vrouwen. Als 
individuen regelmatig oversteken, leidt dit tot sterkere culturele en 
sociale netwerken tussen verschillende leefgemeenschappen die 
vertaald kunnen worden in sociaal leergedrag. Hierdoor treedt bij 
de mens, in tegenstelling tot andere primaten, een cumulatie van 
cultuur op die leidt tot een verhoogde overlevingskans van de soort.
Blijft de intrigerende kwestie hoe de van oorsprong polygame man 
(denk ter vergelijking aan de macho zilverruggen of de seksueel hy-
peractieve Bonobo) is kunnen verworden tot een monogame pan-
toffelheld. Polygamie past natuurlijk uitstekend in het traditionele 
survival of the fittest, maar kost nogal wat energie die nodig is voor 
handhaving van status. Energie die ook op andere vlakken van soort-
behoud nuttig zou kunnen worden ingezet. Bij de moderne mens is 
monogamie eigenlijk onmisbaar, omdat het grootbrengen van zijn 
nageslacht een langjarig proces is dat een voortdurende inspan-
ning en zorg vereist. Monogamie nodigt aan de andere kant evenwel 
ook uit tot sneeker-gedrag van free riders, het gratis laten opvoeden 
van het eigen kroost door een ander. Bij de huidige mens zou dit al-

tijd nog 5% van alle verwekte 
kinderen betreffen. De over-
gang van het ene systeem 
naar het andere komt ech-
ter volledig voor rekening 
van de vrouwen. Door het 
ontwikkelen van een hoge 
trouw aan zorgzame man-
nen evolueerden deze laat-
sten naar monogamie, waar-
bij de zorgtaak tot voor kort 
hun hoogste prioriteit kreeg.
Dit verhaal is tot nu toe wars 
van uiterlijkheden. Speelt de 
door vrouwen zo gekoester-
de aantrekkingskracht dan 
helemaal geen rol meer na-

dat ze verzekerd zijn van een partner? En jawel, die stelling lijkt te 
worden bevestigd. Er schijnt een nogal vulgair dierlijk mechanis-
me te zijn dat bij vrouwelijke fruitvliegen recentelijk is aangetoond. 
Dat experiment wil ik u niet onthouden. De aantrekkingskracht van 
fruitvliegen neemt bij toenemende ouderdom aantoonbaar af. Ou-
dere fruitvliegvrouwtjes bleken consistent zwaardere feromonen af 
te scheiden, terwijl jonge vrouwtjes deze lokstoffen niet of nauwe-
lijks aanmaken. Bij onthoofde vrouwen (om de huidplooien niet te 
kunnen zien) kozen de fruitvliegmannen uitdrukkelijk voor de jon-
gere versie, zelfs als ze verblind waren en ook de gerimpelde lijven 
van de oudere dieren niet meer konden waarnemen. Pas als de oude 
vrouwen goed gewassen waren konden de mannetjes geen onder-
scheid meer maken, ook niet bij niet-onthoofde dieren. Het uiterlijk 
speelt blijkbaar geen enkele rol. Een man wil een jong ding, maar kan 
dat alleen op geur onderscheiden.
Dit lijkt een zeer vrouwonvriendelijk verhaal, maar toch zijn het de 
vrouwen die van deze ontwikkelingen profiteren. Zo zijn de huis-
mannen inmiddels hondstrouw geworden en worden vrouwen en 
kinderen overladen met zorg en attenties. Als een van de weinige 
soorten heeft de mens zich ontwikkeld in een hoogstaande socia-
le cultuur, waarin de voortplanting is losgekoppeld van seks. Daar-
naast is het sneeker-gedrag van lang niet alle mannen weg geëvolu-
eerd. Als vrouw heb je dan ook nog eens het voordeel dat je de geur 
van feromonen kunt maskeren. En om helemaal positief te eindigen: 
het fruitvliegonderzoek heeft tevens aangetoond dat fruitvlieg-
vrouwen een standaard voorkeur hebben voor jonge mannen. Zij ba-
seren hun keus evenwel niet op geur, maar op andere factoren, waar-
bij het uiterlijk wel belangrijk is. Het onderzoek geeft geen uitsluit-
sel of ze vallen op een lekker lijf of een mooie kop.
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leefgebied

Het Spiegeldikkopje leeft in vochtige tot natte grazige ruigten bij 
beekbegeleidende broekbossen of hakhoutbosjes en in (gedege-
nereerde) hoogveengebieden [figuur 2]. Het waterpeil is wisse-
lend, maar staat ’s winters op of boven het maaiveld. Het belang 
van grondwaterinvloed wordt onderstreept door het grotere aan-
tal grondwatergebonden plantensoorten (freatofyten) van voed-
selarme omstandigheden op plekken waar Spiegeldikkopjes vlie-
gen in tegenstelling tot plekken waar de soort ontbreekt maar de 
waardplant wel aanwezig is (Wallis de Vries, 2010). Doordat de rups 
pas eind oktober gaat overwinteren, is het belangrijk dat de waard-
plant vanaf het voorjaar tot in de herfst groen blijft. Dit is met na-
me op vochtige plaatsen, en in mindere mate op verstoorde plekken 
het geval (Weidemann, 1995). Verder blijken Spiegeldikkopjes voor-
al te leven bij ruigere vegetaties waarin zowel de waardplant als de 
nectarplanten groeien. Geschikte ruigten zijn vooral te vinden langs 
bosranden, bredere bospaden of in de luwte van struweel. Als daar 
Hennegras groeit is dat doorgaans de waardplant, anders is dat Pij-
penstrootje. 
In gedegenereerde hoogvenen liggen vergelijkbare ruigten aan de 
randen van het gebied, op windluwe plaatsen langs paden of op 
plaatsen waar het veen verdroogt. Hier is de waardplant doorgaans 

Het Spiegeldikkopje (Heteropterus morpheus) komt in 

Nederland sinds 1996 alleen nog voor in de Peelregio 

van Limburg en Noord-Brabant. In Nederland is de soort 

bedreigd (Bos et al., 2006), in Vlaanderen geldt de soort 

thans als verdwenen (Maes et al., 2011). Tussen 1990 en 2004 

leek het Spiegeldikkopje nog bezig aan een gestage opmars 

met verschillende nieuwe vestigingen. Na 2004 is de soort 

echter sterk in aantal achteruit gegaan. In opdracht van de 

provincies Limburg en Noord-Brabant is de balans opge-

maakt van de huidige toestand en van de kansen.

levenscyclus

Het Spiegeldikkopje [figuur 1] vliegt in één generatie met een piek 
tussen 1 juli en 5 augustus. De uiterste vliegdata zijn 11 juni en 31 au-
gustus. De vrouwtjes zonnen meer dan de mannetjes en drinken ge-
regeld nectar. Belangrijke nectarplanten zijn Kale jonker (Cirsium 
palustre), Gewone braam (Rubus fruticosus) en Duizendblad (Achil-
lea millefolium); Dophei (Erica tetralix) lijkt vooral bij gebrek aan be-
ter te worden bezocht (Wallis de Vries, 2012). De mannetjes patrouil-
leren veel en vliegen daarbij met een kenmerkende ‘huppelende’ 
vlucht op en neer langs bospaden of maken vluchten langs ruigten 
of boven meer open gebieden. De dichtheid op de vliegplaatsen kan 
flink hoog zijn (raemakers & Van der made, 1991; Bink, 1992).
De belangrijkste waardplanten van het Spiegeldikkopje zijn Hen-
negras (Calamagrostis canescens) en Pijpenstrootje (Molinia caeru-
lea). In Nederland  heeft het Spiegeldikkopje een schijnbare voor-
keur voor Hennegras, dat een hogere voedingswaarde heeft (Van 
sWaay, 1998). De eitjes worden uitsluitend afgezet op jonge, nog niet 
geheel volgroeide bladeren (raemakers & Van der made, 1991). De rups 
blijft in het najaar lang actief en gaat pas eind oktober overwinteren 
in een hibernaculum van samengesponnen bladeren op 20 tot 50 
cm hoogte (raemakers & Van der made, 1991; Bink, 1992). 
In tegenstelling tot het Bont dikkopje (Carterocephalus palaemon), 
dat op dezelfde plaatsen voorkomt, maar als volwassen rups over-
wintert, moet de rups van het Spiegeldikkopje in het voorjaar nog 
een flinke ontwikkeling doormaken. Pas eind april, begin mei ver-
laat de rups het hibernaculum om ongeveer een maand later te ver-
poppen (raemakers & Van der made, 1991; Bink, 1992).

FIGUUR 1
Het Spiegeldikkopje (Heteropterus morpheus) is in Nederland alleen nog in de 
Peelregio te vinden (foto: M. Wallis de Vries).

Het Spiegeldikkopje tussen hoop en vrees
Michiel F. Wallis de Vries, De Vlinderstichting, Postbus 506, 6700 AM Wageningen / Lab voor Entomologie, Wageningen Universiteit, Postbus 
8031, 6700 EH Wageningen, michiel.wallisdevries@vlinderstichting.nl
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nomen, maar onbekend is wanneer het Spiegel-
dikkopje daar verdween. De eerste melding van 
het Spiegeldikkopje ten noorden van Maaseik 
dateert van 30 juni 1945, vermoedelijk uit het 
Stramprooierbroek, wederom in een beekdal-
moeras, en in het Grootbroek, een restant van 
een in de 19e eeuw grotendeels ontgonnen en 
verveend moerasgebied. Dit laatste gebied werd 
in 1865 beschreven als een terrein van “onmetelij-
ke moerassige grasvlakten die tot aan de horizon 
reiken, onderbroken door moerassen en turfge-
bieden van meerdere duizenden hectaren groot” 

(Verstraeten, 1998). Na stopzetting van de turfwinning in 1908-1910 
kreeg het bos een groter aandeel in het gebied. Deze bossen werden 
beheerd als hakhout met een omlooptijd van tien tot twaalf jaar. 
Na 1945 werd de hakhoutcultuur geleidelijk afgebouwd en de ont-
watering versterkt. Het Spiegeldikkopje is hier tot 1997 regelmatig 
gezien, met meldingen van 100 vlinders op één waarnemingsdag in 
1992. De jaren 1995 en 1996 waren minder gunstig en in 1997 werd 
het laatste tiental individuen waargenomen in het Stramprooi-
erbroek (Verstraeten, 1998). Of dit ook de laatste waren is door de 
moeilijke toegankelijkheid van het gebied moeilijk te zeggen, maar 
nadien zijn er geen Spiegeldikkopjes meer gezien (schriftelijke me-
dedeling D. Maes).
In de periode 1930-1940 zijn uit Nederland geen waarnemingen be-
kend; de soort gold dan ook een tijd als‘verdwenen’. Na de heront-
dekking in 1950 werden weer regelmatiger Spiegeldikkopjes gevon-
den, ook op nieuwe plaatsen. De soort bleek nog voor te komen in 
de Empesche en Tondensche heide, maar werd nu ook gemeld uit 
Noord-Brabant en Limburg (Bos et al., 2006). Het is niet helemaal 
duidelijk uit welke gebieden deze waarnemingen stammen; slechts 
bij één waarneming staat ‘Strabrechtse heide’ vermeld. De meldin-
gen uit Nuenen komen vermoedelijk uit het dal van de Dommel. Die 

van Maarheeze en Budel kunnen hetzij aan het 
Soerendonks Goor hetzij aan het Weerterbos 
worden toegeschreven. De meldingen uit Sterk-
sel betreffen mogelijk de Strabrechtse heide. 
De eerste bevestigde waarnemingen uit de Peel 
komen uit de Groote Peel (1973) en de Banen 
(1974). In de jaren tachtig nam het aantal plaat-
sen waar de soort in de Peel werd gevonden toe. 
Ook bleek van 1978 tot en met 1983 een popula-
tie te vliegen langs de Overijsselse Vecht. Om-
streeks 1990 kwam de soort in een elftal ver-
schillende gebieden voor: de Empesche en Ton-
densche heide, het Weerterbos, in het Goor nabij 

Pijpenstrootje [figuur 3]. Deze venen zijn in eerste instantie nog vol-
doende vochtig en door de verdroging mineraliseert het veen waar-
door het voedselrijker wordt, zodat juist daar ruigere vegetatie kan 
groeien. In overeenstemming hiermee breidde het Spiegeldikkopje 
in Noord-Duitsland zijn areaal in de eerste fasen van hoogveenont-
ginning rond 1950 uit (Bos et al., 2006). Iets dergelijks lijkt zich in de 
Peelregio voorgedaan te hebben tot aan de recente terugval.

vroeger en huidig voorkomen

Het Spiegeldikkopje heeft een sterk verbrokkeld areaal in Europa en 
ook in Nederland is de soort maar van een paar, verspreid liggende 
gebieden bekend. In de 19e eeuw was het Spiegeldikkopje slechts 
bekend van enkele kwelgevoede beekdalmoerassen in de buurt van 
Apeldoorn: het Beekberger woud, landgoed ‘de Brederite’ en de Em-
pesche en Tondensche heide (Bos et al., 2006).
In het begin van de 20e eeuw (1921) werd het Spiegeldikkop-
je voor het eerst in België gemeld, eveneens uit een beekdalmoe-
ras, het “bois de Neeroeteren” (Verstraeten, 1998), tussen Maaseik 
en Neeroeteren. Daar werd de soort tot 1957 regelmatig waarge-

FIGUUR 2
Optimaal leefgebied voor het Spiegeldikkopje 
(Heteropterus morpheus) in het Weerterbos (foto: M. 
Wallis de Vries).

FIGUUR 3
In de Groote Peel is het Spiegeldikkopje (Heteropterus 
morpheus) nu teruggedrongen tot de minst verdro-
gingsgevoelige plekken (foto: A. Barker).
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grote populatie aanwezig was. Tot 2004-2005 werden in diverse 
gebieden nog hoge aantallen Spiegeldikkopjes waargenomen. 
Daarna namen de aantallen zeer snel af: in de Peel met meer dan 
95% tussen 2004 en 2009 [figuur 5]. In 2010 en 2011 werden weer 
iets hogere aantallen waargenomen, maar bedroeg de achteruit-
gang ten opzichte van 2004 nog altijd bijna 90%!
De recente achteruitgang van het Spiegeldikkopje heeft zich in vier 
van de vijf belangrijke populaties voorgedaan: Groote Peel, Deurne-
se Peel, Mariapeel en De Zoom [figuur 5]. Alleen in het Weerterbos 
is de populatie sinds 2005 min of meer stabiel gebleven; ook de po-
pulatie in De Bult lijkt stabiel, maar deze is zeer klein. De plotselinge 
achteruitgang in alle grote populaties behalve het Weerterbos sug-
gereert een grootschalige invloed. Toenemende neerslagtekorten 
in het voorjaar bieden een mogelijke verklaring. 
In 1996 werd een droge winter gevolgd door een voorjaar met 
een groot neerslagtekort, dat zowel de kwetsbare laatste Gelder-
se populatie op de Empesche en Tondensche heide als die van het 
Stramprooierbroek mogelijk de das om heeft gedaan. Daarna is 
het neerslagtekort enige jaren gering geweest, maar sinds 2004 

Soerendonk, de Groote Peel en diverse andere kleinere terreinen 
met vochtige bossen, ruigte en heide in de Peelregio: de Banen, de 
Zoom, Groote Moost, Heibloem, de Krang en het Wijffelterbroek 
(Bos et al., 2006) [figuur 4]. 
De populatie in de Groote Peel was in de jaren ’90 de grootste van 
Nederland (raemakers, 1997). De late kolonisatie van de Peelgebie-
den heeft waarschijnlijk te maken met het geleidelijk geschikter 
worden van deze gebieden, samenhangend met drie ontwikkelin-
gen. Ten eerste was er een toename van vochtige ruigten met be-
schutting door voortschrijdende successie; het weidse, kale Peel-
landschap van rond 1900 (zie Van den munckhof, 2010) was voor 
het Spiegeldikkopje waarschijnlijk ongeschikt. Ten tweede nam de 
voedselrijkdom van het arme hoogveengebied toe door minerali-
satie van het verdrogende veen en de fors toenemende stikstof-
uitstoot van de intensieve landbouw. Ten derde werden er maat-
regelen genomen tegen al te vergaande verdroging van het na-
tuurgebied. Door deze ontwikkelingen kregen de van oorsprong 
voedselarme Peelgebieden meer het karakter van een overgangs-
gebied tussen hoogveen en beekdalmoeras waar het Spiegeldik-
kopje zich thuis voelt.
De populatie in Gelderland is sinds 1996 verdwenen na een ex-
treem droog jaar (waarin ook de populatie van het Stramprooier-
broek werd gedecimeerd). Ook de populatie bij Soerendonk ging 
achteruit. Daar staat tegenover dat het Spiegeldikkopje zich verder 
uitbreidde in de Peel. De Deurnese Peel werd pas vanaf 1991 geko-
loniseerd en de Mariapeel vanaf 1996. In die periode van expansie 
werden ook in enkele andere terreinen in de streek tijdelijk Spiegel-
dikkopjes waargenomen: ’t Zinkske, Grauwveen, Kruisvennen, Roe-
venterpeel en Zwarte Peel. Het laatst gekoloniseerde terrein was De 
Bult ten noordoosten van Deurne (2002).

populatietrends

In 2010 en 2011 is met hulp van talrijke vrijwilligers de balans van 
de huidige toestand opgemaakt (Wallis de Vries, 2010; 2012). Thans 
zijn er vijf populaties over: vier in de Peel en één in het Weerter-
bos [figuur 4]. De soort is in Noord-Brabant recent ver-
dwenen uit ‘t Zinkske (laatste waarneming in 2003), het 
Grauwveen (2003) en het Goor bij Soerendonk (2007). 
Ook op de Strabrechtse heide werd de vlinder niet meer 
aangetroffen (laatste waarneming in 2006). In Limburg 
is het Spiegeldikkopje niet meer aangetroffen in de Grote 
Moost (laatste waarneming 2005), de Paardekop (2009) 
en zelfs in De Zoom (2009), waar tot 2005 een redelijk 
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FIGUUR 4
Verspreiding van het Spiegeldikkopje (Heteropterus morpheus) in Nederland 
in de periode 1990-2011. Af en toe worden op onverwachte plekken wel zwer-
vers gezien, zoals in het Bargerveen in 1997, de Ullingse bergen in 1998, Twente 
in 2000 en de Meinweg in 2005.

FIGUUR 5
Aantalsontwikkeling van het Spiegeldikkopje (Heteropterus mor-
pheus) in Limburg tussen 1990 en 2010. Weergegeven zijn de maxi-
male aantallen per bezoek per jaar. Let op de logaritmische schaal!
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teruitgang in de regio (Van sWaay et al., 2012).
Er liggen echter meer gevaren op de loer. De 
langdurige ontwikkeling als rups maakt de 
soort bijzonder kwetsbaar voor begrazing 
(raemakers & Van der made, 1991). De rupsen 

zitten op zoek naar het voedzame jonge blad steeds hoog in de ve-
getatie en blijven daar ook tijdens de overwintering. Ook extensieve 
begrazing kan al snel te veel zijn. Het nectaraanbod voor de vlinders 
heeft daarnaast vaak ook te lijden van begrazing.
Aan de andere kant moet er wel worden beheerd om te zorgen dat 
het leefgebied niet dichtgroeit. Het Spiegeldikkopje heeft een vrij 
grote warmtebehoefte, ook in vergelijking met het verwante Bont 
dikkopje. Dit blijkt uit een zuidelijker areaal (settele et al., 2008), 
maar ook uit de grotere hoeveelheid tijd die ze besteden aan rus-
ten en zonnen: 49% van de tijdsbesteding bij vrouwtjes en 40% bij 
mannetjes (raemakers & Van der made, 1991). Bij het Bont dikkopje is 
dit 20 tot 35% bij vrouwtjes en 26% bij mannetjes (Warren, 1990; ra-
Venscroft, 1994). Het Spiegeldikkopje is daardoor afhankelijk van 
relatief grote open plekken met veel invallend zonlicht. In verschil-
lende (voormalige) leefgebieden als de Groote Peel, Deurnese Peel 
en Mariapeel zorgt bosopslag en uitbreiding van struweel voor 
een krimpende oppervlakte leefgebied. In het Soerendonks Goor is 
daardoor zelfs bijna al het leefgebied verdwenen.

hoop voor de toekomst!

De oorzaken van achteruitgang van het Spiegeldikkopje zijn in gro-
te lijnen duidelijk. Verdroging (structureel of in jaren met extreme 
voorjaarsdroogte), successie en begrazing zijn daarbij belangrijke 
factoren die het verlies aan (kwaliteit van) het leefgebied verklaren. 

De onderbouwing daarvoor stamt uit de populatie-
ontwikkeling in verschillende terreinen en kennis over 
de ecologie van de soort. Daadwerkelijk onderzoek 
naar de effecten van genoemde factoren op de overle-
ving ontbreekt: het Spiegeldikkopje is een van de wei-
nige Nederlandse vlindersoorten waarover geen en-
kel internationaal gepubliceerd ecologisch artikel is 
verschenen! Vooral de doorwerking van verdroging in 
het voorjaar op groei en overleving van de rupsen ver-
dient onderbouwing door nader onderzoek.

ligt het voortdurend op een hoog niveau [figuur 6]. De problemen 
met verdroging worden daardoor versterkt. De voorjaarsdroogte 
slaat harder toe in gebieden met een geringe grondwaterinvloed. 
Dit verklaart waarom de populatie in het Weerterbos, waar veel 
kwel aanwezig is en ook actief aan vernatting is gewerkt, de laat-
ste jaren betrekkelijk stabiel is gebleven. In de Groote Peel, Deur-
nese Peel en Mariapeel zijn weliswaar met succes maatregelen 
getroffen om water vast te houden, maar het regionale grondwa-
ter staat veel lager als gevolg van wateronttrekking door de land-
bouw (kiWa Water research & eGG, 2007). In De Zoom zijn ook de 
maatregelen om het gebiedseigen water vast te houden niet erg 
succesvol gebleken. Het gevolg van de lage regionale grondwater-
stand in de Peelregio is dat het waterpeil bij voorjaarsdroogte snel 
wegzakt. 

kwetsbare rupsen

De kwetsbaarheid van het Spiegeldikkopje voor voorjaarsdroog-
te lijkt vooral te schuilen in het rupsenstadium. Zoals eerder ver-
meld, moet de rups van het Spiegeldikkopje in het voorjaar nog 
een flinke ontwikkeling doormaken. Voorjaarsdroogte zorgt er 
dan voor dat de voedselplanten van het Spiegeldikkopje stoppen 
met groeien en verwelken. Hierdoor stokt de groei van de rupsen 
waarschijnlijk en kunnen ze uiteindelijk sterven. Het Bont dikkop-
je is dan al klaar om uit te vliegen en vertoont dan ook geen ach-
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FIGUUR 7
Wanneer de bosopslag in het Soerendonks Goor teruggedron-
gen wordt kan er snel weer geschikt leefgebied ontstaan voor 
een terugkeer van het Spiegeldikkopje (Heteropterus mor-
pheus)  (foto: M. Wallis de Vries).

FIGUUR 6
Ontwikkeling van het neerslagtekort in het voor-
jaar sinds 1990 in vergelijking met de populatie-
ontwikkeling van het Spiegeldikkopje (Heteropterus 
morpheus). Weergegeven is het maximale neerslag-
tekort (verdamping minus neerslag) in de periode 
april-juni (bron: KNMI, weerstation Eindhoven).
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liggen daarvoor goede kansen na herstel van leefgebied. Het wach-
ten op spontane herkolonisatie van deze gebieden is riskant. De bron-
populaties zijn nu immers zo geslonken dat de kans daarop gering is 
en het niet is uit te sluiten dat ook de bronpopulaties zelf nog in de ge-
varenzone raken. Risicospreiding is dan wel zo veilig. Maar, zover zijn 
we nog niet: eerst moeten we werk maken van het herstel van goed 
leefgebied. 
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Het Spiegeldikkopje is een soort van overgangen: tussen beekdalen 
en hoogveen en tussen bos en open landschap. Overgangen zijn vaak 
lastig te beheren en zijn op veel plaatsen dan ook verdwenen. Toch lig-
gen er grote kansen. In en rondom beekdalen en hoogveengebieden 
is er veel winst voor het Spiegeldikkopje te behalen. Het ontwikkelen 
van nieuwe randzones rond de Peelgebieden sluit ook goed aan bij de 
ambities voor hoogveenherstel van Staatsbosbeheer.
Er zijn vier belangrijke oplossingen om te komen tot herstel voor 
het Spiegeldikkopje. Ten eerste door langs beekdalen en rond hoog-
venen te zorgen voor een stabiele waterhuishouding. Ten tweede 
door het maken van open plekken in het bos of het terugdringen 
van struweel. In het Weerterbos zijn op deze twee punten grote suc-
cessen geboekt (raemakers & Vossen, 2008). De Spiegeldikkopjes blij-
ken al snel gebruik te maken van nieuwe open plekken. De goede 
samenwerking tussen Stichting het Limburgs Landschap en de vrij-
willigers van de Vlinderwerkgroep Weerterbos is voor deze positie-
ve ontwikkeling essentieel gebleken!
Ten derde wijst het Spiegeldikkopje ons op de waarde van ruige ve-
getatie. In ruigte met Hennegras en Pijpenstrootje is het dan belang-
rijk om terughoudend te zijn met begrazing. Tenslotte moet ook her-
introductie serieus worden overwogen. In het Soerendonks Goor 
[figuur 7] en misschien ook in het Wijffelter- en Stramprooierbroek 

Summary

THe LarGe cHeQUereD SKIPPer 
(HeTeroPTerUS MorPHeUS): BeTWeen 
HoPe anD Fear

The Large chequered skipper (Heteropterus 
morpheus) is a threatened species in the 
Netherlands. After expanding its distribu-
tion in the Peel region between 1990 and 
2004, it has severely declined since. The 
species is characteristic of transition zones 
between marshland and peat bogs. Only 
one of the five remaining populations is 
stable and reasonably large. Habitat res-
toration measures have been taken at this 
site by preventing water table drawdown 
and opening up the tree canopy. The decline 
elsewhere is attributed to three main fac-
tors. The dry springs of recent years are 
thought to have decreased larval survival 
in desiccated habitats. Overgrazing may 
also cause larval mortality and reduces the 
nectar supply for the butterflies. And suc-
cession eventually leads to loss of habitat. 
Recovery of populations may be achieved 
by a combination of rewetting, creating 
open glades in wet woodlands, preserving 
tall Calamagrostis canescens vegetation and 
considering the re-introduction of the spe-
cies in restored habitats.
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tinosa) afgezet en worden de watergangen regelmatig geschoond. 
Voor een uitgebreidere beschrijving van het gebied wordt verwezen 
naar twee eerdere publicaties (lenders, 2010; 2012).
Mogelijk van direct belang voor de Grote modderkruiper is de aan-
wezige watervegetatie die zich op de rijke kleibodem en in het zui-
vere voedselrijke water heeft ontwikkeld. In de sloten zijn planten-
gemeenschappen aanwezig die behoren tot de Orde der fontein-
kruiden en waterlelies (nupharopotametalia), waar onder andere het 
Kikkerbeet-verbond (hydrocharition morsusranae) en de associatie 
van Waterviolier en Kransvederkruid (hottonio-myriophylletum Ver-
ticillati) toe behoren. In de door elzen beschaduwde sloten komt 
het Puntkroos-verbond (lemnion trisulcae) voor met de associatie 
van Watervorkje (riccietum fluitantis). Ook is lokaal de associatie van 
Grote waterranonkel (ranunculion peltati) te verwachten  (hermans & 
peeters, 1996; VerBeek & scherpenisse-Gutter, 2000). Liesgras (Glyceria 
maxima), Riet (Phragmites australis), Grote egelskop (Sparganium 
erectum), Grote lisdodde (Typha latifolia), Kikkerbeet (Hydrocharis 
morsus-ranae), Gewoon watervorkje (Riccia fluitans) en Watervio-
lier (Hottonia palustris) zijn de aspectbepalende soorten in de mees-
te greppels.

leefwijze

In Nederland komt de Grote modderkruiper vooral voor in het ge-
bied van de grote rivieren en de veenweidegebieden (de nie, 1996; 
Van eekelen& Van den BerG, 2006; de Bruin & kranenBarG, 2010; Van 
delft et al., 2011). In Limburg is de soort uitgesproken zeldzaam, ge-
tuige de weinige waarnemingen die opgenomen zijn in de Limburg-
se verspreidingsatlas (haBraken, 2000). Eigenlijk is het Roerdal het 
enige gebied in de provincie van waaruit de soort regelmatig wordt 
gemeld (GuBBels, 2008; lenders, 2010). Het is evenwel ook een van de 
weinige gebieden die aan de habitateisen van deze bijzondere vis-
soort voldoet.

De ecologie van de soort voor de Nederlandse situatie 
is in diverse publicaties (de nie, 1996; haBraken, 2000; 
Van eijk & Zekhuis, 2001; sieBelink, 2004; BrouWer et al., 
2008; de Bruin & kranenBarG, 2009; Van eekelen, 2010) 
beschreven. De Grote modderkruiper leeft in ondiep, 
stilstaand water met een dikke modderlaag op de bo-
dem en met een rijke watervegetatie. Het natuurlijke 
verspreidingsgebied is gerelateerd aan beek- en rivier-
dalen, waar overstromingsvlakten en oude afgesloten 
meanders met stagnant of zwak stromend water de 

In het jaar 2010 werd geprobeerd met fuiken een beter beeld 

te krijgen van de ecologie van de Grote modderkruiper 

(Misgurnus fossilis) in Landgoed Hoosden ten noorden van 

Sint Odiliënberg. Daartoe werden van begin mei tot begin 

oktober zeven fuiken geplaatst in een tweetal lossingen die 

het gebied ontwateren. Hoewel vanuit het verleden door de 

eigenaar van het gebied een groot aantal waarnemingen 

van de Grote modderkruiper werd gemeld, met name bij 

het opschonen van de sloten, bleef het aantal vangsten in 

2010 beperkt. Hierdoor is nog steeds geen goed zicht op de 

populatieomvang van deze bijzondere vis in dit deel van het 

Roerdal. Dit artikel gaat in op de verspreiding van de soort 

en legt een relatie tussen de mobiliteit van het dier met de 

watertemperatuur.

leefgebied

De lagere delen van Landgoed Hoosden zijn gelegen in het Roerdal. 
De aanwezige weilanden en broekbossen maken deel uit van een 
circa duizend jaar geleden dichtgeslibde Roermeander. Het noor-
delijk deel ten westen van boerderij Overen is ontgonnen en is om-
gezet in weiland. Dit deel, nu Het Hoosten genoemd, is op particu-
lier initiatief omgevormd tot een vrij toegankelijk natuurontwik-
kelingsgebied [figuur 1]. Het wordt begraasd door een kleine kudde 
paarden. Conform het beheersplan (VerBeek & scherpenisse-Gutter, 
2000) wordt periodiek de nieuwe opslag van Zwarte els (Alnus glu-

De Grote modderkruiper op Landgoed Hoosden
EEn zoEktocht naar dE biologiE van EEn gEhEimzinnigE vis

A.J. W. Lenders, Groenstraat 106, 6074 EL Melick, e-mail: tlenders@home.nl
V.A. van Schaik, Sint Luciaweg 20, 6075 EK Herkenbosch, e-mail: v.vanschaik@home.nl

FIGUUR 1
Overzicht van het onderzoeksgebied. De situering van de fuiken 
is aangegeven met cijfers. 
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vegetatie. Delen van deze sloot waren een groot deel van het sei-
zoen bedekt met kroos. Om zicht te houden op mogelijke mense-
lijke verstoringen werden de fuiken tot 19 mei om de twee dagen 
gelicht, daarna vonden de controles twee keer per week plaats. Op 
2 oktober werden de fuiken uit het water verwijderd. Tijdens het 
gehele onderzoek is voor het sluisje bij fuik 7 de water- en lucht-
temperatuur gemeten.
Grote modderkruipers zijn moeilijk te inventariseren (sieBelink, 
2004). Omdat ze de meeste tijd van hun leven in de modder ver-
scholen zitten, ontsnapt de soort vaak aan de aandacht bij inven-
tarisaties met behulp van elektrovisserij. Smalle watergangen zijn 
mogelijk nog het beste te onderzoeken met een schepnet, hoewel 
het scheppen van grote hoeveelheden modder een moeizame en 
arbeidsintensieve bezigheid is. Slechts een enkele keer blijkt de me-
thodiek succesvol, zoals bij een visstudie in Oost-Groningen (de Win-
ter, 2011), maar bij dat onderzoek is waarschijnlijk bij toeval gevist 
op een vaste voortplantingsplek van de soort. Het inzetten van vis-
serijmiddelen, zoals de zegen, loopt tegen dezelfde modderproble-
matiek aan. Verspreidingsgegevens via registratie van hengelsport-
vangsten worden ook zelden aangeleverd omdat de soort zich niet 
bij uitstek ophoudt in voor sportvissers interessante wateren. Aan 

habitat vormen. In de cultuursituatie lijkt 
de soort een voorkeur te hebben voor ont-
ginningsgebieden waar smalle ontwate-
ringsloten tussen weilanden als secundair 
habitat in gebruik zijn genomen (pekárik et 
al., 2008).
Met zijn baarddraden zoekt de Grote 
modderkruiper in de modderbodem naar 
wormen, slakken, insectenlarven, kleine 
schelpdieren en waterpissebedden. Het 
dier eet evenwel ook rottend plantaar-
dig en dierlijk materiaal. Het zoeken naar voedsel vindt vooral ’s 
nachts plaats, overdag houden de dieren zich schuil, meestal in-
gegraven in de modder. Na een periode van winterrust volgt de 
voortplanting in de maanden maart tot en met juni. In deze perio-
de is er meestal behoorlijke activiteit. Gedurende de zomermaan-
den zijn Grote modderkruipers minder actief (zomerrust), waarna 
er in de herfst weer een periode van verhoogde (fourageer)activi-
teit aanbreekt. Dan worden de vetreserves opgebouwd voor de ko-
mende winter.

onderzoek met fuiken

In het onderzoeksgebied werden op 3 mei 2010 drie fuiken ge-
plaatst in de Overenlossing en vier fuiken in een zijtak daarvan 
(zie ook lenders, 2012). Het boven het water uitstekende deel van 
de fuiken werd gecamoufleerd met dode plantenresten [figuur 2]. 
Fuik 1 tot en met 3 stonden in ongeveer 30 cm diep water langs een 
wilgenstruweel dat gedurende het grootste deel van de dag voor 
veel schaduw zorgde. Op diverse plekken in deze watergang waren 
kwelplekken aanwezig. De sloot zelf was vrij dicht begroeid met 
Waterviolier, Liesgras, lisdodde 
en egelskop. De fuiken 4 tot en 
met 7 waren geplaatst in min of 
meer open grasland met her en 
der opslag van elzen. De water-
diepte varieerde van 20 tot 40 
cm in een door Kikkerbeet, Lies-
gras, lisdodde, Riet en egelskop 
gedomineerde water- en oever-

FIGUUR 2
Een gecamoufleerde fuik (fuik 7) in de Derde zijtak 
van de Overenlossing bij het stuwtje dat de mon-
ding in de Overenlossing markeert. Op deze plek 
werd ook de watertemperatuur gemeten (foto: A. 
Lenders).

FIGUUR 3
Van iedere gevangen Grote mod-
derkruiper (Misgurnus fossilis) is de 
lengte bepaald. Alle dieren werden 
na meten en fotograferen bij de vol-
gende controle weer op de vangplek 
teruggezet (foto: V. van Schaik).
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vangsten

Het aangetroffen soortenspectrum komt overeen met eerdere 
bemonsteringen in het gebied (lenders, 2010). De vijf vissoorten 
die met de fuiken werden gevangen zijn Zeelt (Tinca tinca), Snoek 
(Esox lucius), Zonnebaars (Lepomis gibbosus), Tiendoornige stekel-
baars (Pungitius pungitius) en Grote modderkruiper [tabel 1]. De 
aantallen zijn laag en buiten de Grote modderkruiper betrof het 
vrijwel uitsluitend juveniele en subadulte exemplaren. Van de Tien-
doornige stekelbaars werd slecht één exemplaar in de fuik aange-
troffen; de soort is in de sloten en plassen echter vrij algemeen.
Zichtjagers zoals Snoek en Zonnebaars blijken in dit onderzoek een 
statistisch hoog significante voorkeur te hebben voor het onbe-
schaduwde open water. Een modderwoeler als de Zeelt komt sig-
nificant meer voor in de beschaduwde sloten [tabel 1]. De meeste 
vangsten van de Grote modderkruiper zijn gedaan in de zonbesche-
nen watergangen, er zijn echter ook drie dieren gevangen in de fui-
ken die in de schaduw stonden. De verdeling wijkt niet significant af 
van de verwachting. Voor een typisch nachtactieve soort als de Gro-
te modderkruiper is dat ook niet te verwachten.
In totaal werden 14 Grote modderkruipers in de fuiken aangetrof-
fen, zes mannetjes en acht vrouwtjes (seksratio 0,75). Het betrof al-
lemaal unieke vangsten, geen enkel dier werd in de loop van het sei-
zoen teruggevangen. De mannetjes hadden een gemiddelde lengte 
van 18,2 cm, de vrouwtjes van 19,5 cm. Alle vrouwtjes werden gevan-
gen tussen 9 juni en 15 juli, dus in de vroege zomer. Het eerste man-
netje verscheen op 30 juni, het laatste op 28 augustus. De vangst 
in augustus was tevens de enige in de nazomer en herfst [figuur 5]. 

ecologie van de grote modderkruiper

Populatieschatting
Het aantal gevangen dieren in het onderzoek is in vergelijking met 
de andere vissoorten laag. De inventarisatie van de Vissenwerk-
groep van het Natuurhistorisch Genootschap in 2009 met behulp 
van vier steeknetten en twee elektrovisapparaten leverde even-
eens maar  twee vangsten van de Grote modderkruiper in Het Hoos-

het gebruik van fuiken kleeft het nadeel dat de soort weinig mo-
biel blijkt (meyer & hinrichs, 2000). Al met al is het moeilijk een goed 
beeld te krijgen van de verspreiding van de soort. Het meest hoop-
vol is nog de meest moderne techniek die uitgaat van het aantonen 
van specifiek soort-DNA in hun (potentiële) leefomgeving (herder 
et al., 2012). Dit type onderzoek geeft evenwel geen enkele indica-
tie voor de populatieomvang en populatieopbouw van de soort. In 
2010 is daarom bewust gekozen voor het gebruik van fuiken, omdat 
juist deze twee aspecten, naast het uitzoeken van de mobiliteit van 
de soort het hoofddoel van het onderzoek vormden. Tevens werd in-
gezet op het vinden van een vaste voortplantingsplek zoals die op 
het einde van de vorige eeuw ook bij toeval ontdekt is in het Haaks-
bergerveen (Van eijk & Zekhuis, 2001; 2002).
Alle gevangen Grote modderkruipers werden meegenomen, thuis 
opgemeten [figuur 3] en gefotografeerd. Ieder dier is individueel 
herkenbaar aan zijn tekening (de Bruin & heesakker, 2010). De die-
ren werden  tijdens de volgende controleronde op de oorspronkelijk  
vangstlocatie teruggezet.

temperatuur

Zowel de lucht- als de watertemperatuur vertonen tijdens de on-
derzoeksperiode het verwachte verloop. Het jaar 2010 was met 
een gemiddelde temperatuur van 9,1 °C het koudste in de afge-
lopen 15 jaar. Na de zeer koude maanden januari en februari wa-
ren de maanden maart en april nagenoeg normaal. De maand mei 
was weer veel koeler dan het langjarige gemiddelde. De zomer 
was warm, maar het was vooral de hete maand juli die hier aan bij-
droeg. De temperatuur steeg in deze maand op een aantal dagen 
boven 30 °C. Augustus was zeer wisselvallig en koeler dan normaal 
met bijzonder veel regen. De te lage temperaturen liepen door tot 
en met de herfst.
Deze lage luchttemperatuur zorgde ervoor dat de watertempera-
tuur in de waterlopen van Hoosden pas eind mei – begin juni plotse-
ling behoorlijk steeg. Vanaf begin juni komt de watertemperatuur 
in de buurt van de 20 °C, eind juli zakken de waarden weer onder de-
ze grens [figuur 4].  
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Soort Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Totaal Gevangen in biotoop: Toetsing
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam man vrouw adult subadult juveniel aantal Beschaduwd Zonnig CHI-toets
Snoek Esox lucius 0 0 0 21 11 32 2 (6%) 30 (94%) p<0,0001
Zonnebaars Lepomis gibbosus 0 0 0 5 18 23 1 (4%) 22 (96%) p<0,001
Grote modderkruiper Misgurnus fossilis 6 8 0 0 0 14 3 (21%) 11 (79%) p=0,1052
Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 0 0 0 1 0 1 0 1
Zeelt Tinca tinca 0 0 1 16 21 38 25 (66%) 13 (34%) p<0,005

FIGUUR 4
Het verloop van de luchttempera-
tuur (rode lijn) en de watertempe-
ratuur (groene lijn) gedurende de 
onderzoeksperiode in 2010.

TABEL 1
Overzicht van in 2010 gevangen soorten en aantallen vissen in fuiken geplaatst in Het Hoosten.
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de eerste larven in het Haaksbergerveen, bij een temperatuur van 
bijna 15 °C, al uit het ei. De verdere larvale ontwikkeling (tot ongeveer 
20 dagen) wordt door dezelfde auteurs uitgebreid gedocumenteerd 
(Van eijk & Zekhuis, 2002). droZd et al. (2009) vinden onder laboratori-
umomstandigheden een temperatuurtolerantie voor de larvale ont-
wikkeling van 9 tot 24 °C, met een optimum van 15 tot 24 °C. Daarmee 
is de soort matig warmteminnend.
Hoe passen de waarnemingen van Hoosden in dit beeld? De winter 
van 2009/2010 was behoorlijk streng. De watertemperatuur van de 
sloten in Het Hoosten kwam pas eind mei in de buurt van de 15 °C en 
begin juni in de buurt van 20 °C. De activiteit van de Grote modder-
kruiper kwam vlak daarna op gang, bereikte evenwel pas een hoog-
tepunt van eind juni tot eind juli. Er vanuit gaande dat de activiteit 
samenhing met de paai, betekent dit dat de soort voor Nederlandse 
begrippen in het jaar 2010 extreem laat met de voortplanting begon.
De watertemperatuur was in 2010 pas laat optimaal voor een goe-
de ontwikkeling van de eieren en larven. Waarschijnlijk is deze la-
te voortplanting in het onderzoeksgebied redelijk normaal. Het ge-
bied wordt gevoed door koel kwelwater uit de terrasrand van het 
Roerdal. Veel sloten hebben geen beschermde ondiepe oeverzones. 
Dit houdt waarschijnlijk in dat de omstandigheden voor de eiafzet 
pas relatief laat in het jaar, zelfs tot midden in de zomer, geschikt 
zijn. Als de activiteit inderdaad gecorreleerd is aan de voortplanting, 
zoals de meeste onderzoeken suggereren, dan moet de voortplan-
tingsperiode, in elk geval voor de vissen in Het Hoosten, behoorlijk 
bijgesteld worden. Dit sluit aan bij de bevindingen van kottelat & 
freyhof (2007) die de voortplanting situeren in de periode van maart 
tot in juli, maar uitsluitend bij watertemperaturen boven 19 °C.
Ondanks intensief zoeken konden geen eieren en larven in het on-
derzochte gebied worden aangetoond. Of de voortplanting zich, 

ten op (lenders, 2010). Duidt dit echter ook op een geringe popula-
tieomvang? Ook elders in het land bleek het moeilijk om met (ver-
schillende typen) fuiken een substantieel deel van een populatie te 
bemachtigen (ponsteen, 2010) of op grond van het geringe aantal 
(terug)vangsten een goede populatieschatting te maken (de Bruin 
& heesakker, 2010). Het geringe aantal vangsten wijst waarschijn-
lijk primair op weinig mobiliteit (zie ook meyer & hinrichs, 2000). 
Vangmiddelen (fuiken) die gedurende het seizoen niet worden ver-
plaatst meten de migratie van vissen waarschijnlijk als beste, ook al 
is deze vangmethodiek niet optimaal. Zelfs Grote modderkruipers 
die terug waren gezet bij de fuik waarin ze voor het eerst waren aan-
getroffen, werden nooit een tweede keer in dezelfde fuik gevangen. 
De dieren leven solitair, alleen tijdens de paai treden concentraties 
op (Van eijk & Zekhuis, 2001; 2002). Gezien het feit dat in vrijwel alle 
fuiken Grote modderkruipers werden aangetroffen, lijkt het voor 
de hand liggend dat de soort verspreid in het hele gebied voorkomt, 
ook in de aanwezige plassen. Hiervan getuigt een vangst uit 2009 
(lenders, 2010). Over de dichtheden kan evenwel niets met zekerheid 
worden gezegd. Blijft de mondelinge informatie van de eigenaar 
dat bij schoningswerkzaamheden van de sloten vaak enkele tiental-
len dieren op de oever werden gedeponeerd.

Eiafzet, mobiliteit en temperatuur
De paaitijd van de Grote modderkruiper valt van begin maart tot 
eind juni. Het water heeft dan een temperatuur van 13 tot 14 °C (Van 
eijk & Zekhuis, 2001; droZd et al., 2009; hartVich et al., 2010). 
Van eijk & Zekhuis (2001; 2002) geven een beschrijving van de eerste in 
de vrije natuur waargenomen eiafzet. In het Haaksbergerveen is een 
plotselinge stijging van de dag- en nachttemperatuur waarschijnlijk 
de trigger voor het begin van het paaigedrag. Bij een dag- en nacht-
temperatuur van respectievelijk 15 en 8 °C 
waren de dieren na een periode met nacht-
vorst binnen enkele dagen op de paaiplaat-
sen aanwezig. De watertemperatuur moet 
toen nog behoorlijk laag zijn geweest. De ei-
afzet begon enkele dagen later in het ondie-
pe water tussen de oevervegetatie. De eieren 
zijn weinig kleverig; ze worden niet aan wa-
terplanten vastgeplakt, maar verspreid uit-
gestoten in de ondiepe oeverzones. Binnen 
ongeveer een week na de eiafzet kwamen 
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FIGUUR 5
Het vangstoverzicht van de Grote mod-
derkruiper (Misgurnus fossilis) in Het 
Hoosten in het jaar 2010. De mannetjes 
zijn met blauw aangegeven en de 
vrouwtjes met rood.

FIGUUR 6
Een impressie van de oude Roermeander in 
Landgoed Hoosden, in dit geval een van de grotere 
open plassen. Het beheer vind plaats door middel 
van begrazing met paarden (foto: A. Lenders).
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pen die in hoge mate geschikt zijn voor de 
Grote modderkruiper (de Bruin & kranen-
BarG, 2009).
Voor de afwatering van Het Hoosten is bag-
gerbeheer een noodzakelijke voorwaarde 
[figuur 7]. Aan dit beheer moet uitdrukke-
lijk een aantal randvoorwaarden worden ge-
steld (sieBelink, 2004; Van eekelen & Van den 
BerG, 2006; stoWa, 2011). Er wordt geadvi-
seerd de frequentie waarin het beheer plaats 
vindt te koppelen aan een zesjarige cyclus, 

waarin de sloten gefaseerd (liefst in een mozaïekpatroon) worden 
opgeschoond. Als handmatig schonen niet tot de mogelijkheden be-
hoort zou gebruik gemaakt kunnen worden van een open maaikorf 
in combinatie met een baggerzuiger. De eerste beheervorm heeft de 
voorkeur omdat hiermee de meeste vissen de gelegenheid krijgen te 
ontsnappen. De op de oever gedeponeerde bagger dient altijd op vis-
sen te worden gecontroleerd. De baggerwerkzaamheden dienen te 
worden uitgevoerd tijdens de maanden augustus en september, in 
de periode waarin de dieren in zomerrust zijn.
Veel populaties van Grote modderkruipers in Europa zijn al lange 
tijd geïsoleerd. Dit heeft in Oost-Europa op veel plekken geleid tot 
lokale genetische differentiatie (mendel et al., 2008). Ondanks de 
aanwezigheid van unieke allelen is niet duidelijk of hiermee ook 
plaatselijke adaptatie heeft plaatsgevonden. Feit is dat de Grote 
modderkruiper behoort tot een bijzondere visgemeenschap waarin 
ook de Tiendoornige stekelbaars, de Zeelt, de Snoek, de Bittervoorn 
(Rhodeus sericeus), de Rietvoorn (Rutilus erythrophthalmus), de Gie-
bel (Carassus auratus gibelio) en de Kroeskarper (Carassius carassi-
us) een plaats vinden. Hoewel deze visgemeenschap in Landgoed 
Hoosden sterk is gedevalueerd, is het strevenswaardig om deze in 
ere te herstellen, indien nodig via een herintroductie van de ontbre-
kende soorten. Een eerste en meest belangrijke voorwaarde hier-
bij is het uitroeien van de Zonnebaars ter plekke. Mogelijk dat de 
strenge winters van 2011 en 2012 hieraan al een natuurlijke bijdrage 
hebben geleverd. De waterbeheerder zou deze uitdaging kunnen 
oppakken door te experimenteren met nieuwe methodieken om 
deze exoot uit geïsoleerde watersystemen te verwijderen. Als twee-
de dient de isolatie van het gebied onder alle omstandigheden ge-
handhaafd te blijven zodat geen nieuwe vissoorten vanuit de Roer 
kunnen optrekken (zie ook lenders, 2010). Dit betekent dat het hui-
dige stuwregime niet moet worden veranderd.

dankwoord

Speciale dank gaat naar Willem Vergoossen die samen met ons gedu-
rende het hele seizoen de fuiken controleerde. Dank tevens aan de heer 
Verbeek, eigenaar van het gebied, die dit onderzoek met zijn instem-
ming mede mogelijk maakte en aan Karine Letourneur (NatuurBank 
Limburg) die de productie van het kaartje voor haar rekening nam.

zoals in het Haaksbergerveen, concentreert op bepaalde plekken 
is voor het Hoosden dus vooralsnog niet bekend. Gericht onder-
zoek in de komende jaren kan daarop mogelijk een antwoord ge-
ven.
Najaarsactiviteit van de Grote modderkruiper kon in Het Hoosten 
eveneens niet worden vastgesteld. Mogelijk zijn de fuiken daarvoor 
ook te vroeg uit het water verwijderd.

bescherming en beheer

De Grote modderkruiper geniet een strenge Europese bescher-
ming. De soort is opgenomen in Bijlage II van de Habitatrichtlijn. 
Ook op mondiaal niveau wordt gepleit voor het behoud van de leef-
gebieden van deze sterk bedreigde vis (hartVich et al., 2010). Het pri-
maire biotoop is in veel Europese landen achteruitgegaan. Het is 
een vis die in Nederland maar ook elders oorspronkelijk gebonden 
is aan overstromingsvlaktes en gedeeltelijk verlande zijtakken van 
vrij meanderende rivieren. Thans is de soort echter vooral aangewe-
zen op poldersloten en geïsoleerde plassen, met name in de stroom-
gebieden van de grote rivieren. De normalisering van de grote rivie-
ren en het in gebruik nemen van de uiterwaarden door de landbouw 
wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van de forse achteruit-
gang van de soort in Nederland (de Bruin & kranenBarG, 2009; kra-
nenBarG & de Bruin, 2009). Het zwaartepunt van de verspreiding ligt 
in Oost-Europa en de Noordwest-Europese laagvlakte; het relatieve 
belang van de gedecimeerde Nederlandse populatie is echter nog 
steeds bijzonder groot (ottBurG, 2004; sieBelink, 2004; alterra, 2008; 
stoWa, 2011).
Het Roerdal met zijn vele geheel of gedeeltelijk verlande oude me-
anders is een van de belangrijkste leefgebieden voor de Grote mod-
derkruiper in Limburg. Landgoed Hoosden [figuur 6] neemt daarin 
een bijzondere positie in. Dit betekent dat het beheer van het ge-
bied voor een belangrijk deel op deze vissoort zou moeten worden 
afgestemd. Het huidige biotoop in het gebied voldoet nog steeds in 
grote lijnen aan de habitateisen die de Grote modderkruiper stelt. 
Het zuivere kwelwater dat de sloten en plassen voedt heeft gezorgd 
voor de ontwikkeling van een water- en moerasvegetatie die in alle 
opzichten aan de soorteisen tegemoet komt. Met name het Kikker-
beetverbond en het Puntkroosverbond zijn plantengemeenschap-

FIGUUR 7
Het resultaat van baggerwerkzaamheden in Het 
Hoosten. Het betreft de belangrijkste vindplaats 
van de Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis), 
gefotografeerd in 2012, nadat de sloot in 2011 is 
opgeschoond (foto: A. Lenders).
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Summary

THeWeaTHer LoacH aT THe HooSDen 
eSTaTe
researching the biology of a mysterious fish

From May to October 2010, an ecological 
study of the Weather loach or Weather fish 
(Misgurnus fossilis) was carried out at the 
Hoosden country estate in the central part 
of the Dutch province of Limburg. Seven bow 
nets, normally used for catching amphibians, 
were placed in two drainage channels in the 
northeast of the nature reserve. The bow nets 
were checked and emptied twice a week, so 
captures could be released as soon as possible. 
A total of 14 different specimens were caught, 
eight females and six males. After being 
measured and photographed, the animals 
were set free at the next survey, near their 
actual capture site. None of the fishes were 
recaptured, so it was impossible to estimate 
the population size. Based on interviews with 
the owner of the reserve, however, the popu-
lation at Hoosden can be regarded as one of 
the most important in Limburg.
Most captures were made from the end June 
to the end of July. The mobility of the Weather 
loach is known to be very low. The animals rest 
in the mud of ditches through most of the 
summer, and show no migration. Breeding 
takes place in spring and early summer 
(March to July). During this period, males and 
females become very mobile, in order to reach 
their breeding sites. The 2009-2010 winter 
was very severe, and the water temperature 
did not reach its optimum for spawning until 
early to mid summer. Our findings indicate 
that the spawning period of the Weather 
loach after severe winters can easily be pro-
longed to August. A second period of activ-
ity during the autumn (described as a period 
for gathering food to restore fat reserves 
for hibernation) could not be established 
because the bow nets were removed from the 
water at the beginning of October.
Some management measures have been dis-
cussed to preserve the biotope of this endan-
gered species. It is important to dredge out 
mud from the bottom in parts of the ditches 
during the months of August and September, 
in six-year cycles, to ensure that essential 
parts of the biotope will always remain suit-
able for the species. Dredging by hand is pref-
erable, as it allows the fishes to escape while 
the mud is being removed.
Finally we argue for a restoration of the origi-
nal fish community, which would require 
removing the Sun fish (Lepomis gibbosus) 

from all water types. After that, the possibil-
ity of reintroducing some other species will 
have to be considered. It is also important that 
the existing isolated situation of the water 
system in the northeast part of the Hoosden 
estate is maintained in the same condition as 
it is now.
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op de zang van de Krasser (Chorthippus parallelus). De zang van de 
Steppesprinkhaan is echter zachter, langzamer en wordt, bij zon-
nig weer, veel langer aangehouden. Met zijn grote ovale gehoor-
opening, heel anders dan de brievenbusachtige opening bij ge-
lijkende soorten, kan de Steppesprinkhaan alleen verward wor-
den met het in ons land eveneens zeer sporadisch voorkomende 
Locomotiefje (Chorthippus apricarius). Hiervan heeft het manne-
tje echter een ander vleugelpatroon terwijl het vrouwtje zich on-
derscheidt door een verder doorlopende, ononderbroken zwarte 
band langs de zijkiel (kleukers & krekels, 2004).

onderzoeksgebied

Het Gennepse onderzoeksgebied omvat ongeveer 330 hectare, 
waarvan een groot gedeelte wordt ingenomen door op arme zand-
grond aangeplant dennenbos bestaande uit vooral Grove den (Pi-
nus sylvestris) en loofbos dat merendeels uit Zomereik (Quercus ro-
bur) bestaat. Het terrein, gelegen op een hoogte van 12 tot 24 m 
boven NAP, dankt zijn reliëf aan de afwisseling van uit de ijstijden 
stammende rivierduintjes en dalen. Nog begin jaren tachtig van 
de vorige eeuw maakte heide ruim de helft van het gebied uit, in 
mozaïek vervlochten met bos en kleine lapjes cultuurland (topo-
Grafische dienst, 1987). De heide is sindsdien grotendeels dichtge-
groeid, maar in de laatste tien jaar deels hersteld door houtkap. 
Het gebied wordt doorsneden door het talud van de voormalige 
spoorverbinding Boxtel-Wesel (Duitsland). Dit spoor, geopend in 
1873, vormde onderdeel van een verbinding tussen de havens van 
Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen, en het Duitse achterland. Het 
was in gebruik voor personen- en goederenvervoer en kende begin 
20e eeuw zijn bloeitijd met honderdduizenden reizigers per jaar. 

Aan het begin van de Tweede Wereld-
oorlog was het nog het toneel van een 
gedurfde operatie van het Duitse leger, 
dat met een gepantserde trein de Ne-
derlandse linies aan de Maas doorbrak. 
Na de oorlog raakte de verbinding in on-
bruik en werd het talud op veel plaat-
sen verwijderd, niet echter in het on-
derzoeksgebied. Het vormt momenteel 
onderdeel van een populaire fiets- en 
wandelroute (www.duitslijntje.eu). 
Ten zuiden van het voormalige spoor 
ligt aan de westkant de Gennepse Hei. 

Met een verspreiding die al decennia lang beperkt blijft 

tot een tweetal locaties onder de rook van Nijmegen is de 

Steppesprinkhaan (Chorthippus vagans) een van de zeld-

zaamste Nederlandse sprinkhanen. Uit Limburg waren 

alleen enkele waarnemingen bekend van rond het jaar 1900. 

Op 25 augustus 2011 werden door de auteur echter verschil-

lende zingende Steppesprinkhanen aangetroffen langs een 

zandpad bij het ven de Zeven Morgensiep bij Gennep, op 13 

km van de dichtstbijzijnde bekende plek. Bij een bezoek op 

14 oktober van dat jaar aan het voormalige NAVO-terrein in 

Gennep, gelegen op enkele honderden meters afstand van 

de eerste locatie, bleken ook daar Steppesprinkhanen te 

huizen. Dit suggereerde de aanwezigheid van een behoor-

lijke populatie en vormde de aanleiding tot een uitgebreide 

inventarisatie in 2012.

signalement

De Steppesprinkhaan is een kleine, grijsbruine veldsprinkhaan 
met een voor het genus Chorthippus karakteristiek lobje aan de 
vleugel. Het verschil in formaat tussen mannetje (13-16 mm) en 
vrouwtje (18-22 mm) is aanzienlijk [figuur 1]. De zang bestaat uit 
een aaneenschakeling van raspende geluiden, wel wat gelijkend 

een populatie Steppesprinkhanen bij Gennep
Fred Hustings, Promenade 159, 6581 BZ Malden, e-mail: f.hustings@hetnet.nl

FIGUUR 1 
Copulerende Steppesprinkhanen (Chorthippus 
vagans), let op het verschil in grootte tussen 
mannetje (boven) en vrouwtje (onder). Gennep, 
28 september 2011 (foto: Fred Hustings). 
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van alle geschikt ogende plekken, afgewisseld met geconcen-
treerd luisteren, werd geprobeerd om baltsplekjes te lokaliseren. 
Op zulke baltsplekjes komen doorgaans enkele mannetjes bijeen. 
Per baltsplek is getracht om het aantal zingende mannetjes te be-
palen, wat nog niet zo gemakkelijk was (zie verderop). Een nieuwe 
baltsplek werd aangenomen indien er over een tussenliggende 
afstand van tenminste 25 meter geen zingende mannetjes meer 
waren vastgesteld. Tegelijk met de Steppesprinkhanen zijn ook de 
overige sprinkhanen geteld (meest zingende mannetjes) [tabel 1].
De inventarisatie kende een olievlekachtig karakter. Eerst werd 
de omgeving van de beide eerste vindplaatsen minutieus uitge-
kamd, waarbij het werkgebied al snel werd uitgebreid van een 
straal van enkele honderden meters tot enkele kilometers. Uit-
eindelijk werd het hele gebied tussen de bebouwing van Gennep 
(westkant), de Looise Weg (noordkant), de bosrand bij Saamvliet 
(oostkant) en de Blackzijlweg (zuidkant) onderzocht. Alle terrei-
nen die ook maar enigszins geschikt zouden kunnen zijn, werden 
bekeken, inclusief wegbermen en zandpaden in bos, maar met 
uitzondering van enkele particuliere tuinen, camping De Bloks-
berg en de nog in gebruik zijnde delen van Saamvliet. Voor zover 
er in de aan de zuidkant grenzende Heijense Bossen zandige plek-
ken voorkwamen, werden ook deze bezocht. De tellingen vonden 
in hoofdzaak plaats op 10, 19 en 29 augustus en 7 september 2012 
en namen ongeveer 20 uur aan veldwerk in beslag. 
Om te controleren of de soort misschien elders in Noord-Limburg 
zou voorkomen, zijn alle heideterreinen onderzocht tussen Mo-
lenhoek in het noorden en Well in het zuiden (verder: Kop van Lim-
burg). Dit nam een aanvang in september 2011 en werd in augus-

Dit omvat een terrein dat tot 
de eeuwwisseling dienst deed 
als opslagplaats voor granaten 
van de NAVO. Daarna werden 
de tientallen gebouwen (bun-
kers en loodsen) afgebroken en 
de aanvoerwegen verwijderd. 
De voormalige bouwplekken 
zijn nog steeds te herkennen 
als zandige uitsparingen; ze 
beginnen langs de randen be-
groeid te raken met heischra-
le vegetaties. Enkele vermoe-
delijk opgeworpen zandbul-
ten zijn begroeid met Struikhei 
(Calluna vulgaris) en lichte op-
slag van bramen, dennen en 
berken. Een halve kilometer 
oostelijker bevindt zich het ven 
de Zeven Morgensiep, dat rond 
de eeuwwisseling geheel om-
sloten was door naaldbos. En-
kele jaren geleden is een groot 
deel van de bomen direct rond 
het ven gekapt en is de west-
oever geplagd. Zuidelijk van 
het ven ligt het terrein van Stichting Dichterbij te Ottersum, voor-
heen bekend als Maria Roepaan en nog als Saamvliet op topogra-
fische kaarten staande (verder: Saamvliet). Het betreft een ver-
blijf en verpleeginrichting voor mensen met een verstandelijke 
handicap. Het terrein, dat midden jaren negentig nog huisvesting 
bood aan ruim 600 personen, bevindt zich in een overgangsfase 
naar anders ingerichte, kleinschaliger zorg. Een groot deel van de 
gebouwen staat leeg, parkeerplaatsen en trottoirs worden lang-
zamerhand in beslag genomen door grassen en onkruiden. Ver-
der naar het zuidwesten gaande is vrijwel uitsluitend gesloten 
bos te vinden, met iets ten westen van De Bloksberg enkele hei-
derelicten. 
Ten noorden van de voormalige spoorlijn liggen twee enclaves 
met wat heide. Het heideveldje Bij den Eick, ten noordwesten 
van het genoemde ven, is grotendeels vermost en vergrast, maar 
kent aan de randen zandige plekken met ijle grasgroei. Ten wes-
ten daarvan ligt de Looier Heide, een wat genereuze aanduiding 
van enkele veldjes Struikhei met veel zandige plekken en een paar 
bijna dichtgegroeide heiderelicten.
Figuur 2 geeft een overzicht van het onderzoeksgebied en ge-
bruikte toponiemen.

inventarisatie

De inventarisatie bestond uit het in kaart brengen van zingende 
mannetjes. De zang is zacht en onopvallend, maar kan met een 
batdetector worden versterkt. Door het in rustig tempo aflopen 
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FIGUUR 2 
Onderzoekgebied bij Gennep en 
veelgebruikte toponiemen.
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als vennen buiten beschouwing. Te-
zamen worden deze telpunten ge-
acht een min of meer representatief 
beeld te geven van de sprinkhaan-
samenstelling op de (zandige delen 
van) Noord-Limburgse heidevelden. 
Doornsprinkhanen (Tetrigoidae) en 
de beide boomsprinkhanen (Meco-
nema spec.) blijven buiten beschou-
wing omdat ze geen (hoorbaar) ge-

luid maken en met andere technieken geïnventariseerd moeten 
worden.
Het cultuurland tussen Molenhoek en Well werd, voornamelijk 
in 2011, eveneens bezocht, in het kader van de nieuwe Sprinkha-
nenatlas, opgezet door EIS Nederland en Waarneming.nl. In totaal 
werden, inclusief de natuurgebieden, circa 135 kilometerhokken 
bezocht, waarvan 95% tweemaal binnen de periode juli-septem-
ber. In 2012 waren natuur- en cultuurgebieden aan de beurt tus-
sen de provinciegrenzen bij Venray-Ysselsteyn in het noorden en 
de omgeving van Horst in het zuiden. Het ging hier om zo’n 170 
kilometerhokken, die voor het merendeel eenmalig zijn bezocht 
tussen eind juli en eind augustus. 
Alle waarnemingen zijn ingevoerd op Waarneming.nl.

resultaten

Verspreiding en aantallen
De Steppesprinkhanen bleken ver-
spreid over een oppervlakte van onge-
veer 250 hectare voor te komen. Tus-
sen de uiterste locaties zaten circa 2200 
(NW-ZO as) en 1600 (ZW-NO) meter. In 
totaal werd de aanwezigheid vastge-
steld binnen acht kilometerhokken van 
de Topografische Inventarisatieatlas 
(VoGelBescherminG nederland, 2007).
Binnen het onderzoeksgebied werden 
67 baltsplaatsen gekarteerd met per 
plek 1-12 (gemiddeld 2,9) zingende man-
netjes [figuur 3]. Veel baltsplaatsen la-
gen op het voormalige NAVO-terrein 

tus-september 2012 voortgezet. Ook hier is getracht om zingende 
mannetjes met de batdetector op te sporen. Om een vergelijking 
mogelijk te maken met de onderzoeksgebieden in Gennep, wer-
den op een aantal punten tellingen verricht van (voornamelijk 
zingende) sprinkhanen. Per telpunt werd een straal van ongeveer 
30 meter aangehouden. Het aantal telpunten ging in grote lijnen 
naar rato van de oppervlakte geschikt terrein. De tellingen op de 
in totaal 92 punten vonden plaats op de Mulderskop (13 telpun-
ten), Heumense Schans (12), Mookerheide (11), Broedersbos (10), 
Heukelumse heide (7) en Bergerheide (39). De telpunten werden 
gekozen op plekken die in theorie kansrijk waren en dus enig open 
zand kenden, desnoods alleen in de vorm van zandpaden. Volle-
dig vergraste of met hoge Struikhei begroeide delen bleven net 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Gennep Kop van Limburg
(67 punten) (92 punten)

Sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata - 3%
Struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima 70% 38%
Zuidelijk spitskopje Conocephalus discolor 9% 16%
Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima - 1%
Heidesabelsprinkhaan Metrioptera brachyptera 13% 38%
Bramensprinkhaan Pholidoptera griseoaptera 3% 3%
Blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda caerulescens 3% 9%
Negertje Omocestus rufipes - 9%
Steppesprinkhaan Chorthippus vagans 100% -
Ratelaar Chorthippus biguttulus 55% 59%
Bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus 18% 33%
Snortikker Chorthippus mollis 33% 45%
Krasser Chorthippus parallelus 13% 34%
Knopsprietje Myrmeleotettix maculatus 55% 65%

TABEL 1 
Presentie (percentage telpunten waarop de 
soort is waargenomen) van sprinkhanen 
op baltsplaatsen van Steppesprinkhanen 
(Chorthippus vagans) bij Gennep en op hei-
deterreinen in de Kop van Limburg. 

Steppesprinkhaan
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FIGUUR 3 
Baltsplaatsen van Steppesprinkhaan 
(Chorthippus vagans) in het onderzoeksgebied 
bij Gennep, met indicatie, aangegeven door 
stipgrootte, van het aantal zingende manne-
tjes per locatie.
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bonden is – opmerkelijk kleinschalig. Open heidevelden werden 
gemeden, terwijl sommige zandpaden door bos, geflankeerd door 
enige heideachtige begroeiing, voldoende geschikt bleken. In het 
laatste geval ging het ongetwijfeld om bijna dichtgegroeide hei-
derelicten.

Begeleidende soorten
Tabel 1 geeft een overzicht van de presentie van sprinkhanen bin-
nen het Gennepse onderzoeksgebied en in heideterreinen in de 
Kop van Limburg. De tabel geeft aan op welk deel van de telpunten 
een bepaalde soort is aangetroffen. In grote lijnen vertonen beide 
lijstjes veel overeenkomsten. Het valt echter op dat de Gennepse 
Steppesprinkhanen relatief vaak gezelschap hadden van Struik-
sprinkhanen (Leptophyes punctatissima), wat een indicatie is voor 
de kleinschaligheid en ook de mate van verbossing van hun leefge-
bied. Krasser en Zuidelijk spitskopje (Conocephalus fuscus) waren 
in het onderzoeksgebied juist schaarser, wat aangeeft dat de ma-
te van vergrassing minder groot is. Dat de Heidesabelsprinkhaan 
(Metrioptera brachyptera) eveneens minder vaak werd aangetrof-
fen, komt doordat opgaande en gesloten Struikhei, een optimaal 
leefgebied voor de Heidesabelsprinkhaan, relatief schaars was op 
de plekken met Steppesprinkhanen. 

discussie

Volledigheid inventarisatie Gennep
Hoewel de inventarisatie redelijk grondig verliep, zullen niet alle 
baltsplaatsen ontdekt zijn. De zang is zacht en wordt nogal onre-
gelmatig voortgebracht, zeker bij minder optimale weersomstan-
digheden. Het zal geen toeval zijn dat de meest uitbundige zang 
werd vastgesteld op de warmste dag, 19 augustus 2012, toen de 
middagtemperatuur opliep tot ruim 35°C. Daarom is het niet aan-
nemelijk dat bij een eenmalig bezoek, zelfs onder gunstige weers-
omstandigheden, alle zangplaatsen ontdekt zijn. Hoe de gevon-
den aantallen geïnterpreteerd moeten worden is nog lastiger te 
beantwoorden. Verschillende malen werd bij langdurige obser-
vatie opgemerkt dat het aantal aanwezige mannetjes per balts-

(20) en in de omgeving van de Zeven Morgensiep (13). De soort 
bleek soms op de kleinste heiderestanten voor te komen, zoals te-
gen de bebouwing van Picardie (Gennep) en ten westen van De 
Bloksberg. Op het heideterreintje Op den Eick was de soort alleen 
schaars in de randzone aanwezig, terwijl hij ontbrak in een enclave 
met gesloten, vrij hoge Struikhei ten oosten van De Bloksberg. De 
overige baltsplaatsen lagen verspreid over het gebied en omvat-
ten onder andere bermen en taluds van de Stiemensweg, enkele 
zandpaden met heischrale bermen in bos en randen van slecht on-
derhouden parkeerplaatsen en voormalige gazons op het terrein 
van Saamvliet. 
In totaal werden 192 zingende mannetjes genoteerd.

Habitat
Het viel tijdens de inventarisatie al snel op dat de plekken met 
Steppesprinkhanen altijd gekarakteriseerd werden door een com-
binatie van open zand, ijle begroeiing, veel beschutting en een zon-
nige expositie [figuur 4 & 5]. Open zand was soms ruim aanwezig 
in de vorm van zandpaden of grote zandige plekken, meestal ech-
ter nogal verspreid over allerlei kleine plekjes. De bodem was vaak 
spaarzaam begroeid met ijle grassen of jonge Struikhei. Als de gra-
zige vegetatie wat weelderiger was, ontbrak de soort. Dit was op-
vallend op het voormalige spoortalud, waar de Steppesprinkhaan 
bleek voor te komen op zandige plekken langs het fietspad, maar 
alleen zolang die geflankeerd werden door naaldbos of heide. De 
soort ontbrak zodra het talud grensde aan cultuurland, zoals aan 
de oostkant van de Zeven Morgensiep, en de grasgroei meteen 
weelderiger was onder invloed van bemesting.
De aanwezigheid van beschutting was eveneens opvallend. Er wa-
ren altijd wel (uitlopers van) lage braamstruiken aanwezig, soms 
ook takkenbossen (snoeiafval) die bij onraad onmiddellijk wer-
den opgezocht. De ligging van de plekken was zodanig dat ze een 
tijdlang in de volle zon konden liggen. Wat dat betreft was de eer-
ste vindplaats karakteristiek; een zandpad aan de noordzijde van 
het ven en tegen een bosrand aan. Vaak zorgde de aanwezigheid 
van boomgroepen of een bosrand in de nabije omgeving voor be-
scherming tegen westenwinden. Eigenlijk was de omgeving van 
de baltsplekken – voor een soort wiens naam aan de steppe ver-

FIGUUR 4 
Voorbeelden van baltsplaatsen van Steppesprinkhanen (Chorthippus vagans) bij Gennep. Let op de kleinschaligheid en de aanwezigheid van open zand en 
beschutting, (a) Looijerheide, (b) Zeven Morgensiep (foto’s: Fred Hustings).

a b
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verspreidingsatlassen van sprinkhanen in de jaren negentig van 
de vorige eeuw en later (kleukers et al., 1997, EIS & Waarneming.nl 
in voorbereiding) bracht geen vindplaatsen elders in de provincie 
Limburg aan het licht, maar dit zegt niet alles.

Voorkomen elders in Nederland
Afgezien van de oude Limburgse waarnemingen, is de Step-
pesprinkhaan alleen bekend van een tweetal locaties bij Nijmegen. 
De soort werd midden jaren tachtig van de vorige eeuw ontdekt 
in de Overasseltse en Hatertse vennen ten westen van Nijmegen, 
waar hij gezien later bekend geworden verzamelde dieren vermoe-
delijk al in 1945 en 1947 voorkwam (kleukers et al., 1997). De soort is 
hier recent vastgesteld in negen kilometerhokken met per locatie 
soms vele tientallen zingende dieren (Waarneming.nl). Het moet in 
totaal om ettelijke honderden sprinkhanen gaan. De soort lijkt het 
hier momenteel goed te doen, misschien wel dankzij het terreinbe-
heer dat op uitbreiding van heide en herstel van vennen gericht is. 
De andere vindplaats, Heumensoord met aangrenzend spoor-
talud, ligt ten zuiden van Nijmegen. De soort is hier in ieder ge-
val bekend vanaf 1990. De populatie leek jaarlijks te fluctueren en 
telde in 1990 honderden exemplaren (kleukers et al., 1997; krekels 
et al., 2003), maar lijkt aan belang te hebben ingeboet. Eenmalige 
tellingen in 2010 en 2011 brachten 20 tot 30 zingende mannetjes 
aan het licht. Het suggereert dat de populatie ten zuiden van Nij-
megen misschien nog maar enkele tientallen dieren omvat. Wel 
is geconstateerd dat deze sprinkhaan profiteert van kleinschalig 
open kappen van bos, zodat de uitvoering van plannen gericht op 
herstel en uitbreiding van de heide tussen Nijmegen en Mook wel-
licht tot populatieherstel gaat leiden (schut et al., 2012).
Al met al is het duidelijk dat de populatie bij Gennep binnen Ne-
derland van belang is.

Voorkomen in aangrenzende landen
Het verspreidingsgebied van de Steppesprinkhaan reikt van West-
Europa (Zuid-Engeland, West-Frankrijk, Spanje) tot Kazachstan. 
Het voorkomen aan de westgrenzen is evenwel versnipperd (kleu-
kers et al., 1997). In Duitsland is de soort redelijk verbreid in delen 
van Rheinland-Pfalz en Baden-Württemberg, maar uit de aan Ne-
derland grenzende deelstaten zijn slechts enkele geïsoleerde po-

plaats groter was dan het aantal zingende dieren. Vaak heerste er 
enige onrust op de baltsplaats, waarbij mannetjes telkens kleine 
afstanden lopend aflegden en alleen af en toe korte zangstrofen 
ten gehore brachten. Het is daarom moeilijk in te schatten hoe 
groot de populatie Steppesprinkhanen bij Gennep is. Wel is dui-
delijk dat het om een populatie van tenminste enkele honderden 
dieren gaat, met een behoorlijke verspreiding.

Voorkomen elders in Limburg
Uit Limburg waren tot voor kort alleen enkele oude meldingen be-
kend. Rond het jaar 1900 werden ‘bij Venlo’ op vier verschillende 
dagen in totaal drie mannetjes en een vrouwtje verzameld. Of een 
nog oudere waarneming uit 1887 bij Valkenburg klopt, is onduide-
lijk (kleukers et al., 1997). Gezien de geringe aandacht voor sprink-
hanen is het niet uitgesloten dat de soort destijds op meer plekken 
voorkwam. Een uitzondering moet worden gemaakt voor Zuid-
Limburg, waar de enige plekken met potentie, de Brunssummer-
heide en de schrale kalkgraslanden, goed op sprinkhanen onder-
zocht werden, met name door leden van de familie Willemse (kleu-
kers et al., 1997). Een eenmalige melding op 1 augustus 2010 op de 
Mulderskop, net in Limburg, bleef ondanks naspeuringen zonder 
vervolgwaarnemingen en kan een zwervend exemplaar betreffen 
van de nabije populatie op Gelders gebied bij Heumensoord (schut 
et al., 2012).
Het onderzoek in de Kop van Limburg in 2011 en 2012 bracht geen 
andere vindplaatsen aan het licht. De Steppesprinkhaan is echter 
gemakkelijk te missen. Dat bleek toen Harm Alberts op 7 septem-
ber 2012 een Steppesprinkhaan fotografeerde in de Zelderse Dries-
sen, op een halve kilometer van de Gennepse vindplaats maar wel 
aan de noordkant van de Niers, een locatie die door de auteur nota 
bene twee dagen eerder onder iets mindere weersomstandighe-
den was bezocht! Bij een grondig bezoek op 16 september daarop-
volgend werden echter geen Steppesprinkhanen gevonden.
Hoewel dit aangeeft hoe lastig een sluitende inventarisatie is, lijkt 
het toch niet aannemelijk dat zich elders in de Kop van Limburg 
een met de Gennepse situatie vergelijkbaar grote populatie op-
houdt. Dat geldt ook voor het noordelijk Peelgebied tussen Horst 
en de provinciegrens bij Venray (zelf onderzocht in 2012), waar het 
aantal geschikte gebieden ook wel heel klein is. Onderzoek voor de 

FIGUUR 5 
Biotopen van Steppesprinkhanen (Chorthippus vagans) bij Gennep, (a) Oud spoorlijntje, (b) Stiemensweg (foto’s: Fred Hustings).
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Dat wil echter niet zeggen dat de toekomst verzekerd is. Dat zal 
geheel afhangen van de manier waarop verschillende terreinen 
heringericht worden en van het nagestreefde natuurbeheer. Een 
klein deel van het gebied, ongeveer 20 ha, is sinds eind 2012 in erf-
pacht bij Stichting het Limburgs Landschap (mededeling Arjan 
Ovaa, Stichting het Limburgs Landschap), terwijl het voormalige 
NAVO-terrein sinds enkele jaren beheerd wordt door Staatsbosbe-
heer (De Gelderlander, 10 mei 2008). Een duidelijk ontwikkelings-
plan voor het gebied rond Saamvliet schijnt er momenteel nog 
niet te zijn. 
De kleinschaligheid waarmee de terreinen tot nu toe beheerd 
worden, lijkt in het voordeel van de Steppesprinkhaan te zijn. 
Vanuit het oogpunt van deze sprinkhaan zou het een slecht sce-
nario zijn wanneer een beheerder ‘met visie’ de thans versnipper-
de heidevelden zou gaan samensmeden tot een groot geheel. De 
kleinschaligheid waaraan de soort blijkbaar hecht, zou daarmee 
verloren gaan. De natuurwinst die te verwachten valt gezien de 
betrekkelijk geringe oppervlakte van het gebied – een Nachtzwa-
luw (Caprimulgus europaeus) of Boomleeuwerik (Lullula arborea) 
meer of minder maakt momenteel in het Noord-Limburgse wei-
nig uit – zou in mijn ogen niet opwegen tegen de teloorgang van 
deze bijzondere populatie Steppesprinkhanen. 
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pulaties bekend. De dichtstbijzijnde liggen in Niedersachsen in 
het Emsdal op 30 km ten noordoosten van de grens bij Twente en 
in Nordrhein-Westfalen in het Roerdal in de Eifel op 25 km ten zuid-
oosten van het Drielandenpunt bij Vaals (arBeitskreis heuschrecken 
nrW, 2009). Uit België zijn alleen enkele plekken in het zuidoos-
ten van Wallonië bekend, in de omgeving van Dinant, Rochefort en 
Chimay, op tenminste 60 km van de Zuid-Limburgse grens (Waar-
neminGen.Be, 2012). 

Toekomst
Dat de Steppesprinkhaan momenteel bij Gennep floreert, zal deels 
te maken hebben met bijzondere omstandigheden. Rond het ven 
de Zeven Morgensiep is verbossing tegengegaan door kleinschali-
ge houtkap, waardoor hier geschikte plekken ontstaan c.q. behou-
den zijn. Op het voormalige NAVO-terrein zijn bunkers en aanvoer-
wegen ontmanteld. Door het verwijderen van beton en asfalt is 
hier open zand blootgelegd dat dankzij de schrale bodem niet snel 
dichtgroeit. Bovendien is het beheer hier gericht op kleinschalig 
tegengaan van verbossing en het verwijderen van exoten als Ame-
rikaanse eik (Quercus rubra). De heideveldjes van de Looier Heide 
en Gennepse Hei zijn in het recente verleden ontdaan van exces-
sieve verbossing, maar op een veel minder grootschalige manier 
dan bijvoorbeeld bij Broedersbos (Afferden), Springberg en Ge-
meenteheide (Bergen) het geval was. Het talud van de voormalige 
spoorlijn wordt ten behoeve van toerisme (er loopt een fiets- en 
wandelpad overheen) open gehouden. Het terrein van Saamvliet 
is momenteel deels verlaten, waardoor het plaatselijk aantrekke-
lijk wordt voor onder andere sprinkhanen. Alles bijeen levert dit 
een situatie op die de sprinkhanen momenteel in de kaart speelt. 

Summary

a PoPULaTIon oF THe HeaTH 
GraSSHoPPer near GenneP

The Heath grasshopper (Chorthippus 
vagrans) is a very rare species in the 
Netherlands, with a distribution limited to 
only two areas near the town of Nijmegen 
in the province of Gelderland. In 2011, a 
new population was discovered near the 
town of Gennep in the north of the prov-
ince of Limburg, some 13 km from the near-
est known location (Fig. 1). So far, there has 
been only one confirmed record in Limburg, 
near the town of Venlo, where the species 
was found in 1900, and an incidental obser-
vation in 2010 of an animal that clearly 
belonged to the well-known population 
near Nijmegen. A survey near Gennep in 
2012, using a bat detector to locate singing 
males, revealed the existence of a popula-
tion distributed over an area of approxi-
mately 250 ha (Fig. 2). Heath grasshoppers 
were detected at 67 locations within the 
area (1-12 singing males per location; 192 
singing males in total). Distribution and 

numbers might in fact be slightly greater, 
as this inconspicuous species was found 
to sing rather irregularly. Most animals 
were located in patchy dry heathland with 
some open sandy soils, sheltered from cold 
winds by trees or forest margins (Fig. 3). 
Other grasshopper species accompanying 
the Heath grasshoppers were more or less 
characteristic of the heathlands of northern 
Limburg, as was demonstrated by a com-
parison between the species occurring at 92 
sampling sites and those at the 67 locations 
where Heath grasshoppers were found 
(Table 1). Extensive surveys in the northern 
and northwestern parts of Limburg did 
not reveal any other populations, although 
the presence of small numbers cannot be 
completely excluded. The population near 
Gennep, currently perhaps the second larg-
est in the Netherlands, is well worth pro-
tecting. 
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LANGS MIJNEN EN GROEVEN
10 Natuurrondwandelingen 
door Zuid-Limburgs mijnver-
leden

Op den Kamp, O., 2012. Uitgeverij 
TIC, Maastricht. 144 pagina’s. ISBN 
978 90 78407 94 2. Prijs € 12,50. Ver-
krijgbaar in de boekhandel en via de 
internetpagina www.ticshop.nl.

Wie wil wandelen in Zuid-Limburg 
kan kiezen uit tal van wandelgidsen 
en -kaarten en honderden routes. 
Niet gemakkelijk om daar de meest 
geschikte uit te kiezen. Wat wan-
delgidsen een meerwaarde geeft is 
dat ze, naast een route vaak ook een 
beschrijving geven van de omgeving 
waarin u loopt. Het is natuurlijk de 
vraag of u dat prettig vindt, of de 
in de route beschreven informatie 

u bekend is en of het onderwerp u 
interesseert. De door TIC uitgege-
ven wandelboekjes voor Limburg 
kennen een breed scala aan onder-
werpen; van kastelen, flora en fauna 
tot tochten langs de Limburgse 
keuken. De hier besproken gids 
bevat tien wandelingen die leiden 
langs Zuid-Limburgs’ mijnverleden, 
waaronder twee wandeltochten 
net over de grens. Hierbij moet u 
mijnen breed zien, niet alleen de 
steenkolenmijnen worden bezocht, 
maar ook zilverzand-, vuursteen-, 
zink-, kalk-, klei- en grindgroeven. De 
Zuid-Limburgse mijnbouw is veel-
zijdig en eeuwenoud, en in het boek 
wordt dit weerspiegeld. Voordat de 
wandelingen worden beschreven, 
komt kort de geologische geschie-
denis van Zuid-Limburg aan bod, 
waarbij de nadruk ligt op de gewon-

nen delfstoffen. De tochten leiden u 
niet alleen naar de sporen van deze 
industrie in het landschap, maar 
vooral ook door de mooiste natuur-
gebieden van Zuid-Limburg. Er valt 
dus wat natuur betreft ook veel te 
genieten. Deze krijgt dan ook volop 
de aandacht in de beschrijvingen. 
Wie veel wandelt in Zuid-Limburg, 
zal de meeste plekken wel ken-
nen. Voor hen zal vooral de tussen 
de routebeschrijving opgenomen 
informatie interessant zijn. Een en 
ander is natuurlijk afhankelijk van 
het kennisniveau. Leuk is ook dat net 
buiten de periferie van het toeristi-
sche kerngebied wandelingen zijn 
beschreven. Dit biedt u nog meer 
inzicht in de veelzijdigheid van het 
Zuid-Limburgse landschap.

GUIDO VERSCHOOR

B o e k b e s p r e k i n g

I n  M e m o r i a m
Wim de Veen (1922-2012)

Op 21 november 2012 overleed in Nijmegen op 
negentigjarige leeftijd, Wim de Veen, die voor 
zijn vele verdiensten als natuurvorser en na-
tuurbeschermer onderscheiden werd met de 
Zilveren Anjer, de Rector-Cremerspenning en 
de Gouden Lepelaar.
Wim werd geboren in Hoensbroek. Toen hij 
vijftien jaar oud was verhuisde het gezin de 
Veen naar Thull, een prachtige omgeving voor 
een jonge vogelaar. Hij heeft mij vaker verteld 
hoe hij daar met de destijds populaire vogel-
gids “Wat vliegt daar?” op zak pas goed vogels 
leerde kennen. Vogels werden zijn eerste pas-
sie! Net als zijn vader werd Wim al op jonge 
leeftijd mijnwerker en dat zou hij dertig jaar 
blijven. Daar had je een ijzersterk gestel voor 
nodig en dat had hij: in het voorjaar stapte hij 
vaker na een nachtschicht met wat boterhammen in zijn tas op de 
fiets en reed naar de Groote Peel om naar vogels te kijken, destijds een 
afstand van ongeveer 50 kilometer! Het was ook in de Groote Peel dat 
ik in augustus 1969 met hem kennis maakte. Een jaar later hernieuw-
den wij onze kennismaking tijdens een excursie van het Genootschap 
naar de Beegderheide. Toen bleek dat Wim ook alles wist van grassen, 
biezen en zeggen, taxa waar ik destijds nog mee worstelde. Hij was 
een echte autodidact, die zijn grote kennis benutte om de natuur te 
beschermen. Zo was hij lid van een adviesgroep natuur, landschap en 
milieu van het Waterschap Roer en Overmaas, een projectbegelei-
dingsgroep beheer kleine landschapselementen en de Regiocommis-
sie Midden-Limburg van Het Limburgs Landschap om er maar enkele 
te noemen. Toen hij zag hoe de natuur in steeds sneller tempo werd 
opgeofferd aan de ‘vooruitgang’ werd hij een ‘natuuractiegroep’, een 

eenmansactiegroep wel te verstaan. Wim 
schreef honderden brieven aan overheden om 
te protesteren tegen het rechttrekken van de 
beken, tegen de ontwatering van moerassen, 
tegen de alles egaliserende ruilverkaveling, te-
gen het opruimen van heggen, enzovoort, en-
zovoort. Een doorn in het oog van Wim was de 
plezierjacht in het algemeen, maar vooral de 
plezierjacht op terreinen van natuurbeheren-
de verenigingen. Uiteindelijk boekte hij suc-
ces. Langzaam maar zeker werd de plezier-
jacht afgeschaft en kwam er de beheersjacht 
voor in de plaats. Als lid van de ledenraad van 
Vogelbescherming wist hij verder gedaan te 
krijgen dat deze vereniging zich inzette om 
tien vogelsoorten uit de Jachtwet te krijgen. 
Dat lukte in 1997, het werden er zelfs twaalf!

Behalve een groot natuurliefhebber en -kenner was Wim ook een ge-
zellige en fijne vriend, die altijd klaar stond om iemand te helpen. Ik 
denk nog altijd met veel plezier terug aan de vijf jaren voor zijn verhui-
zing van Echt naar Nijmegen, toen wij er elke donderdag op uit trok-
ken om zeggen te bestuderen, naar vogels te kijken en gewoon te ge-
nieten van de natuur. Wel moest ik hem zo nu en dan temperen om te 
voorkomen dat hij mij in zijn enthousiasme al zijn acties tot in de fi-
nesses uitlegde en daarbij een voorbijvliegende Havik over het hoofd 
zag.
Met Wim de Veen is niet alleen een man heengegaan die veel voor de 
natuur en voor het Genootschap heeft betekend, maar ook iemand 
die voor velen een goede vriend was.

Paul Spreuwenberg
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meers (verplichte opgave via tel. 
043-6042655) voor de Planten-
studiegroep een winterwande-
ling over de Bergse Heide. Vertrek: 
10.00 uur vanaf de kerk van Berg en 
Terblijt.

l MAANDAG 7 JANUARI organiseert 
de Molluskenstudiegroep Limburg 
een werkavond in Maastricht. Aan-
vang 20.00 uur. Verplichte aan-
melding bij Stef Keulen (tel. 045-
4053602, biostekel@gmail.com). 

l VRIJDAG 11 JANUARI is er een SOK- 
ledenavond in het Natuurhisto-
risch Museum te Maastricht. Aan-
vang: 19.30 uur.

l MAANDAG 14 JANUARI houdt René 
Janssen voor Kring Heerlen een le-

zing over de Bechstein’s vleermuis. 
Aanvang: 20.00 uur in Café Wilhel-
mina, Akerstraat 166 te Kerkrade-
West.

l DONDERDAG 17 JANUARI  organi-
seert Kring Roermond een varia-
avond. Aanvang: 20.00 uur in het 
Groenhuis, Godsweerderstraat 2, 
6041 GH Roermond.

l ZONDAG 20 JANUARI wandelt de 
Plantenstudiegroep onder leiding 
van Carl Felix (verplichte opgave 
via tel. 043-3617546) over de Me-
chelse Heide (B). Vertrek: 10.00 uur 
NS-station Maastricht, oostelijke 
ingang Meerssenerweg of 10.45 
uur vanaf camping Salamander, 
J. Smeetslaan 280, Mechelen a/d 
Maas (B).

l WOENSDAG 23 JANUARI verzorgt 
Frans Cupedo voor de Vlinderstu-
diegroep een lezing over Erebia se-
rotina. Aanvang: 20.00 uur in het 
Natuurhistorisch Museum Maas-
tricht.

l DONDERDAG 24 JANUARI verzorgt 
Geert Vullings voor Kring Venlo 
een dialezing over het Schuitwa-
ter. Aanvang: 19.30 uur in de kinder-
boerderij Hagerhof, Hagerlei 1 te 
Venlo. 

l DONDERDAG 24 JANUARI houden 
John Adams en Nico Ploumen voor 
Kring Venray een lezing over de 
vlinders van de Queras en Ecrins 
(Franse Alpen). Aanvang: 20.00 uur 
in Gemeenschapshuis D’n Oester-
ham in Oostrum.

B i n n e n w e r k  B u i t e n w e r k
oP De INTeRNeTPaGINa WWW.NHGL.
NL Is De MeesT aCTUeLe aGeNDa Te 
RaaDPLeGeN

l DONDERDAG 3 JANUARI houdt Kevin 
Amendt voor Kring Maastricht een 
lezing over het ontstaan van de on-
deraardse gangenstelsels in Zuid-
Limburg. Aanvang: 20.00 uur in het 
Natuurhistorisch Museum, de Bos-
quetplein 7 te Maastricht.

l ZONDAG 6 JANUARI organiseert 
Kring Heerlen een watervogelex-
cursie naar de Maas onder leiding 
van Rob van der Laak (tel. 045-
5423454). Vertrek: 8.00 uur vanaf 
parkeerplaats Van der Valk-hotel, 
langs de stadsautoweg N-281 te 
Heerlen.

l ZONDAG 6 JANUARI leidt Jan Egel-

O n d e r  d e  A a n d a c h t
HERDRUK 
Bijdrage tot de historische ecologie 
van de Limburgse Kempen (1910-1950). 
Tweehonderd gesprekken samengevat

Vanaf 1 januari 2013 is het tijdloze werk “Bij-
drage tot de historische ecologie van de Lim-
burgse Kempen (1910-1950)” van Joël Burny 
weer in een beperkte oplage verkrijgbaar. 
Het boek is een samenvatting van een gro-
te reeks gesprekken die met 96 oudere in-
woners in de Belgisch-Limburgse Kempen is 
gevoerd. Deze gesprekken gingen over het 
traditionele gebruik van heiden en beekdal-
graslanden, waardoor er een beeld is ont-
staan over het functioneren van het land-

schap in het begin van de 20e eeuw. Dit is de 
periode vóór de mechanisatie van de land-
bouw en vóór het grootschalige gebruik van 
kunstmest. Uit de gesprekken zijn details 
over het historische gebruik van het land-
schap bekend geworden die anders verlo-
ren gegaan zouden zijn. Het gaat om werk-
zaamheden van boeren in de eerste helft 
van de 20e eeuw met betrekking tot wa-
terlopen, beekdalgraslanden, vloeiweiden, 
droge en vochtige heiden en visvijvers. Voor-
beelden hiervan zijn plaggen steken, bijen 
houden, het weiden van koeien en schapen 
in de heide, het onderhoud van houtwallen, 
het gebruik van akkerland, het steken van 
turf en visteelt. De kennis die hierbij is opge-
daan biedt kansen om het beheer voor de-
ze verlaten landbouwgronden opnieuw op 
te zetten. Daarnaast is het boek een getuige 
van de levenswijze van de vorige generatie 
bewoners van de Belgisch-Limburgse Kem-
pen. 

Bestelwijze.
Deze ongewijzigde tweede druk is te be-
stellen bij het publicatiebureau van het Na-
tuurhistorisch Genootschap, Godsweer-
derstraat 2, 6041 GH Roermond, tel. 0475-
386470 of  publicatiebureau@nhgl.nl. Om 
het boek te bestellen kunt u € 20,00 (leden 
€ 16,00) plus € 8,00 (buitenland € 10,00) 
verzendkosten overmaken op ING-rekening 
429851, voor bestellingen uit het buitenland 
moet u hiertoe gebruik maken van de IBAN: 
NL31INGB0000429851 en BIC: INGBNL2A.

LANDELIJKE VLINDERDAG

Op 2 maart 2013 organiseert de Vlinderstich-
ting weer haar landelijke dag. Op het pro-
gramma staan interessante lezingen, boei-
ende films en een informatiemarkt waar 
van alles te zien en te koop is. Het thema is 
dit keer “Vlinders en libellen in de schijnwer-
per”. Er zijn lezingen over dagvlinders, nacht-
vlinders en libellen en er wordt een nieuw 
boek over nachtvlinders gepresenteerd. Bo-
venal is de landelijke vlinderdag echter dé 
plek om andere vlinderaars en natuurlijk al-
le medewerkers van De Vlinderstichting te 
ontmoeten.  De landelijke vlinderdag begint 
om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De lo-
catie is De Junushoff, Plantsoen 3 in Wagen-
ingen. Aanmelding en meer informatie via 
www.vlinderstichting.nl. 
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l VRIJDAG 25 JANUARI houdt Olaf 
Op den Kamp voor de Plantenstu-
diegroep een lezing over de Bruns-
summerheide. Aanvang: 20.00 uur 
in het Natuurhistorisch Museum 
te Maastricht.

l ZATERDAG 26 JANUARI organiseert 
Kring Roermond i.s.m. IVN Roer-
mond een wandeling langs de 
Maas. Vertrek om 10.00 uur vanaf 
café Mijnheerkens naar Asselt. 

l DONDERDAG 7 FEBRUARI organi-
seert Kring Maastricht i.s.m. IVN 
Maastricht een discussie-avond 
over biodiversiteit. Aanvang: 20.00 
uur in het Natuurhistorisch Muse-

um, de Bosquetplein 7 te Maastricht.

l DONDERDAG 14 FEBRUARI houdt Ton 
Lenders voor Kring Roermond een 
lezing over Gladde slang en Hazel-
worm. Aanvang: 20.00 uur in het 
GroenHuis, Godsweerderstraat 2 te 
Roermond.

l VRIJDAG 15 FEBRUARI organiseert 
de Plantenstudiegroep een varia-
avond met als thema heide. Aan-
vang: 20.00 uur Natuurhistorisch 
Museum Maastricht, de Bosquet-
plein 7 te Maastricht.

l ZATERDAG 16 FEBRUARI vindt de jaar-
lijkse Genootschapsdag plaats van 

9.30 uur-16.30 uur in het Broekhin-
college, Bob Bouwmanstraat 30-32 
te Roermond.

l MAANDAG 18 FEBRUARI houdt Wim 
Thijssen voor Kring Heerlen een le-
zing over het oude appelras ‘Jansen 
van Welten’. Aanvang: 20.00 uur in 
Café Wilhelmina, Akerstraat 166 te 
Kerkrade-West.

l WOENSDAG 20 FEBRUARI is er een 
bijeenkomst van de Vlinderstudie-
groep. Deze keer staan gynandro-
morfen en andere bizarre afwijkin-
gen bij vlinders centraal. Aanvang: 
20.00 uur in het Natuurhistorisch 
Museum Maastricht.

l DONDERDAG 21 FEBRUARI houden 
Sjaak Gubbels en Frans Coolen 
voor Kring Venlo een lezing over 
Schotland en de Jurakust van Zuid-
Engeland. Deze bijeenkomst start 
om 19.30 uur in kinderboerderij 
Hagerhof, Hagerlei 1 te Venlo. 

l ZONDAG 24 FEBRUARI wandelt de 
Plantenstudiegroep i.s.m. NABU 
Aachen onder leiding van Olaf Op 
den Kamp (tel. 045-5354560, info@
eifelnatur.de) over de Tevenerhei-
de (D). Vertrek: 10.00 uur kerk van 
Scherpenseel, Heerlenerstraße 
160 te Scherpenseel (D), vlak over 
de grens bij Waubach. Einde rond 
13.30 uur.
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B i o d i v e r s i t e i t  i n  d e  L i m b u r g s e  b o s s e n 

Op zaterdag 16 februari 2013 organiseert het Natuurhistorisch Ge-
nootschap in Limburg de 16e editie van de Genootschapsdag. De-
ze vindt plaats in het Bisschoppelijk College Broekhin, Bob Bouw-
manstraat 30-32 te Roermond. 
Deze dag is voor iedereen, zowel leden als niet-leden, gratis toegan-
kelijk. Tijdens deze dag kunt u uw kennis over de Limburgse flora en 
fauna bijspijkeren. Dit jaar staan de flora en fauna in de Limburg-
se bossen centraal. Daarnaast kunt u contacten leggen en vernieu-
wen met natuurliefhebbers uit de hele provincie en daarbuiten. In 
de pauzes kunnen de groene markt en de boekenstands bezocht 
worden.
Het programma start om 10.00 uur (zaal open om 9.30 uur) en duurt 
tot 16.30 uur. In het ochtendprogramma lichten leden van de studie-
groepen in korte presentaties bijzondere vondsten toe. In de mid-
dag worden langere lezingen verzorgt. De dag wordt afgesloten 
met een borrel.
Bijgaand vindt u het voorlopige programma. Het meest actuele pro-
gramma van de Genootschapsdag is te vinden op de internetpagi-
na van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg: www.nhgl.nl 
onder de rubriek ‘Binnenwerk Buitenwerk’

Ochtendprogramma 10.00-12.00 uur.
• Zeer bijzondere nachtvlinders in de Vijlenerbossen Marcel Prick 

(Vlinderstudiegroep).
• Bosbeheer op de Driestruik Wouter Jansen (Werkgroep de 

Driestruik)
• Inventarisatie Raayweiden Frans Coolen (Kring Venlo)
• Boskrekels op de Meinweg Ton Lenders (Natuurkwaliteitsimpuls 

Meinweg)
• Inventarisatieweekend 2012-2013 Olaf Op den Kamp 

(Natuurhistorisch Genootschap)
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• Nieuws uit Belgisch Limburg Luc Crevecoeur (LIKONA)
• De Bever in de Maasnielderbeek Han Kessels (Waterschap Roer & 

Overmaas)
• Van heide naar heide Henk Heijligers (Stichting het Limburgs 

Landschap)
• De Hazelmuis René Krekels (Bureau Natuurbalans)
• De Grofgestreepte glimslak, een nieuwe bosbewoner 

in Limburg  Stef Keulen (Mollusken studiegroep Limburg) 
• De Pallas’ eekhoorn, een invasieve, exotische bos- en tuinbewoner 

René Janssen (Bionet Natuuronderzoek)

Middagpauze 12.00-13.30 uur

Middagprogramma 13.30-16.00 uur
• Bosvlinders in het Weerterbos Harrie Vossen (Vlinderwacht 

Weerterbos)
• V leermuizen, bewoners en jagers van het bos René Janssen 

(Bionet Natuuronderzoek)
• Dood doet leven Bart Beekers (Stichting Ark)
• Recente veranderingen in flora en vegetatie van de Zuid-

Limburgse hellingbossen Patrick Hommel (Alterra)
• De achteruitgang van de Vuursalamander Wilbert Bosman 

(Stichting RAVON)

Deelname en aanmelding
Deelname aan de Genootschapsdag is gratis, zowel voor leden als 
niet-leden. Neem dus gerust geïnteresseerde vrienden en familie 
mee. Aanmelden is niet nodig. Tijdens de middagpauze zijn in de 
kantine belegde broodjes te koop.  Koffie en thee zijn de gehele dag 
verkrijgbaar. 
Verdere informatie kunt u verkrijgen op het kantoor van het 
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Godsweerderstraat 2, 
6041 GH Roermond, tel. 0475-386470 of e-mail: kantoor@nhgl.nl. 



  

I n h o u d s o p g a v e

	 1	 	Het	Spiegeldikkopje	tussen	hoop	en	vrees
Michiel F. Wallis de Vries
Het Spiegeldikkopje (Heteropterus morpheus) komt in Nederland sinds 1996 alleen nog 
voor in de Peelregio. Tussen 1990 en 2004 leek de soort hier nog bezig aan een gestage 
opmars met verschillende nieuwe vestigingen. Na 2004 is de soort echter sterk in aantal 
achteruit gegaan. De oorzaken van achteruitgang van het Spiegeldikkopje zijn in grote 
lijnen duidelijk en moeten vooral gezocht worden in verdroging, successie en begrazing.

	 6	 De	Grote	modderkruiper	op	Landgoed	Hoosden
Een zoektocht naar de biologie van een geheimzinnige vis
A.J. W. Lenders & V. van Schaik
In 2010 is een onderzoek met hulp van fuiken uitgevoerd om de aanwezigheid en aantal-
len van Grote modderkruipers (Misgurnus fossilis) op Landgoed Hoosden vast te stellen. 
Veertien exemplaren werden gevangen. Het vangstpatroon werd gerelateerd aan water- 
en luchttemperatuur en daarmee verband houdende activiteitenpatronen van deze zeld-
zame vis. Aanbevelingen voor bescherming en beheer sluiten het artikel.

	 12	 Een	populatie	Steppesprinkhanen	bij	Gennep
Fred Hustings
Tot 2011 was de Steppesprinkhaan (Chorthippus vagans) in Nederland enkel bekend van 
twee locaties bij Nijmegen. In 2011 werd een populatie bij Gennep ontdekt. Deze leeft 
in een voormalig heidegebied, tegenwoordig een bos, dat doorsneden wordt door een 
spoorlijn. De kleinschaligheid van het leefterrein blijkt van groot belang voor de soort.

	 18	 In	Memoriam
Wim de Veen (1922-2012)

	 18	 Boekbespreking

	 19	 Onder	de	Aandacht

	 19	 Binnenwerk	Buitenwerk

	 20	 Colofon

Foto omslag: 
Parende Spiegeldikkopjes 
(Heteropterus morpheus) 
(foto: Kars Veling, De Vlinderstichting).


