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 Plataangebonden wantsen in Limburg

Verspreiding en bestrijding van de 
Aziatische modderkruiper



Mijn vader is in de Peel geboren. 
Zijn ouderlijk huis, een gammel 
boerderijtje, stond langs de weg 
van Meijel naar Liessel. Het eni-
ge wat ik me er nog van herinner 
is dat het door mijn vader iedere 
keer werd aangewezen als we er 
langs fietsten op weg naar fami-
lie. Later verhuisde het gezin met 
tien kinderen naar de Hof in Meijel, 
dicht bij de befaamde Willibror-
dusput. Dat huis werd in de oorlog 
verwoest. Mijn vader was de één 
na jongste uit het gezin, dat al vrij 
vroeg “ons moeder” verloor. Ik heb 
mijn oma dan ook nooit gekend. 
Mijn opa staat me alleen bij van 
een foto waar ik samen met hem 
op sta: een doorwrochte peelboer 
op klompen met aan zijn hand een 
driejarige peuter in pofbroek.
Volgens de verhalen is hij nooit een 
echte boer geweest, maar leefde 
hij meer van de handel. Niemand 
stond ervan te kijken als hij met 
een koe naar de markt ging om wat 
zuur verdiend geld te incasseren 
en enkele dagen later terug kwam 
met een paard dat eigenlijk niet 
nodig was, maar niettemin een goede deal was.
Het gezin werd opgevoed door de oudste zus van mijn vader. Bij tan-
te Drika aan de Brand gingen we later veel op bezoek. De hartelijk-
heid van die mensen is me altijd bij gebleven evenals de oude wa-
terput met wip, de Katholieke Illustratie, de (k)wakende ganzen, 
het houtfornuis, de inmaakpotten met vlees en de spreuken van de 
Bond zonder Naam.
De oude mensen van de Peel gaan me aan het hart. Niet om de ar-
moede te romantiseren, maar om de manier waarop ze omgingen 
met het gebied. De Peel bepaalde hun leven; ze zaten er met hun he-
le bestaan aan vast, maar ze draalden niet om door nood gedwon-
gen te vertrekken wanneer de kans zich daartoe voordeed. Door 
deze haat-liefde verhouding werd de Peel kleiner en kleiner en ont-
stonden de Peelvenen. In onze ogen zijn het eilanden in een agrari-
sche woestenij met de Groote Peel, de Deurnsche Peel en de Maria-
peel als belangrijkste parels. Veel peelkanters zelf staan echter met 
de rug naar de Peel en aanschouwen met goedvinden het gewon-
nen agrarisch land.
De parels dreigen echter hun glans te verliezen. Door verdroging en 
vermesting, vooral veroorzaakt door de omringende landbouw, is 

de veenvorming tot stilstand ge-
komen en is levend hoogveen een 
zeldzaamheid geworden. Het na-
tuurlijk herstel van het gebied 
wordt nauwlettend in de gaten ge-
houden door de Werkgroep Behoud 
de Peel, in een aanhoudende strijd 
tegen de overheid. Het gevecht 
speelt zich vooral af middels een 
scala van procedures tegen PAS-
maatregelen, nieuwe bebouwing, 
waterpeilbeheersing, vergroting 
van de veestapel, Natura 2000 be-
heerplannen en muggenoverlast.
De inspanningen om hoogveen-
vorming terug te krijgen worden 
niet alleen in de Peel maar op veel 
plekken in Europa uitgevoerd. Ei-
genlijk is het voldoende om de trek 
van de Kraanvogels te volgen om 
een beeld te krijgen waar het over-
al schort. Hun tocht naar het noor-
den begint voor onze kranen bij Lac 
du Der-Chantecoq om vervolgens 
een aantal vaste pleisterplaatsen 
aan te doen: de Peel en het Haaks-
bergerveen in Nederland, het ei-
land Rügen en de Lüneburger Heide 
in Noord-Duitsland, Nationaal Park 

Store Mosse in Zuid-Zweden en tenslotte een van de meest noordelij-
ke verzamelplekken, de meteorietkrater Söderfjärden in Midden-Fin-
land. Daar waar de verdroging een halt wordt toegeroepen keert de 
Kraanvogel terug en komt er tot broeden. Vernatting betekent rust en 
daaraan heeft het dier meer behoefte dan aan water of veen. De in-
vloed van de akkerbouw mag evenwel niet worden onderschat. Slecht 
geoogste graan- of aardappelvelden bieden voedsel en dat is voor de 
gemiddelde Kraanvogel een buitenkansje op de lange trek.
Het gekke is dat de Kroenekrane door iedereen worden omarmd. 
Ook mijn opa onderbrak daarvoor zijn werk op de schrale dalgrond 
als ze kwamen overvliegen. Het betekende voor hem het begin of 
het einde van een hard werkzaam seizoen. Dan kijk je graag even op 
als je het bekende trompetteren hoort en de vogels in V-vormige for-
maties door de blauwe lucht ziet trekken.
“We sturen u ons jaarverslag omdat u in het verleden blijk gaf van 
uw belangstelling voor dit schitterende natuurgebied”. Ik heb me 
onmiddellijk weer opgegeven als donateur voor de Werkgroep Be-
houd de Peel. Dat ben ik mijn opa nog verschuldigd.

A. Lenders
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derste twee meter werden loszittende stukjes schors afgepeld (ge-
schild) en werd gekeken of daaronder Plataanridderwantsen huis-
den. Al gauw bleek er een scala aan diersoorten onder de schors van 
platanen te overwinteren. Waarna ook andere soorten wantsen, lie-
veheersbeestjes en enkele gemakkelijk herkenbare keversoorten 
werden genoteerd. De rondjes Roermond omvatten al snel ook de 
omliggende dorpen. Gezien het succes is besloten de actieradius 
per auto te vergroten en meer mensen bij het zoeken naar plataan-
wantsen te betrekken.
Het zuiden en midden van Limburg zijn zoekend naar platanen per 
auto doorkruist, waarbij telkens met twee tot drie personen werd 
‘geschild’. In de periode januari-maart 2017 zijn de meeste woon-
kernen van Midden- en Zuid-Limburg bezocht. Eind maart werd het 
warmer, waardoor de wantsen actief werden en hun winterschuil-
plaatsen verlieten. Verder onderzoek werd daardoor onmogelijk, 
zodat Noord-Limburg niet aan bod is gekomen. De noordgrens van 
het onderzochte gebied wordt globaal gevormd door de A67 (He-
lenaveen- Venlo).

Locaties Plataan 

Geen geschikte Platanen gevonden

Geschikte Platanen gevonden

Niet onderzocht

De aanleiding om aandacht te besteden aan wantsen 

op platanen (Platanus spec.) was het bericht in dag-

blad De Limburger over schade aan auto’s in Geleen die 

zou zijn veroorzaakt door op platanen levende wantsen 

(schmidt, 2016). Er bleken twee mogelijke kandidaten te 

zijn: de Plataanridderwants  ( Arocatus longiceps) en de 

 Plataannetwants (Corythucha ciliata). Gedacht werd 

dat gevonden spetters op auto’s de kleverige uitwerp-

selen van een van genoemde soorten waren. Zowel de 

Plataanridderwants als de Plataannetwants zijn monofaag 

gebonden aan platanen. Het vinden van deze soorten is 

hetzelfde als het zoeken naar platanen. De afgelopen win-

termaanden zijn in Midden- en Zuid-Limburg honderden 

platanen onderzocht op het voorkomen van beide soorten 

wantsen.

plataan onmisbaar

De plataan staat centraal in het onderzoek. Het is geen inheemse 
soort maar een boom die door de mens al eeuwen wordt aange-
plant. De meeste exemplaren behoren tot de uit Zuid-Europa af-
komstige  ‘gewone’ Plataan  ( Platanus hispanica) (VAn der meijden, 
2005). Een enkele boom kan een Oosterse plataan (Platanus occi-
dentalis) zijn geweest. In de winter, zonder blad aan de bomen, is het 
onderscheid tussen Plataan en Oosterse plataan moeilijk.
Elke plataan is zonder uitzondering aangeplant. Ze staan vooral op 
parkeerplaatsen, rond pleinen, soms als laanbeplanting en hier en 
daar als solitaire boom in park of wijkgroen. In elke grotere Limburg-
se stad zijn ze te vinden. In dorpen zijn platanen schaarser; in het ene 
dorp staan ze wel, in het andere niet. Hoogst zelden worden plata-
nen in het buitengebied aangetroffen.
Hun schilferende stam is op grote afstand te herkennen en ook de 
oude zaadbollen in de kruinen fungeren ‘s winters als blikvangers. 
Platanen zijn dus niet te missen. In totaal zijn in Zuid- en Midden-
Limburg in 57 uurhokken 160 locaties met platanen gevonden [fi-
guur 1].

het onderzoek

Van fiets naar auto
Naar aanleiding van het krantenbericht in De Limburger is door de 
auteur in Roermond per fiets naar platanen gespeurd. Van de on-

	Plataangebonden	wantsen	in	Limburg
plataanriddErwants En plataannEtwants

Reinier W. Akkermans, Wilhelminalaan 47, 6042 EL Roermond, e-mail: reinier.akkermans@home.nl

Locaties Plataan

Geen geschikte platanen gevonden

Geschikte platanen gevonden

Niet onderzocht

Locaties Plataan 

Geen geschikte Platanen gevonden

Geschikte Platanen gevonden

Niet onderzocht

FIGUUR 1
Onderzochte uurhokken: 
roze = platanen (Platanus 
spec.) onderzocht op want-
sen, grijs = geen geschikte 
platanen gevonden, blanco 
= niet onderzocht.
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men, circa 60-100 jaar oud, hebben een sterk verkurkte stam, die na-
genoeg niet meer schilfert. Hogerop in de richting van kruin en zij-
takken schilfert de schors nog wel, maar deze is zonder ladder onbe-
reikbaar. Op die verkurkte stammen zijn vrijwel geen insecten aan 

Welke platanen?
Kenmerkend voor de plataan is zijn schilferende bast. Toch schilfe-
ren niet alle platanen. Jonge bomen, circa 10-20 jaar oud met nog 
slechts een geringe stamomvang, schilferen nog weinig. Oude bo-

FIGUUR 3
Plataanridderwants (Arocatus longiceps) (foto: Barend van Maanen).

FIGUUR 4
Plataannetwants (Corythucha ciliata) (foto: Barend van Maanen).

FIGUUR 2
Verschillende leeftijdsstadia van platanen: a = jonge, nog weinig schilferende bomen; b= middelbare, hevig schilferende bomen; c= oude bomen met sterk ver-
kurkte stammen (foto’s: Reinier Akkermans).
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de wantsen

Het onderzoek is in eerste instantie opgezet om  wantsen die onder 
de schors van platanen leven, de zogenaamde corticole wantsen, in 
kaart te brengen.

Plataanridderwants
De Plataanridderwants is een soort die oorspronkelijk afkomstig is 
van de Balkan en uit Klein-Azië, waar hij leeft op de Oosterse pla-
taan. Sinds 1995 heeft deze soort zich juist op de Plataan sterk uit-
gebreid en heel West- en Midden-Europa gekoloniseerd (AukemA 
& Hermes, 2009). Lange tijd is onduidelijk geweest of de West-Eu-
ropese dieren inderdaad Plataanridderwantsen waren of dat de 
dieren tot de sterk gelijkende Elzenridderwants (Arocatus roeselii) 
behoorden. Inmiddels wordt algemeen aangenomen dat het alle-
maal Plataanridderwantsen zijn. Nochtans is de systematische sta-
tus onduidelijk en wordt aangenomen dat een exemplaar op plata-
nen een Plataanridderwants is en geen Elzenridderwants (AukemA & 
Hermes, 2009).
De eerste waarnemingen van de Plataanridderwants in Nederland 
stammen uit 2007 te Rotterdam (AukemA & Hermes, 2009). Inmiddels 
is deze wants uit heel Nederland bekend (AukemA & Hermes, 2016). In 
Limburg werd de soort in 2010 voor het eerst (in Venlo) waargeno-
men; tot en met 2016 is de soort in Limburg in 24 uurhokken vastge-
steld (bron: Waarnemingenbestand EIS, Werkgroep Heteroptera.).
In 2017 is de Plataanridderwants op 160 locaties onder de schors 
van platanen aangetroffen [figuur 5]. De dieren overwinteren vaak 
groepsgewijs onder de bastschilfers. Groepjes van 25 tot 50 dieren 
bijeen zijn geen uitzondering. Op elke locatie waar geschikte pla-
tanen groeiden, dat wil zeggen platanen van middelbare leeftijd, is 
ook de Plataanridderwants gevonden. Hoewel niet elk kilometer-
hok onderzocht is, kan gesteld worden dat overal waar platanen 
voorkomen, deze soort algemeen aanwezig is.

Plataannetwants 
De Plataannetwants is een exoot afkomstig uit Noord-Ameri-
ka, die daar leeft op de Oosterse plataan. In 1964 is de Plataannet-

te treffen. Oude en jonge bomen bleken voor dit onderzoek daarom 
weinig interessant. Het zijn vooral de bomen van middelbare leef-
tijd met relatief dikke stammen en vele schilfers die geschikte win-
terschuilplaatsen bieden [figuur 2]. 
Het lijkt er op dat platanen in de jaren zestig en zeventig van de vo-
rige eeuw populair waren bij de plantsoenendiensten, want de mid-
delbare bomen vormen de grootste categorie. Het leeuwendeel van 
de platanen voldoet dus aan de eisen van overwinterende wantsen 
én is eenvoudig bereikbaar voor onderzoekers.

de waarnemingen

Alle waarnemingen zijn voorzien van een foto op Waarneming.nl 
geplaatst en aldaar gevalideerd. Alleen gevalideerde waarnemin-
gen zijn in dit onderzoek gebruikt. In eerste instantie is alleen ge-
focust op de twee volledig aan plataan gebonden (monofage) 
wantsen. De Plataanridderwants [figuur 3] behoort tot de bodem-
wantsen (familie Lygaeidae); de Plataannetwants [figuur 4] is een 
netwants (familie Tingidae). Per locatie werden telkens de aantal-
len gevonden exemplaren geschat en genoteerd. 
Behalve de twee te inventariseren soorten zijn nog twaalf andere 
wantsensoorten gevonden. Dit betreft niet strikt plataan-gebon-
den soorten, die deze boomsoort wel als overwinteringsplek ge-
bruikten. Ook deze werden gedetermineerd en genoteerd [tabel 1].
Opvallend vaak zijn verschillende soorten lieveheersbeestjes over-
winterend onder de schors van platanen aangetroffen (AkkermAns, 
2017). Ook andere keversoorten overwinterden onder de schors. Al-
leen de opvallendste hiervan zijn gedetermineerd en genoteerd. 
Vrijwel altijd komt de Schorsloopkever (Dromius quadrimaculatus) 
voor, af en toe ook de Mierenkever (Thanasimus formicarius) die on-
der meer predeert op Schorsloopkevers. Opvallend was het regel-
matig voorkomen van de larven van de Spinnenwebkever (Ctesias 
serra), een spekkeversoort. Aan andere keversoorten is geen aan-
dacht besteed. Eveneens overgeslagen zijn de vele soorten spinnen, 
springstaarten, pissebedden en duizendpoten die de plataan als 
overwinteringshabitat gebruiken. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Groep Aantal 
waarnemingen

percentage 
(n=160)

Plataanridderwants Arocatus longiceps Bodemwantsen Lygaeidae 160 100%
Loofboomhalsbandwants Deraeocoris lutescens Blindwantsen Miridae 97 61%
Platanennetwants Corythucha ciliata Netwantsen Tingidae 41 26%
Gewone rookwants Rhyparochromus vulgaris Bodemwantsen Lygaeidae 21 13%
Grauwe schildwants Rhaphigaster nebulosa Schildwantsen Pentatomidae 18 11%
Bonte zaagpoot Scolopostethus pictus Bodemwantsen Lygaeidae 13 8%
Netelringpoot Heterogaster urticae Bodemwantsen Lygaeidae 13 8%
Brandnetelblindwants Liocoris tripustulatus Blindwantsen Miridae 8 5%
Roodpootschildwants Pentatoma rufipes Schildwantsen Pentatomidae 5 3%
Vuurwants Pyrrhocoris apterus Vuurwantsen Pyrrhocoridae 4 3%
Groene dwergschaduwwants Orthops campestris Blindwantsen Miridae 2 1%
Kortvleugelige zaagpoot Scolopostethus affinis Bodemwantsen Lygaeidae 1 1%
Jeneverbeskielwants Cyphostethus tristriatus Kielwantsen Acanthosomatidae 1 1%
Zuidelijke groene schildwants Nezara viridula Schildwantsen Pentatomidae 1 1%

TABEL 1
Overzicht van de onder schors van platanen gevonden soorten wantsen. Het aantal waarnemingen (n = 160) van de Plataanridderwants (Arocatus longiceps) is 
gezien het nagenoeg alom aanwezig zijn van deze soort op platanen als maat genomen voor het aantal onderzochte (groepen) platanen.
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(nog) niet in de buitenwijken aangetroffen. In Weert en Sittard lijkt 
de soort nog te ontbreken. Wel zijn enkele exemplaren aangetrof-
fen in Blerick en Echt. Mogelijk zijn deze waarnemingen  een voor-
bode van een verdere opmars noordwaarts. Gesteld kan worden dat 
de Plataannetwants in aansluiting op haar voorkomen in Wallonië 
in heel Zuid-Limburg te vinden moet zijn en zich langzaam noord-
waarts uitbreidt.
Opmerkelijk is de vondst van tientallen Plataannetwantsen op het 
Stationsplein te Den Bosch in 2017. In het tussen Den Bosch en Lim-
burg liggende Eindhoven werd de soort daarentegen (nog) niet ge-
vonden. Het substraat betreft in Den Bosch relatief jonge bomen, 
alle van dezelfde leeftijd. Mogelijk is de soort bij de herinrichting van 
het plein met het substraat of plantgoed meegekomen.

Andere wantsensoorten
Ook soorten die niet aan plataan gebonden zijn, en dus ook op an-
dere boomsoorten leven, zijn aangetroffen [tabel 1]. Op meer dan 
60% van de platanen is de Loofboomhalsbandwants (Deraeocoris 
lutescens) aangetroffen, een in Nederland zeer algemeen voorko-
mende soort. Iets minder veelvuldig (rond de 20%) worden de Ge-
wone rookwants (Rhyparochromus vulgaris) en de Grauwe schild-
wants (Rhaphigaster nebulosa) gevonden. Beide zijn zuidelijke soor-
ten met een recent verleden in Nederland. De eerste waarneming 

wants voor het eerst in Europa aangetroffen in Padova in Italië. Van-
daar heeft de soort zich langzaam over West-Europa verspreid. Na 
in 2001 in Nordrhein-Westfalen en in 2006 in België aangekomen 
te zijn, werd de eerste Nederlandse waarneming in 2008 te Maas-
tricht gedaan (AukemA & Hermes, 2009). In 2010 wordt de soort uit 
Venlo gemeld (AukemA, 2011). Er is ook een waarneming uit 2012 uit 
Gronsveld; dit betreft waarschijnlijk een versleept dier, dat meege-
lift is na een bezoek aan het Vrijthof te Maastricht eerder die dag en 
waar de soort talrijk bleek op de aanwezige platanen (waarneming 
6 oktober 2012, Ivo Raemakers, Waarneming.nl). Daarna wordt het 
stil en zijn er geen meldingen uit andere plaatsen totdat de Plataan-
netwants in 2016 in Roermond wordt waargenomen bij het zoeken 
naar Plataanridderwantsen. Bij verder onderzoek bleek de soort ver-
spreid over heel Zuid-Limburg aanwezig te zijn [figuur 6], meer op 
platanen in de bebouwde kom (stadscentrum en buitenwijken) dan 
daarbuiten. Maastricht blijft vooralsnog het zwaartepunt met voor 
Nederland de grootste aantallen netwantsen per boom. Hoe impo-
sant de aantallen op een boom kunnen worden  toont de situatie in 
Esneux even ten zuiden van Luik, waar meer dan 100.000 exempla-
ren per boom zijn aangetroffen (waarneming 15 oktober 2016, Eric 
Wille; Waarnemingen.be)
In het midden van Limburg blijft de verspreiding vooralsnog be-
perkt tot de centra van Roermond en Venlo, maar wordt de soort 

Aanwezig
Nulwaarneming

Aanwezigheid PlataannetwantsFIGUUR 5
Verspreiding 
Plataanridderwants 
(Arocatus longiceps) in 
Zuid- en Midden-Limburg 
(Noord-Limburg is niet 
onderzocht).

FIGUUR 6
Plataannetwants 
(Corythucha ciliata) in 
Zuid- en Midden -Limburg 
(Noord-Limburg is niet 
onderzocht).
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Verbreiding plataangebonden wantsen
De Plataanridderwants komt inmiddels in heel Limburg algemeen 
voor en is te verwachten op elke plataan van middelbare leeftijd. De-
ze soort heeft zijn opmars door de provincie Limburg inmiddels vol-
tooid. Dat geldt nog niet voor de Plataannetwants. Deze is in Zuid-
Limburg anno 2017 vrij algemeen, maar in Midden- en Noord-Lim-
burg is de soort nog tot enkele kernen beperkt. Gezien de tendens 
tot noordwaartse uitbreiding zal het een kwestie van jaren zijn 
voordat ook deze soort heel Limburg bezet en de provinciegrenzen 
overschrijdt.

terug naar geleen

Dat de Plataanridderwants de oorzaak van de spetters op de auto’s 
was, is niet waarschijnlijk. Platanen staan langs veel parkeerplek-
ken en de ridderwantsen komen algemeen voor. Niet alleen uit Ge-
leen, maar uit heel Limburg zou het dan klachten moeten regenen. 
De Plataannetwants is als veroorzaker niet uit te sluiten. De adult 
leeft aan de onderzijde van het blad en kan in zodanig hoge aantal-
len voorkomen dat het blad aan de bomen vergeelt en sterft. Ech-
ter, in Geleen is deze soort niet aangetroffen. De veroorzaker van de 
spetters blijft dus een raadsel.

dankwoord

Inventariseren doe je niet alleen. Bij het Zuid-Limburgse zoekwerk 
waren Walther van der Coelen en Pierre Grooten van onschatbare 
waarde. Ook het enthousiasme van Martine Lemmens en Barend van 
Maanen leverde een bijdrage aan de waarnemingen. Berend Aukema 
en Martine Lemmens (NatuurBank Limburg, zij maakte ook de kaart-
jes) bekritiseerden het manuscript. Allen dank voor hun bijdrage en 
inspanningen.

van de Gewone rookwants dateert uit 1987. Inmiddels is de soort al-
gemeen in Zuidoost-Nederland (AukemA & Hermes, 2016). Hetzelfde 
geldt voor de Grauwe schildwants, waarvan voor het eerst in 1997 
een populatie in Limburg is aangetroffen (AukemA & steegHs, 2002). 
Deze soort is inmiddels behoorlijk algemeen in Limburg en verovert 
thans noordelijk en westelijk Nederland. 
Twee bodemwantsen, de Bonte zaagpoot (Scolopostethus pictus) en 
de Netelringpoot (Heterogaster urticae) zijn op meer dan 10% van 
de locaties gevonden. Opvallend is dat beide soorten meestal on-
deraan de stam, zelden hoger dan één meter, worden aangetrof-
fen. Tenslotte is het aantreffen van nymfen van de Roodpootschild-
wants (Pentatoma rufipes) vermeldenswaard. Het is de enige schild-
wantssoort die als nymf overwintert en als zodanig in de winter 
makkelijk herkenbaar is.

conclusie

Het onderzoek onderstreept enerzijds het belang van platanen als 
overwinteringshabitat en anderzijds toont het de verspreiding van 
de aan plataan-gebonden wantsen. 

Plataan als overwinteringshabitat
Eerder onderzoek wees uit dat platanen, meer in het bijzonder de 
schors ervan, een belangrijk overwinteringshabitat vormt voor ve-
le soorten spinnen, springstaarten, pseudoschorpioenen en stof-
luizen (noordijk & Berg, 2001; 2002). Niet alleen de twee plataan-
gebonden wantsen, Plataanridderwants en Plataannetwants, ge-
bruiken deze boomsoort als overwinteringsplaats, maar ook aan 
Loofboomhalsbandwants, Gewone rookwants en Grauwe schild-
wants bieden platanen goede overwinteringsplaatsen. Geconclu-
deerd mag worden dat de plataan, hoewel een aangeplante exoot, 
voor genoemde wantsensoorten (en voor veel andere insecten) een 
belangrijke overwinteringshabitat vormt.

Summary

PLANE	TREE	BOUND	BUGS	IN	LIMBURG:
Arocatus longiceps and Corythucha ciliata

A newspaper article has sparked an inves-
tigation of plane trees (Platanus spec.) in 
the central and southern parts of the Dutch 
province of Limburg, to assess the occur-
rence of hibernating bugs. A total of 12 
species of bugs were found hibernating on 
Planes. The main target was to map the dis-
tribution of Corythucha ciliata and Arocatus 
longiceps. The latter species was found eve-
rywhere where there were Planes, while 
Corythucha ciliata was only widespread in 
the south of Limburg. In the central part of 
the province, this species was only seen in 
Roermond, Venlo, Echt and Blerick. These 
finds may represent the first steps in a 
northwards expansion. In the rest of the 
Netherlands, there has only been a single 

observation, in the city of Den Bosch. In 
addition to these two monophagous bugs, 
Deraeocoris lutescens, Rhyparochromus vul-
garis and Rhaphigaster nebulosa were also 
commonly found hibernating under the 
bark of Planes. Overall, it can be concluded 
that Planes are important trees for hiber-
nating bugs (and other insects).
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migreerbare sifons onder de Zuid-Willemsvaart en het kanaal Wes-
sem-Nederweert door. De inrichting en het peilbeheer van de Tun-
gelroysebeek zijn voornamelijk afgestemd op de landbouw aange-
zien het grootste deel van de beek in relatief vlak landbouwgebied 
ligt. In het Leudal en verder benedenstrooms zijn het bodemverval 
en de stroomsnelheid van de beek hoger.

aziatische modderkuiper

In september 2012 zijn tijdens een reguliere visstandbemonste-
ring in de Tungelroysebeek, ter hoogte van de instroom van de Vliet, 
twee Aziatische modderkruipers gevangen [figuur 2]. Het gaat om 
de eerste waarneming van de soort in open water in Nederland. In 
2009 zijn dezelfde trajecten bemonsterd als in 2012. De soort werd 
toen nog niet aangetroffen.
De Aziatische modderkruiper is nauw verwant aan onze inheemse 
Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis). Het natuurlijke versprei-
dingsgebied van de Aziatische modderkruiper ligt in Azië, onder an-
dere in Siberië (Tugur- en Amurstroomgebied), Korea, Japan, China, 
Vietnam (kottelAt & FreyHoF, 2007), Cambodja, India, Taiwan, Laos 
en Thailand (tABor et al., 2001; Froese & PAuly, 2012; kessel et al., 2013). 
De soort wordt in Europa geïmporteerd voor de aquacultuur (tA-
Bor et al., 2001; FrAncH et al., 2008; cHAng et al., 2009; strecker et al., 
2011; PArk et al., 2006 in VAn kessel et al., 2013; VAn kessel et al., 2013), 
voor consumptie en een traditionele oosterse geneeswijze (Qin et 
al., 2002; WAng et al., 2008; sPikmAns et al., 2010) en als levend aas 
voor de hengelsport (FrAncH et al., 2008). In Europa is de soort (be-

In september 2012 is de visstand in het stroomgebied van 

de Tungelroysebeek bemonsterd. Op één meetlocatie wer-

den twee vreemde ‘Grote modderkruipers’ aangetroffen. 

Het bleek te gaan om een nieuwe exoot voor Nederland, 

de Aziatische modderkruiper (Misgurnus anguillicaudatus). 

Sinds de ontdekking in 2012 is de verdere verspreiding van 

de soort gemonitord en zijn de mogelijkheden voor bestrij-

ding van de soort in de vrije natuur onderzocht. Dit artikel 

beschrijft de verspreiding van de Aziatische modderkruiper 

in het stroomgebied van de Tungelroysebeek en de resulta-

ten van de bestrijdingsactiviteiten.

stroomgebied tungelroysebeek

De Tungelroysebeek is een langzaam stromende laaglandbeek. Het 
stroomgebied van de beek ligt in Midden-Limburg aan de westkant 
van Maas, ter hoogte van Weert. De Tungelroysebeek ontspringt 
in België als de Hamonterbeek. De Hamonterbeek stroomt na de 
grens in het Ringselven. Een klein stukje voorbij het Ringselven, van-
af de Zuid-Willemsvaart, krijgt de waterloop de naam Tungelroyse-
beek. Ongeveer ter hoogte van de N273 stroomt de beek in de Neer-
beek die benedenstrooms van Neer uitmondt in de Maas [figuur 1]. 
De Tungelroysebeek heeft een lengte van 35 
km. De belangrijkste zijbeken zijn de Raam, 
de Vliet, de  Leukerbeek, de Rijdt en de Rog-
gelsebeek. In de situatie rond 1850 bestond 
het bovenstroomse deel van het stroom-
gebied uit heide en moeras. In de 20e eeuw 
hebben meerdere ruilverkavelingen plaats-
gevonden die voornamelijk gericht waren 
op een optimale waterhuishouding voor 
de agrarische sector. Hierbij zijn veel aan-
grenzende moerasgebieden verdroogd en 
ontgonnen. De Tungelroysebeek is vanaf 
de Maas tot en met het Ringselven vrij op-
trekbaar voor vissen. De beek stroomt via 

Verspreiding	en	bestrijding	van	de	Aziatische	
modderkruiper
EEn niEuwE Exoot in nEdErland

E. Binnendijk, Waterschap Limburg, Drie decembersingel 46, 5921 AC, Venlo, e-mail: e.binnendijk@waterschaplimburg.nl
P. Lemmers & B.H.J.M. Crombaghs, Ecologisch adviesbureau Natuurbalans-Limes Divergens, Toernooiveld 1, 6525 ED, Nijmegen

FIGUUR 1
Stroomgebied Tungelroysebeek, kleinere waterlo-
pen zijn niet afgebeeld. 
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tie (door zijn verborgen leefwijze) en hoge voortplantingssnelheid  
(FreyHoF & korte, 2005) heeft de Aziatische modderkruiper de poten-
tie om een invasieve exoot te worden. Mogelijke bedreigingen voor 
de inheemse fauna zijn het overbrengen van ziekten en parasieten, 
predatie op  inheemse fauna, concurrentie om voedsel en leefge-
bied en hybridisatie met inheemse vissoorten.
Eerdere introducties in Europa in Duitsland (FreyHoF & korte, 2005), 
Italië (rAzzetti et al., 2001) en Spanje (FrAncH et al., 2008) laten zien 
dat de soort zich in korte tijd kan voortplanten en levenskrachtige 
populaties kan vormen. Verspreiding in openwatersystemen gaat 
langzaam maar gestaag. In Duitsland en Italië komt de soort in 
een geïsoleerd gebied voor. Actieve verspreiding komt in Duitsland 
daarom niet voor (sPikmAns et al., 2010). Van de populatie in Italië is 
geen verdere verspreiding beschreven. In Spanje zit de soort in de 
Ebro-delta en verspreidt zich van daaruit over het stroomgebied van 
de Ebro en waarschijnlijk ook al daarbuiten (FrAncH et al., 2008). In 
Australië en Amerika blijkt de soort zich in stromende wateren met 
twee tot zeven kilometer per jaar uit te breiden (tABor et al., 2001; 
keller & lAke, 2007; sPikmAns et al., 2010).
Concreet onderzoek naar effecten op de inheemse fauna heeft voor 
zover bekend slechts beperkt plaatsgevonden. In Amerika blijkt de 
soort geen negatieve effecten te hebben op de inheemse visfauna 
(logAn et al., 1996; FreyHoF & korte, 2005). In Australië werd alleen 
een beperkt negatief effect op aquatische ongewervelden vastge-
steld (alleen negatief effect op chironomiden (dansmuggen)(keller 
& lAke, 2007). Uit een studie van doVe & ernst (1998) blijkt dat de Azi-

wust of onbewust) geïntroduceerd in Duits-
land (Rijn), Italië (Ticino), en Spanje (FreyHoF 
& korte, 2005; kottelAt & FreyHoF, 2007). In de 
Tungelroysebeek is de soort waarschijnlijk 
uitgezet door een aquariumhouder. 
De Aziatische modderkruiper heeft een ben-
thische (bodemgebonden) levenswijze en 
komt in zijn oorspronkelijke verspreidings-
gebied voor in een brede range van leefmi-
lieus zoals meren, vijvers, sloten, rivieren en 
beken. De soort kan, evenals de Grote mod-
derkruiper, overgaan op ademhaling via de 
huid en/of via het darmkanaal wanneer 
zuurstofconcentraties laag zijn (kottelAt & FreyHoF, 2007). Het voed-
sel bestaat voornamelijk uit kleine ongewervelden. Voortplanting 
kan meerdere keren per jaar plaats vinden. De Grote modderkrui-
per heeft wat betreft leefmilieu meer een voorkeur voor waterlopen 
met weinig of geen stroming en relatief dichte (verlandings)vege-
taties (kottelAt & FreyHoF, 2007). In het stroomgebied van de Tungel-
roysebeek vindt de Aziatische modderkruiper vermoedelijk meer 
geschikt habitat dan de Grote modderkruiper aangezien de Tungel-
roysebeek een grote diversiteit aan biotopen kent. 
De Grote en de Aziatische modderkruiper lijken op het eerste zicht 
sterk op elkaar. De Aziatische modderkruiper is het beste te her-
kennen aan de donkere, vage en onregelmatige ‘spikkels’ op het li-
chaam en een duidelijke zwarte stip op de staartvinbasis. De Grote 
modderkruiper [figuur 3] heeft op het lichaam een duidelijke brede 
streep en geen stip op de staartvinbasis. Beide soorten hebben tien 
bekdraden (kottelAt & FreyHoF, 2007). De maximale lengte van de 
Aziatische modderkruiper is met 28 cm ongeveer gelijk aan de Grote 
modderkruiper (kottelAt & FreyHoF, 2007).
De Aziatische modderkruiper kan ook makkelijk verward worden 
met de Kleine modderkruiper (Cobitis taenia)[figuur 4]. De Kleine 
modderkruiper heeft zes bekdraden in plaats van tien. Op het li-
chaam heeft de Kleine modderkruiper meestal duidelijke grote 
zwarte ‘blokjes’ in plaats van kleine vage ‘spikkels’. De Kleine mod-
derkruiper heeft evenals de Aziatische modderkruiper een zwarte 
stip op de staartvinbasis (kottelAt & FreyHoF, 2007). 

mogelijke bedreigingen

De Aziatische modderkruiper kan zich re-
latief snel voortplanten en heeft een bre-
dere tolerantie voor verschillende milieu-
omstandigheden dan de inheemse Grote 
modderkruiper. Samen met de lage preda-

FIGUUR 2
Aziatische modderkruipers (Misgurnus anguil-
licaudatus) uit de Tungelroysebeek (foto: E. 
Binnendijk).

FIGUUR 3
Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) (foto: P. 
Lemmers).
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loop van de Tungelroysebeek ter hoog-
te van de Diesterbaan werd één exem-
plaar aangetroffen. Later bleek dat  in 
mei 2012 de Aziatische modderkruiper 
al ter hoogte van de A2 was waargeno-
men. De soort stond op de website van 
RAVON bij de foto’s en was toen gede-
termineerd als Kleine modderkruiper, 
met de opmerking ‘vreemde tekening’. 
Het onderzoek in 2012 toont aan dat de 
verspreiding van de Aziatische mod-
derkruiper in 2012 beperkt is tot de bo-
venloop van de Tungelroysebeek (bo-
venstrooms van het kanaal Wessem-

Nederweert).
In 2013 is gestart met het wegvangen van de Aziatische modder-
kruiper. Het doel was zo veel mogelijk exemplaren uit het systeem 
te halen zodat de totstandkoming van een vitale levenskrachtige 
populatie kon worden voorkomen. In totaal is er negen dagen ge-
vist met schepnetten en/of elektrovisserij, voornamelijk in de om-
geving van de bekende vindplaatsen. In totaal zijn 178 exemplaren 
uit het gebied rond de instroom van de Vliet verwijderd [figuur 5b]. 
In de bovenloop ter hoogte van de Baanbrug en bij de A2 zijn in 2013 
geen exemplaren gevangen. In dat jaar is ook in de oorsprong van de 
Tungelroysebeek, de Hamonterbeek in Vlaanderen, één extra dag 
gezocht naar Aziatische modderkruipers. Hier is geen Aziatische 
modderkruiper aangetroffen.
In 2014 is er zes dagen gevist met elektroapparatuur en/of schep-
net [figuur 5c]. Er zijn 284 Aziatische modderkruipers gevangen. On-
danks de kleinere inspanning ten opzichte van 2013 is de Aziatische 
modderkruiper flink in aantallen toegenomen. Verdere versprei-
ding heeft plaats gevonden in de bovenloop van de Tungelroyse-
beek en Leukerbeek. De meeste exemplaren zijn tussen de Vliet en 
het kanaal Wessem-Nederweert gevangen. 
In het najaar van 2014 is aanvullend onderzoek gedaan naar de ef-
fectiviteit van het vangen van de Aziatische modderkruiper met 
kreeftenfuiken. Op negen locaties, verspreid over het verspreidings-
gebied van de Aziatische modderkruiper, zijn per locatie drie fuiken 
geplaatst; de eerste fuik zonder lokvoer, de tweede met honden-
brokken en de derde met kattenpaté. Elke drie dagen zijn de in to-
taal 21 fuiken geleegd. Na negen dagen waren er 3.542 vissen gevan-
gen, waarvan slechts vier Aziatische modderkruipers. De rest van de 
vangst bestond voornamelijk uit Driedoornige stekelbaars (Gaste-
rosteus aculeatus) en Bittervoorn (Rhodeus amarus). Na drie lichtin-
gen is geconcludeerd dat de fuiken niet efficiënt zijn en werd dit ex-
periment gestaakt. 
In 2015 is niet gericht gevist naar Aziatische modderkruipers. De resul-
taten in dat jaar [figuur 5d] zijn gebaseerd op vangsten tijdens regu-
liere visstandbemonsteringen. In totaal zijn er acht exemplaren ge-
vangen. Het verspreidingsgebied lijkt ook in 2015 nog beperkt tot het 
bovenstroomse deel van het stroomgebied van de Tungelroysebeek .
In 2016 is er vijf dagen gericht op de verspreiding van de Aziatische 
modderkuiper gevist met elektroappatuur en/of schepnetten. In to-
taal zijn er 278 exemplaren uit het systeem verwijderd. Het versprei-

atische modderkruiper waarschijnlijk een grote rol heeft gehad in 
de introductie van de parasitaire platworm Gyrodactylus macracan-
thus in Australië. Uit de overige introductiegebieden zijn geen ge-
vallen bekend van het overbrengen van ziekten en parasieten.
Bekend is dat de Aziatische modderkruiper onder laboratoriumom-
standigheden kan hybridiseren met andere soorten modderkruipers 
(nAm et al., 2004; You et al., 2009; sPikmAns et al., 2010) en Kroeskarper 
(Carassius carassius) (koBAyAsHi, 1963; sPikmAns et al., 2010). Dit laatste 
resulteerde in onvruchtbare en zwak ontwikkelde nakomelingen. 
In het gehele stroomgebied van de Tungelroysebeek komt de Kleine 
modderkruiper algemeen voor. De Grote modderkruiper komt voor 
in de nabij gelegen Uffelsebeek en mogelijk in de Moeselpeel.

bestrijding

De mogelijke bedreigingen, het kleine verspreidingsgebied en de 
beperkte populatieomvang zorgden ervoor dat er, in opdracht van 
de Nationale Voedsel- en Warenautoriteit (Team Invasieve Exoten) 
en het voormalig Waterschap Peel en Maasvallei, begin 2013 is ge-
start met het wegvangen van de Aziatische modderkruiper. Dit alles 
in de hoop de jonge populatie in de kiem te smoren, aangezien op 
dat moment de populatie nog klein werd geacht. Over een periode 
van drie jaar is er elk jaar minimaal drie dagen elektrisch gevist, aan-
gevuld met schepnetvisserij door vrijwilligers. Andere vormen van 
bestrijding dan wegvangen zijn overwogen maar op grond van fi-
nanciële, praktische, ecologische of juridische redenen bleken deze 
(op korte termijn) niet uitvoerbaar: het natuurlijke bestrijdingsmid-
del rotenon, uitzetten van onvruchtbare exemplaren, andere me-
thoden van wegvangen, langdurig droogzetten van het leefgebied 
en het beheersen of isoleren van de populatie.

verspreiding 2012-2016

In september 2012 zijn tijdens een reguliere visbemonstering de eer-
ste twee Aziatische modderkruipers aangetroffen in de Tungelroy-
sebeek ter hoogte van de instroom van de Vliet [figuur 5a]. Om meer 
inzicht te krijgen in de verspreiding en de populatieomvang zijn in 
oktober 2012 aanvullende bemonsteringen uitgevoerd. In de boven-

FIGUUR 4
Kleine modderkruiper (Cobitis taenia)(foto: 
P. van Hoof).
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getatiezones tegen de oever. Vooral oevers met Slanke waterkers 
(Nasturtium microphyllum) en Moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis 
scorpioides) leveren relatief veel exemplaren op. 
Op de locaties waar de Aziatische modderkruiper in 2016 voorkomt 
zijn in de onderzoeksperiode 26 andere vissoorten aangetroffen [ta-
bel 1]. In het leefgebied van de Aziatische modderkruiper in de Tun-
gelroysebeek komen vooral Snoek (Esox lucius), Riviergrondel (Go-
bio gobio), Ruisvoorn (Scardinius erythrophthalmus), Blankvoorn 
(Rutilus rutilus), Brasem (Abramis brama) en Kleine modderkruiper 
in hoge aantallen voor. 

populatieopbouw

De grenzen van de verschillende leeftijdsklassen verschillen van 
jaar tot jaar. Het moment van monstername speel hierbij een rol. 
Grofweg zijn de volgende leeftijdsklassen te onderscheiden: <6 cm 
= 0+ (< 1 jaar), 6-11 cm = 1+ (1 tot 2 jaar), 12-16 cm = 2+ (2 tot 3 jaar), >16 
cm = 3+ (3 jaar en ouder) [figuur 6]. In 2012 zijn vooral 0+ en 1+ vissen 
en één 2+ exemplaar gevangen. In 2013 zijn 0+ tot en met 2+ vissen 
gevangen. In 2014 tot en met 2016 zijn 0+ tot en met 3+ vissen gevan-
gen. In 2016 zijn veel 0+ en 1+ vissen gevangen.
De populatie groeit en de resultaten tonen aan dat er elk jaar voort-
planting plaatsvindt, in alle meetjaren worden immers 0+ vissen 

dingsgebied heeft zich, ondanks het wegvangen van de vis in 2013 
en 2014,  in 2016 uitgebreid naar de middenloop van de Tungelroy-
sebeek [figuur 5e].
Vanaf de ontdekking in 2012 tot eind 2016 heeft de Aziatische mod-
derkruiper zich twaalf kilometer in benedenstroomse richting en 
één kilometer (en mogelijk meer) in bovenstroomse richting ver-
spreid. In benedenstroomse richting lijkt het Leudal (beneden-
strooms Spikkerbrug) een (tijdelijke) barrière. Door de hoge mate 
van beschaduwing in het bos komen hier nauwelijks waterplan-
ten voor. De beekbodem bestaat hier voornamelijk uit zand en de 
stroomsnelheid is hoger dan in de boven- en middenloop. Mogelijk 
is dit habitat minder geschikt en remt dit de verdere verspreiding in 
benedenstroomse richting. 
De meeste Aziatische modderkruipers zijn gevangen in dichte ve-

FIGUUR 5
De verspreiding Aziatische modderkruiper (Misgurnus anguillicaudatus) in a: 
2012, b: 2013, c: 2014, d: 2015 en e: 2016. Rood is aanwezig en groen is afwezig.
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De auteurs kwamen in twee afzonderlijke situaties een dag na de-
ze maaiwerkzaamheden ter plaatse en vonden verschillende vis-
soorten op de oever waaronder Blankvoorn, Baars (Perca fluviatilis), 
Kleine modderkruiper, Zeelt (Tinca tinca), Driedoornige stekelbaars, 
Snoek, Riviergrondel en Aziatische modderkruiper. Alle vissen wa-
ren minimaal 24 uur nadat ze uit de waterloop waren verwijderd 
dood, met uitzondering van alle Aziatische modderkruipers, die 
leefden nog! Het vermogen van de soort om over te gaan van adem-
haling via kieuwen op ademhaling via de huid of het maagdarmka-
naal ligt hieraan hoogstwaarschijnlijk ten grondslag. Een relatief 
lage temperatuur en regenachtig weer zal de overlevingstijd naar 
verwachting nog aanzienlijk verlengen. Bij toekomstige maaiwerk-
zaamheden in het stroomgebied van de Tungelroysebeek wordt 
door Waterschap Limburg beter opgelet of er geen vegetatie, mod-
der of ander beekmateriaal aan de maaimachines blijft hangen. Zo 
wordt voorkomen dat maaiwerkzaamheden en de maaimachines 
bijdragen aan de verspreiding van Aziatische modderkruiper naar 
andere stroomgebieden. 

conclusie en discussie

De Aziatische modderkruiper heeft zich ondanks het wegvan-
gen (van 763 exemplaren) met succes gevestigd in het stroomge-
bied van de Tungelroysebeek. Het wegvangen van alle exemplaren 
blijkt zeer moeilijk door de brede moeraszones en vele zijwaterlo-
pen. De huidige beschikbare bestrijdingsmethoden zijn ontoerei-
kend voor het succesvol elimineren van de Aziatische modderkrui-
per in de Tungelroysebeek. Het verspreidingsgebied in de Tungel-
roysebeek is tussen 2012 en 2016 relatief langzaam uitgebreid en 
zal zich naar verwachting verder blijven uitbreiden, ook buiten het 
stroomgebied van de Tungelroysebeek. De populatie groeit, net als 
in Duitsland, Italië en Spanje waar de soort zich ook langzaam maar 
gestaag uitbreidt (FrAncH et al., 2008; FreyHoF & korte, 2005; rAzzetti 

et al., 2001). De soort kan relatief 
lang buiten het water overle-
ven. Het risico van verspreiding 
over land via het meeliften met 
maaimachines of maaisel is 
daarmee groot. Bij onderhouds-
werkzaamheden in het stroom-
gebied van de Tungelroysebeek 
is dit inmiddels een aandachts-
punt voor het Waterschap. 

gevangen [figuur 6]. In de loop van de jaren worden er steeds meer 
hogere leeftijdsklassen aangetroffen. In 2015 en 2016 zijn er al vol-
doende geslachtrijpe exemplaren. Deze zorgen voor een groeiend 
aandeel 0+ en 1+ dieren in de populatieopbouw. Terugrekenend lijkt 
het erop dat in 2010 de eerste 0+ dieren zijn geboren. Vermoedelijk is 
de Aziatische modderkruiper in 2009 (als volwassen) of 2010 (als 0+) 
in de Tungelroysebeek geïntroduceerd.

een taaie vissoort

Om voldoende afvoer in een watergang te waarborgen wordt de wa-
tervegetatie door het Waterschap gemaaid en op de oever gebracht. 

FIGUUR 6
Aantal individuen van de Aziatische 
modderkruipers (Misgurnus anguil-
licaudatus) per lengteklasse (cm) per 
jaar. In 2015 is er niet gericht gevist 
naar de soort.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Abundatie
Amerikaanse hondsvis Umbra pygmaea laag
Baars Perca fluviatilis middel
Bermpje Barbatula barbatula middel
Bittervoorn Rhodeus sericeus middel
Blankvoorn Rutilus rutilus hoog
Brasem Abramis brama hoog
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus middel
Europese meerval Silurus glanis laag
Karper Cyprinus carpio laag
Kleine modderkruiper Cobitis taenia hoog
Kolblei Blicca bjoerkna middel
Kopvoorn Leuciscus cephalus laag
Marmergrondel Proterorhinus semilunaris laag
Paling Anguilla anguilla laag
Pos Gymnocephalus cernuus laag
Rivierdonderpad Cottus perifretum laag
Riviergrondel Gobio gobio hoog
Ruisvoorn Scardinius erythrophthalmus hoog
Serpeling Leuciscus leuciscus laag
Snoek Esox lucius hoog
Snoekbaars Sander lucioperca laag
Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius laag
Vetje Leucaspius delineatus middel
Winde Leuciscus idus laag
Zeelt Tinca tinca middel
Zonnebaars Lepomis gibbosus laag
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TABEL 1
Aangetroffen vissoorten in de periode 2012-2016 op locaties waar ook 
Aziatische modderkruiper (Misgurnus anguillicaudatus) is aangetroffen (laag 
is < 20 exemplaren, middel is 20-100 exemplaren en hoog >100 exemplaren).
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del in exotische plant- en diersoorten. Voorkomen is mogelijk, ge-
nezen in veel gevallen niet. Tevens pleiten de auteurs voor (meer) 
onderzoek naar geschikte bestrijdingsmethoden voor ongewenste 
vissen in verschillende watertypen. Mocht er in de toekomst weer 
een nieuwe uitheemse vissoort opduiken dan kan beter ingeschat 
worden welke methoden in welke watertypen snel toepasbaar en 
succesvol zijn.
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Rob van Dijk, Sam Fiers, Ron Hendriks, Jos Hoogveld, Sander Hunink 
en Sjuul Philipsen worden bedankt voor hun hulp bij het wegvangen 
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De Aziatische modderkuiper is veel meer een generalist dan de in-
heemse Grote modderkruiper. De ecologische amplitude van de 
Aziatische modderkruiper is groter en hij lijkt weinig gevoelig voor 
concurrentie van andere vissoorten. Het risico is groot dat de Azi-
atische modderkruiper zich in veel watertypen in Nederland weet 
te handhaven, ook in het specifieke voorkeurshabitat van de Grote 
modderkruiper.  De soort heeft hiermee de potentie een sterke con-
current van de (inter)nationaal bedreigde Grote modderkruiper te 
worden. Momenteel is nog niet aangetoond dat de Aziatische mod-
derkruiper in de Tungelroysebeek ook daadwerkelijk een bedrei-
ging vormt voor de inheemse fauna. De soort vertoont alle karakte-
ristieken van een invasieve exoot. Er bestaat daarom een groot risi-
co dat de Aziatische modderkruiper zich in de toekomst verder door 
Nederland verspreidt en een gevaar voor de Grote modderkruiper 
gaat vormen.
De auteurs pleiten voor een strengere regelgeving omtrent de han-

Summary

EXPANSION	AND	CONTROL	OF	THE	ASIAN	
WEATHER	LOACH
A	new	non-native	species	in	the	
Netherlands	

The Asian weather loach (Misgurnus anguil-
licaudatus)was found for the first time in the 
Netherlands in the Tungelroysebeek brook 
in 2012. The species is non-native to Europe 
and is currently found in several countries. 
A project to eliminate the loach from the 
brook basin was initiated in 2013. Between 
2012 and 2016, 763 loaches where caught 
by means of electrofishing, and eliminated. 
Since 2012, the population has continued to 
grow, however, and shows no sign of satura-
tion, despite the elimination efforts: more 
individuals, wider dispersion and more age 
classes. At this moment, there are no meth-
ods available in the Netherlands that have 
proved to be successful in eliminating this 
invasive fish species from open waterways, 
through which fish can migrate freely. It is 
expected that the population will expand 
further and the Asian weather loach will 
pose a significant threat to the interna-
tionally protected European weather loach 
(Misgurnus fossilis).
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litair, vastgesteld. Alleen het Behaard lieveheersbeestje (Pla tynaspis 
luteorubra) springt er uit. Drie vondsten op plataan in drie maan-
den lijkt niet veel. Echter: in Limburg is deze soort gedurende het Lie-
veheersbeestjesproject 2015-2016 slechts acht keer waargenomen 
(WAArneming.nl). De vondsten in het overwinteringshabitat leveren 
dus een substantieel aandeel in het actuele verspreidingsbeeld. Van 
het Behaard lieveheersbeestje was bekend dat het overwintert op 
plataan (segers, 2015).
Opmerkelijk is ook de vondst van een Achttienvleklieveheersbeest-
je (Myrrha octodecimguttata) onder de schors van een plataan te 
Roermond.  Dit is een soort die daar, ondanks het intensieve onder-
zoek in 2015, niet eerder was gevonden en deze soort van dennen-
bossen was daar eigenlijk ook niet te verwachten (AkkermAns, 2016).

Belang winterwaarnemingen
Voor de meeste van de dertien aangetroffen soorten lieveheers-
beestjes lijkt overwintering onder de schors van plataan slechts 
een toevalligheid. Voor twee soorten, Behaard lieveheersbeestje en 
Harlekijnlieveheersbeestje, lijken platanen van meer belang te zijn. 

De schors van platanen (Platanus spec.) zit relatief los, zodat gemak-
kelijk grote stukken kunnen worden verwijderd (schillen). Insecten 
kunnen gemakkelijk onder half los zittende stukken schors kruipen 
en daar overwinteren. In de periode januari tot maart 2017 zijn in 
Zuid- en Midden-Limburg circa 160 groepen platanen bekeken op 
het voorkomen van overwinterende wantsen (AkkermAns, 2017). 
Hierbij was ook het grote aantal overwinterende lieveheersbeestjes 
(Coccinellidae) opvallend. 

Overwinterende soorten
In totaal zijn 13 soorten lieveheersbeestjes gevonden, waarvan drie 
op meer dan 10% van de locaties [tabel 1]. Het meest opmerkelijk 
is de veelvuldige aanwezigheid van het Harlekijnlieveheersbeest-
je ( Harmonia quadripunctata) en het Vloeivleklieveheersbeest-
je ( Oenopia conglobata). Van beide soorten is bekend dat ze onder 
schors van naald- en loofbomen overwinteren (nedVĚd, 2015).
Het Harlekijnlieveheersbeestje is 33 keer op plataan aangetroffen, 
met name in Zuid-Limburg. Er werden één tot enkele overwinteren-
de dieren bij elkaar gevonden [figuur 1]. In de zomermaanden hui-
zen Harlekijnlieveheersbeestjes vooral op naaldhout. Naaldhout 
komt echter weinig voor in Zuid-Limburg, wat het opvallend maakt 
dat de soort hier toch op veel plaatsen overwinterend te vinden is 
onder de schors van plataan. De soort was in de periode 1900-1999 
in Zuid Limburg uit twaalf uurhokken bekend; na 2000 betrof dit 
nog slechts vijf uurhokken (cuPPen et al., 2017). Deze schijnbare da-
ling vond plaats ondanks het meer gericht zoeken naar lieveheers-
beestjes in 2015 en 2016 in het kader van een atlasproject. Inventari-
satie van het winterhabitat begin 2017 leverde voor het Harlekijnlie-
veheersbeestje 14 bezette uurhokken op, waarvan 13 nieuw voor de 
periode na 2000 [figuur 2]. Door de stijging in presentie van vijf naar 
18 uurhokken ligt de aanwezigheid na 2000 boven het niveau van 
voor 2000. Van een schijnbare achteruitgang blijkt dus geen sprake, 
integendeel.
Een andere regelmatig aangetroffen soort is het Vloeivleklieve-
heersbeestje. Deze soort overwintert soms in grote groepen [figuur 
3], tot wel 50 stuks bijeen. Van het Vloeivleklieveheersbeestje werd 
tot voor kort nog aangenomen dat het grotendeels afwezig was 
in Zuid-Limburg (cuPPen et al., 2015). De aanwezigheid op platanen 
past in het recente verspreidingsbeeld (cuPPen et al., 2017).
De derde regelmatig onder het schors aangetroffen soort is het Azi-
atisch lieveheersbeestje (Harmonia axyridis). Gezien het algeme-
ne voorkomen van deze soort in stedelijk gebied (AkkermAns, 2016), 
waar juist ook de platanen staan, verbaast dat niet.
De andere tien soorten [tabel 1] zijn slechts incidenteel, meestal so-

 M e d e d e l i n g
Op platanen overwinterende lieveheersbeestjes

FIGUUR 1
Harlekijn lieve heers-
beestje (Harmonia 
quadripunctata) op 
plataan (foto: Reinier 
Akkermans).

FIGUUR 2
Toename van het 
aantal uurhokken 
waarin het Harlekijn-
lieve heers beestje 
(Harmonia quadri-
punctata) is aange-
troffen ten gevolge 
van het platanen-
onderzoek (zwarte 
stip = waarneming 
1900-1999; rood = 
zomerwaarneming 
2000-2016; groen = 
winterwaarneming 
januari-maart 2017; 
blanco = niet onder-
zocht/niet gevonden).

FIGUUR 3
Een groepje Vloeivleklieveheersbeestjes (Oenopia conglobata) overwinterend 
bijeen (foto: Reinier Akkermans).

Vindplaatsen Harlekijnlieveheersbeestje
(Harmonia quadripunctata)

Zomerwaarnemingen 2000-2016

Winterwaarnemingen januari-maart 2017

Niet gevonden/niet onderzocht

Waarnemingen 1900-1999
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Of de dieren daadwerkelijk platanen opzoeken 
omdat juist die geschikte overwinteringsplek-
ken bieden, toont dit onderzoek niet aan. An-
dere overwinteringsobjecten dan platanen, bij-
voorbeeld stammen van dennen (Pinus spec.), 
sparren (Picea spec.) of esdoorns (Acer spec.) zijn 
niet onderzocht, zodat vergelijking niet moge-
lijk is. Wel illustreert het platanenonderzoek dat 
niet volstaan kan worden met inventariseren 
van het zomerhabitat van lieveheersbeestjes, 
maar dat inventarisatie van winterverblijfplaat-
sen een waardevolle aanvulling geeft.
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het kritisch doorlezen van het manuscript en Walther van der Coelen 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam aantal waar-
nemingen

percentage 
(n=160)

Lieveheersbeestjes
Harlekijnlieveheersbeestje Harmonia quadripunctata 33 21%
Aziatisch lieveheersbeestje Harmonia axyridis 21 13%
Vloeivleklieveheersbeestje Oenopia conglobata 18 11%
Tweestippelig lieveheersbeestje Adalia bipunctata 7 4%
Zevenstippelig lieveheersbeestje Coccinella septempunctata 5 3%
Bruin lieveheersbeestje Aphidecta obliterata 4 3%
Meeldauwlieveheersbeestje Halyzia sedecimguttata 4 3%
Behaard lieveheersbeestje Platynaspis luteorubra 3 2%
Roomvleklieveheersbeestje Calvia quatuordecimguttata 1 1%
Heidelieveheersbeestje Chilocorus bipustulatus 1 1%
Vijfstippelig lieveheersbeestje Coccinella quinquepunctata 1 1%
Achttienvleklieveheersbeestje Myrrha octodecimguttata 1 1%
Zestienstippelig lieveheersbeestje Tytthaspis sedecimpunctata 1 1%

TABEL 1
Overzicht van de onder de schors van platanen (Platanus 
spec.) gevonden lieveheersbeestjes (n is het aantal onder-
zochte bomen = 160).

B o e k b e s p r e k i n g
VELDGIDSEN VOOR WANTSEN

Berend Aukema, Theodoor Heijer-
man & Vincent J. Kalkman, 2016. 
Veldgids wantsen deel 1. EIS Ken-
niscentrum Insecten, Leiden. 79 
pagina’s. Prijs € 5,- (exclusief porto). 
Te bestellen per e-mail: eis@natura-
lis.nl. 
Marie-Eve Charlot & Stéphane 
Claerebout, 2016. Clé de determina-
tion photographique des “punaises 
des bois” ou Pentatomoïdes de Bel-
gique. Cercles des Naturalistes de 
Belgique,  Vierves sur Viroin. 112 pagi-
na’s. Prijs € 23,- (exclusief porto). Te 
bestellen per e-mail: cnbeducation@
skynet.be. 

De oprichting van een wantsenstu-
dieclub, de uitgifte van een want-
senposter en nu de uitgifte van een 
Nederlands determinatieboekje voor 
wantsen betekent: het is ‘wantsen-
tijd’. De komende twee jaar staan de 
wantsen volop in de aandacht. Want-
sen zijn een grote insectengroep met 
als opvallend gemeenschappelijk 
kenmerk het driehoekje op de rug. 

EIS Kenniscentum insecten brengt 
de komende twee jaar in samenwer-
king met Waarneming.nl de versprei-
ding van de grote soorten wantsen 
in Nederland in kaart. Letterlijk in 
kaart brengen, want het doel is de 
uitgifte van een verspreidingsatlas. 
Tot de in deze veldgids  behandelde 
soortgroepen behoren onder andere 
Glasvleugelwantsen, Randwantsen 
en Schildwantsen. Vaak opvallende 
dieren, maar de soorten zijn niet 
altijd even gemakkelijk van elkaar te 
onderscheiden. Als hulpmiddel heeft 

EIS dit determinatieboekje samenge-
steld met de 86 in Nederland voorko-
mende grote soorten wantsen. Per 
soort wordt informatie over biotoop, 
voorkomen, fenologie en herkenning 
gegeven. Elke soort is afgebeeld (cha-
peau voor fotograaf Theodoor Heijer-
man). Er is geen determinatiesleutel 
aanwezig. Eenmaal een beetje weg-
wijs in de families is dat verder geen 
probleem, want al plaatjes kijkend 
kun je de dieren op naam brengen. 
Dat geldt alleen voor de volwassen 
dieren. Zoals veel insecten kennen 
wantsen diverse nymfenstadia en 
die staan er niet in. Dat is een gemis. 
De nymfen lijken vaak weinig op 
de adulten en je komt ze veelvuldig 
tegen. Misschien een verbeterpunt 
bij de tweede druk: het toevoegen 

van afbeeldingen van nymfen. Zoals 
de titel van de veldgids aangeeft zul-
len er meer delen verschijnen, zodat 
uiteindelijk voor alle 641 soorten 
wantsen determinatiewerkjes zullen 
verschijnen. Kortom: een goed initi-
atief van EIS, dat naar meer smaakt. 
Deel 1 is een aanrader, zeker gezien 
de prijs.
Wil je toch ook een determinatie-
sleutel, foto’s van nymfen en detail-
foto’s van de verschillen tussen 
nauw verwante soorten? Dat kan, 
maar dan wel in het Frans. In Wallo-
nië is een boekje uitgegeven door de 
Cercles des Naturalistes de Belgique 
over de Schildwantsen (Punaises). 
Bijzonder fraai geïllustreerd. Alle  
Nederlandse soorten staan erin, 
plus enkele soorten die nu nog uit-
sluitend in Wallonië voorkomen. 
Mogelijk dat sommige daarvan bin-
nen enkele jaren ook in Limburg zul-
len opduiken. Vanwege de vele met 
foto’s geïllustreerde determinatie-
kenmerken zeer de moeite waard, 
maar nogmaals: wel alles Franstalig.

ReinieR AkkeRmAns

Veldgids wantsen
deel 1

20
16

Berend Aukema
Theodoor Heijerman
Vincent J. Kalkman
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aanrichten. Zo kan deze plant problemen opleveren voor waterbeheer-
ders. Het relatief kleine wortelstelsel en het geheel afsterven van de 
plant in de herfst hebben kale onbegroeide oevers tot gevolg, wat ze 
erosiegevoelig maakt (mAttHeWs et al., 2015). Daarnaast kan ze zo talrijk 
en dicht op elkaar groeien dat alle andere vegetatie wordt verdrongen. 
Per 2 augustus jongstleden is Reuzenbalsemien toegevoegd aan de EU-
lijst ter preventie en beheersing van invasieve uitheemse soorten. Dit 
houdt in dat er een Europees verbod is op bezit, handel, kweek, trans-
port en import van deze plant. Ook betekent dit dat lidstaten de plicht 
hebben om in de natuur aanwezige populaties zo mogelijk te verwijde-
ren, of zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk 
wordt voorkomen (nederlAndse Voedsel- en WArenAutoriteit, 2017).
Voer uw waarnemingen van Reuzenbalsemien, bij voorkeur met fo-
to, in via Waarneming.nl. Ook kunt u uw foto’s met GPS-gegevens stu-
ren naar het e-mailadres: natuurbank@nhgl.nl. Zoals iedere maand 
wordt ook nu weer een Veldshop.nl cadeaubon ter waarde van 20 eu-
ro verloot onder de waarnemingen. Volg voor meer informatie en be-
kendmaking van de winnaar de Facebookgroep: www.facebook.com/
groups/onderdeloep. 

Martine Lemmens
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Reuzenbalsemien

In september vragen we iedereen op zoek te 
gaan naar de Reuzenbalsemien (Impatiens glan-
dulifera). Deze invasieve exoot heeft een fraai 
uiterlijk, maar zorgt ook voor problemen. Het is 
daarom belangrijk om de verspreiding van deze 
plant in kaart te brengen. 
Reuzenbalsemien is Europa’s grootste eenjari-
ge plant, met een hoogte van 50 tot 250 cm. De 
plant heeft een holle stam die tot 5 cm in dia-
meter kan worden. De bladen zijn tegenover-
staand of staan in kransen van drie, zijn lancet-
vormig tot eivormig van vorm en scherp getand 
[figuur 1]. De bladen zijn voorzien van nectarklieren, vandaar ook de 
naam ‘glandulifera’ (klierdragend). Reuzenbalsemien bloeit in trossen 
van twee tot 14 bloemen die paars en roze tot bijna wit van kleur zijn. 
De tweezijdig symmetrische bloemen bloeien van juni tot oktober en 
worden 2,5 tot 4 cm groot [figuur 2] (mAttHeWs et al., 2015). Door de grote 
opvallende bloemen is deze plant niet snel met andere soorten te ver-
warren. Binnen de springzaadfamilie zou Reuzenbalsemien enkel ver-
ward kunnen worden met Tweekleurig springzaad (Impatiens balfou-
rii) die ook roze tot witte bloemen heeft. Tweekleurig springzaad wordt 
echter maximaal 80 cm groot en de bladen zijn verspreid geplaatst 
in plaats van tegenoverstaand of in kransen (Heukels et al., 2005). Bo-
vendien komt deze soort in Nederland vooral in het stedelijk gebied 
en langs de kust voor en is ze in Limburg vooralsnog beperkt aanwe-
zig (inBerg, 2014). Reuzenbalsemien wordt bestoven door allerlei insec-
ten, met name door Honingbijen (Apis mellifera) en hommels (Bombus 
spec.). De verspreiding van de zaden vindt mechanisch plaats. Zoals ty-
pisch is voor springzaden schiet ook deze plant de zaden weg wanneer 
de rijpe vrucht wordt aangeraakt, soms tot wel zeven meter ver. Vervol-
gens kan verspreiding plaatsvinden via stromend water, waarbij ook 
vissen een rol kunnen spelen. Eenmaal aangespoeld ontkiemen de za-
den aan het begin van de lente (mAttHeWs et al., 2015).
Reuzenbalsemien komt van nature voor in de Himalaya en India. In het 
verleden werd ze als sierplant in Europa geïmporteerd. Ontsnapping 
uit tuinen is vermoedelijk de voornaamste reden voor verdere versprei-
ding geweest. De plant komt inmiddels in grote delen van Noord-Ame-
rika, Europa, Nieuw-Zeeland en het noorden van Azië voor. In Neder-
land werd Reuzenbalsemien voor het eerst aangetroffen in 1903 in De-
nekamp. Ze heeft zich sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw explosief 
verspreid (mAttHeWs et al., 2015). 
De eerste gedocumenteerde waarneming in Limburg stamt uit 1959, 
waar Dr. Dijkstra ze aantrof langs de Maas bij Elsloo (Anonymus, 1959). 
In het Natuurhistorisch Maandblad van januari 1961 is te lezen dat Reu-
zenbalsemien op verschillende plekken langs de Maas gevonden kon 
worden (Anonymus, 1961). Inmiddels komt Reuzenbalsemien algemeen 
in Limburg voor. De plant groeit vooral aan waterkanten en op natte tot 
vrij vochtige beschaduwde plaatsen (mAttHeWs et al., 2015). Ze is dan 
ook in groten getale aanwezig in de beekdalen in Limburg en langs de 
Maas. Maar ook daarbuiten wordt ze regelmatig aangetroffen. Ze lijkt 
vooralsnog minder algemeen in de Peelregio (WAArneming.nl, 2017).
Reuzenbalsemien staat te boek als een invasieve exoot die schade kan 
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FIGUUR 1
Reuzenbalsemien in vegetatief stadium (Impatiens 
glandulifera) (foto: Willem Boomkens).

FIGUUR 2
Bloeiwijze Reuzenbalsemien (Impatiens 
glandulifera) (foto: Olaf Op den Kamp).
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groep i.s.m. RAVON een excursie door 
het Drielandenpark (Vijlenerbos/Boven-
Geuldal e.o.) op zoek naar Ringslangen. 
Vertrek om 10.00 uur, vertrekpunt wordt 
bij opgave bekend gemaakt.

● DONDERDAG 7 SEPTEMBER iverzorgt Jan-
Joost Bakhuizen voor Kring Maastricht 
een lezing over Oeverzwaluwen. Aan-
vang: 20.00 uur in het Natuurhistorisch 
Museum, de Bosquetplein 6 te . 

● VRIJDAG 8 SEPTEMBER is er een leden-
avond van de Studiegroep Onderaardse 
Kalksteengroeven. Aanvang 19.30 uur in 
het Natuurhistorisch Museum te Maas-
tricht. 

● ZATERDAG 9 SEPTEMBER organiseert 
Marrion Ernst (opgave verplicht via tel. 
045-5631142) voor de Paddenstoelen-
studiegroep Limburg een excursie naar 
De Koumen. Vertrek om 10.00 uur van-
af de parkeerplaats van zwembad Ot-
terveurdt, Gravin Schonbornlaan 2 te 
Hoensbroek. 

● ZATERDAG 9 SEPTEMBER organiseert Ton 
Lenders (opgave verplicht via tlenders@
live.nl) voor de Herpetologische Studie-
groep een reptielenexcursie door het 
Meinweggebied. Vertrek om 10.00 uur, 
vertrekpunt wordt bij opgave bekend 
gemaakt. 

● ZATERDAG 9 SEPTEMBER leidt Stef 
Keulen (opgave verplicht via tel. 045-
4053602 of biostekel@gmail.com) voor 
de Molluskenstudiegroep Limburg een 
excursie naar de omgeving van Schin-
nen waar gezocht wordt naar de Slan-
ke poelslak. Vertrek om 10.30 uur, ver-
trekpunt wordt bij opgave bekend ge-
maakt. 

● ZONDAG 10 SEPTEMBER organiseert 
Bert Op den Camp (opgave verplicht 
via bopdencamp@gmail.com) voor de 
Plantenstudiegroep een excursie naar 
de kalkgraslanden bij Wonck (B). Ver-
trek om 10.00 uur vanaf de achterzijde 
van station Maastricht. 

B i n n e n w e r k  B u i t e n w e r k

● ZATERDAG 2 SEPTEMBER leidt Henk Henc-
zyk (opgave verplicht via tel. 043-3118825) 
voor de Paddenstoelenstudiegroep Lim-
burg een excursie naar het Danikerbos. 
Vertrek om 10.00 uur vanaf de Manege 
ten Eysden, Ten Eysden 1 te Geleen. 

● ZATERDAG 2 SEPTEMBER leidt Ingo Jans-
sen (opgave verplicht via i.a.w.janssen@
uva.nl) voor de Herpetologische Studie-

op de internetpagina www.nhgl.nl 
is de meest actuele agenda te raad-
plegen

n.B. de excursies en lezingen zijn 
open voor iedereen, ongeacht of u 
wel of geen lid van een kring of stu-
diegroep Bent.

DRIE NIEUWE WERKGROEPEN VOOR 
DE PSL

Na het succes van de Werkgroep ‘Helling-
graslanden’ heeft de Paddenstoelen Studie-
groep Limburg  (PSL) besloten een drietal 
nieuwe werkgroepen op het gebied van pad-
denstoelen op te richten.

1. Werkgroep Slijmzwammen
In ons land komen meer dan 500 soorten 
Slijmzwammen (Myxomyceten) voor. In het 
verleden werd binnen de mycologie wei-
nig aandacht besteed aan het bestuderen 
van Slijmzwammen. Dit kwam onder ande-
re door de geringe hoeveelheid literatuur op 
dat gebied. Door het uitkomen van meer spe-
cialistische literatuur over Slijmzwammen is 
de aandacht voor deze organismen enorm 
toegenomen. Door de vaak moeilijke deter-
minaties heeft de PSL hiervoor een aparte 
werkgroep opgericht. Middels veldexcursies 
en microscopieavonden wordt  getracht de 
kennis van deze soortengroep te vergroten.

2. Werkgroep Lanen en parken
Veel paddenstoelen in de bossen zijn onder 

O n d e r  d e  A a n d a c h t
meer door stikstof uit de atmosfeer achter-
uit gegaan. Ze hebben een uitwijkplaats ge-
vonden in lanen en parken. Vooral lanen met 
oude bomen en een schrale bodem, waar ge-
regeld gemaaid wordt, zijn van grote bete-
kenis als standplaats voor bijzondere pad-
denstoelen. Het betreft dan vooral mycorhi-
zapaddenstoelen die in symbiose leven met 
bomen. Ook in parken en op begraafplaatsen 
met een open graslandvegetatie, die niet be-
mest maar wel ieder jaar beheerd worden,  
kunnen bijzondere graslandpaddenstoelen 
groeien.
Je adopteert (eventueel met anderen) een of 
meer parken of lanen en inventariseert de-
ze eenmaal per maand van augustus tot no-
vember over meerdere jaren.

3. Werkgroep  Foto-database 
De PSL beschikt over een collectie van liefst 
17.000 digitale opnames van paddenstoelen, 
alle gemaakt door de eigen leden.
Om deze database te beheren is een werk-
groep opgericht die de foto’s gaat ordenen. 
Grofweg bestaan de opnames uit macro-
scopische en  microscopische afbeeldingen. 
Verder zijn er opnames van de levenscyclus ( 

van jong naar oud ) van enkele beken-
de soorten.
Enkele keren per jaar komt de werk-
groep bij elkaar om deze foto’s te orde-
nen.
Iedereen is welkom.

Voor informatie en aanmelding kun-
nen geïnteresseerden zich melden bij 
de secretaris van de PSL, Reimund Salz-
mann (reisalzmann@gmail.com).

NATUURLIJK LIMBURG

In de herfst van 2017, van 3 september tot en 
met 26 november, zendt L1-televisie op zon-
dag het programma Natuurlijk Limburg uit. 
In deze serie komt in elke aflevering een on-
derzoeker van het Natuurhistorisch Genoot-
schap aan bod die in een van de terreinen van 
Stichting het Limburgs Landschap op onder-
zoek gaat naar zijn favoriete soortgroep. 
Daarbij wordt hij of zij begeleid door inter-
viewer Edmond Staal en filmmaker Maurice 
Nijsten. De uitzendingen in september zijn: 
op zondag 3 september kijken we met Guido 
Verschoor naar vlinders op de Bemelerberg, 
op zondag 10 september naar libellen in het 
Reigersbroek met Rob Geraeds, op zondag 
17 september naar planten met Olaf Op den 
Kamp in het Piepert en naar zeggen in het 
Kaldenbroek met Jan Hermans en op zondag 
24 september naar reptielen met Cridi Fris-
sen in de Hoge Fronten en met Ton Lenders 
op de Meinweg. We proberen bij iedere uit-
zending ook iedere keer een activiteit, zoals 
een lezing of excursie, te plannen zodat ook 
het grotere publiek kennis kan nemen van 
onze mooie vereniging. Deze activiteiten 
vindt u in de agenda in het Maandblad, op de 
website en op facebook. 
De uitzendingen zijn iedere zondag om 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 en 17.00 uur.fo
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KRINGEN
kring heerlen
John Adams (kringheerlen@nhgl.nl).
kring maastricht
Bert Op den Camp (kringmaastricht@nhgl.nl).
kring roermond
Math de Ponti (kringroermond@nhgl.nl).
kring venlo
Jos Hoogveld (kringvenlo@nhgl.nl).
kring venray
Patrick Palmen (kringvenray@nhgl.nl).

STUDIEGROEPEN
fotostudiegroep
Bert Morelissen (fotostudiegroep@nhgl.nl).
herpetologische studiegroep
Rick Reijerse (herpetostudiegroep@nhgl.nl).
libellenstudiegroep
Jan Hermans (libellenstudiegroep@nhgl.nl).
mollusken studiegroep limburg
Stef Keulen (molluskenstudiegroep@nhgl.nl).
mossenstudiegroep
Paul Spreuwenberg (mossenstudiegroep@nhgl.nl).
paddenstoelenstudiegroep
Henk Henczyk (paddenstoelenstudiegroep@nhgl.nl).
plantenstudiegroep
Olaf Op den Kamp (plantenstudiegroep@nhgl.nl).
plantenwerkgroep weert
Jacques Verspagen  (plantenwerkgroepweert@nhgl.nl).
 sprinkhanenstudiegroep
Harry van Buggenum 
(sprinkhanenstudiegroep@nhgl.nl).

studiegroep onderaardse kalksteengroeven
Erwin Geuskens (secretariaat@sok.nl).
vissenwerkgroep
Victor van Schaik (vissenstudiegroep@nhgl.nl).
vlinderstudiegroep
Mark de Mooij (vlinderstudiegroep@nhgl.nl).
vogelstudiegroep
Nicky Hulsbosch (vogelstudiegroep@nhgl.nl).
wantsenstudiegroep limburg
Martine Lemmens (wantsen@nhgl.nl).
werkgroep driestruik
Wouter Jansen (werkgroepdriestruik@nhgl.nl).
zoogdierenstudiegroep
Aegidia van Grinsven 
(zoogdierenstudiegroep@nhgl.nl).

STICHTINGEN

stichting natuurpublicaties limburg
Uitgever van publicaties, boeken en rapporten 
(snl@nhgl.nl).
stichting de lierelei
Projectbureau voor onderzoek van natuur en 
landschap in Limburg (lierelei@nhgl.nl).
stichting ir. d.c. van schaïk
Stichting voor het beheer van onderaardse 
kalksteengroeven in Limburg. Postbus 2235, 
6201 HA Maastricht (vanschaikstichting@nhgl.nl).
stichting natuurbank limburg
Stichting voor het beheer van waarnemingen van 
het NHGL (natuurbank@nhgl.nl). 

dagelijks bestuur
Harry Tolkamp (voorzitter), Rob Geraeds (vice-voor-
zitter), Alfred Paarlberg (penningmeester).
algemeen bestuur
Wouter Jansen, Marian Baars, 
Stef Keulen, Pieter Puts, Victor van Schaik, 
Jan-Joost Bakhuizen, Katrien de Vos-Reesink, 
Johannes Regelink, Linda Wortel & Aidan Williams.

kantoor 
Olaf Op den Kamp, Jeanne Cuypers, 
Martine Lemmens & Roel Steverink.
adres 
Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond, 
tel. 0475-386470 (kantoor@nhgl.nl).
www.nhgl.nl.

lidmaatschap 
€ 35,00 per jaar. Leden t/m 23 jaar € 17,50; bedrijven, 
verenigingen, instellingen e.d. € 105,00.
Okjen Weinreich (leden@nhgl.nl). 
IBAN: NL73RABO0159023742, BIC: RABONL2U.

bestellingen/publicatiebureau
Publicaties zijn te bestellen bij het publicatie bureau, 
Marja Lenders (publicaties@nhgl.nl).
Losse nummers € 4,–; leden € 3,50 (incl. porto),
thema nummers € 7,–. 
IBAN: NL31INGB0000429851, BIC: INGBNL2A.

● MAANDAG 11 SEPTEMBER organiseert 
de Kring Heerlen een varia-avond rond-
om libellen en vlinders met diverse le-
zingen. Aanvang: 20.00 uur in Café Wil-
helmina, Akerstraat 166 te Kerkrade-
West. 

● DINSDAG 12 SEPTEMBER organiseert 
Jacques Verspagen (opgave verplicht 
tel. 049-5520282 of plantenwerkgroep-
weert@nhgl.nl) voor de Plantenwerk-
groep Weert een excursie naar In den 
Vloed in het Weerterbos. Vertrek om 
13.00 uur vanaf de parkeerplaats aan 
het einde van de Colusdijk in Neder-
weert. 

● DINSDAG 12 SEPTEMBER is er in Arcen 
een werkavond van de Molluskenstu-
diegroep Limburg. Aanvang 20.00 uur. 
Opgave verplicht (tel. 045-4053602 of 
biostekel@gmail.com). 

groep Weert een excursie naar het eco-
duct over de A2. Vertrek om 13.00 uur 
vanaf de spoorwegovergang aan de 
Maarheezerhuttendijk te Weert. 

● WOENSDAG 20 SEPTEMBER is er een bij-
eenkomst van de Vlinderstudiegroep. 
Aanvang 20.00 uur in het Natuurhisto-
risch Museum te Maastricht. 

● ZATERDAG 23 SEPTEMBER leidt Gerard 
Dings (opgave verplicht via tel. 0475-
592589) voor de Paddenstoelenstudie-
groep Limburg een excursie naar de Ma-
riapeel. Vertrek om 10.00 uur vanaf de 
parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan 
de Koolweg 36a te Helenaveen.

● ZONDAG 24 SEPTEMBER organiseert Jan 
Egelmeers (opgave verplicht via egel-
meersj@gmail.com of tel. 06-14050870) 
voor de Plantenstudiegroep een struin-

excursie langs de Grensmaas. Vertrek 
om 10.00 uur vanaf de parkeerterrein-
tje op de hoek van de Brigidastraat en de 
Ruyterstraat te Itteren. 

● ZATERDAG 30 SEPTEMBER organiseert 
Marc Houben (opgave verplicht via tel. 
046-4523597) voor de Paddenstoelen-
studiegroep Limburg een excursie naar 
De Dellen. Vertrek om 10.00 uur vanaf 
uitspanning De Nachtegaal, Gemeente-
broek 6 te Meerssen. 

● ZATERDAG 30 SEPTEMBER organiseert 
Stef Keulen (opgave verplicht via tel. 
045-4053602 of biostekel@gmail.com) 
voor de Molluskenstudiegroep Lim-
burg een excursie naar bronnetjes bij 
Hermalle-sous-Argenteau. Vertrek om 
10.30 uur vanaf Jekerschans 12 te Maas-
tricht. 

● ZATERDAG 16 SEPTEMBER organiseert 
Finy Salzmann-Wolfs (opgave verplicht 
via tel. 043-6012734) voor de Padden-
stoelenstudiegroep Limburg een excur-
sie naar de Hamert. Vertrek om 10.00 uur 
vanaf het parkeerterrein van Jachthut op 
de Hamer, Twistedenerweg 2 te Weller-
looi. 

● ZATERDAG 16 SEPTEMBER organiseert 
Twan Martens (opgave verplicht via 
t.martens@home.nl) voor de Wantsen-
studiegroep een excursie naar de Stal-
berg. Vertrek om 10.00 uur vanaf de par-
keerplaats De Hamert, nabij Pannenkoe-
kenhuis op den Hamer, Twistedenerweg 
2 te Wellerlooi. 

● DINSDAG 19 SEPTEMBER organiseert Jac-
ques Verspagen (opgave verplicht via 
tel. 049-5520282 of plantenwerkgroep-
weert@nhgl.nl) voor de Plantenwerk-
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bezoek aan het gebied. 
Vanwege de provinciale bezuiniging op subsidies voor natuur en 
landschap is deelname aan de Ecotop niet meer gratis. Wij vragen 
u een bedrag van € 5,00 per persoon als tegemoetkoming in de 
kosten, waardoor vervoer in het middagprogramma, de lunch en de 
afsluitende borrel als vanouds kunnen worden verzorgd. Inschrijven 
kan via www.meinweg-ecotop.nl. Uw opgave ontvangen wij graag 
vóór 15 september 2017. Betalen kan op de dag zelf.

Adres: Landgoed Kasteel Daelenbroeck, 
Kasteellaan 2, 6075 EZ Herkenbosch

Voorlopig programma 
Ochtendprogramma
08.30 - 09.00 uur Ontvangst met koffie.
09.00 - 09.05 uur  Welkomstwoord door Dhr. R. Offermans, 

voorzitter Nationale Park De Meinweg.
09.05 - 09.10 uur Introductie door de dagvoorzitters Ton Lenders 

– Voorzitter Werkgroep Natuur, Onderzoek en 
Beheer (NOB) NP De Meinweg & Peter Kolshorn 
– Ecoloog Biologisch Station Krickenbecker Seen 
(BSKS).

09.10 - 09.35 uur  Biodiversiteit, over de strategie in Nordrhein-
Westphalen (NRW)-Duitsland. Andre Seitz 
– Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz (MKULW).  

09.35 - 10.00 uur  10 Jaar Meinweg Ecotop, over het nut van 
natuuronderzoek. Ton Lenders – Koninklijk 
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 
(NHGL). 

10.00 - 10.25 uur De wolfsklauwen in de grensstreek. Norbert 
Neikes – BSKS.

M e i n w e g  E c o T o p  2 0 1 7
Natuurvaria, over (niet) alledaagse soorten in de Nederlands-Duitse grensstreek 

Op zaterdag 30 september 2017 vindt in Kasteel 
Daelenbroeck te Herkenbosch de 10e editie van het 
natuursymposium Meinweg EcoTop  plaats. Op deze 
dag komen Duitse en Nederlandse veldbiologen 
en natuurvrienden bijeen om hun kennis omtrent 
natuur grensoverschrijdend uit te wisselen. Het 
thema van de Meinweg Ecotop 2017 is:  “Natuurvaria, 
over (niet) alledaagse soorten in de Nederlands-
Duitse grensstreek”.
Ook dit jaar is er weer een gevarieerd programma 
met aandacht voor diverse soortgroepen. Tijdens het 
ochtendprogramma wordt teruggeblikt op tien jaar 
onderzoek in Nationaal Park De Meinweg en wordt 
de verspreiding en de biologie van soorten als de Raaf, 
diverse soorten wolfsklauwen, de Liesgrasboorder, 
de Hazelworm en verschillende heidevlinders in de 
grensstreek nader onder de loep genomen. Tijdens 
het middagprogramma brengen we traditioneel een 

10.25 - 11.00 uur Pauze met koffie en vlaai.

11.00 - 11.25 uur De Liesgrasboorder, een unieke soort voor de 
Meinweg. Marc Poeth – Stichting Koekeloere. 

11.25 -11.50 uur Heideblauwtje en Heivlinder in de Nederlands-
Duitse grensstreek. Jan Hermans – NHGL.

11.50 - 12.15 uur  De Hazelworm, een verrassend talrijke 
hagedis. Rick Reijerse – NHGL.

12.15 -12.40 uur  De Raaf in de grensstreek, van zeldzaamheid 
tot vaste gast. Michael Jüpges – Vogelschutz-
warte NRW en/of  Stefanie Pleines – BSKS). 

12.40 - 12.50 uur Afsluiting door dagvoorzitters, introductie 
middagprogramma.

Middagprogramma
13.00 -14.00 uur Lunchbuffet Kasteel Daelenbroeck te 

Herkenbosch.
14.00 - 16.30 uur Themawandelingen in het Brachterwald.
16.30 - 17.30 uur Afsluiting en borrel in Kasteel Daelenbroeck te 

Herkenbosch.

De Meinweg EcoTop is een initiatief van het Overlegorgaan Nationaal Park De 
Meinweg, Staatsbosbeheer, het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, 
Biologische Station Krickenbecker Seen en Stichting Koekeloere.
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I n h o u d s o p g a v e

Foto omslag: 
Plataannetwants (Corythucha ciliata) 
(foto: Barend van Maanen).

 159 Plataangebonden wantsen in Limburg
Plataanridderwants	en	Plataannetwants
R. Akkermans
Onderzoek aan platanen in de wintermaanden van 2017 leverde een aantal verrassende 
vondsten op. Bij dit onderzoek werd de bast van platanen minitieus onderzocht op de 
aanwezigheid van wantsen. Door dit onderzoek werd de verspreiding van de  Plataanrid-
derwants (Arocatus longiceps) en de Plataannetwants (Corythucha ciliata) voor het eerst 
voor Limburg op de kaart gezet.

 164 dE aziatischE moddErkruipEr in dE tungElroysEbEEk

Verspreiding	en	bestrijding	van	deze	nieuwe	exoot	in	Nederland
E. Binnendijk, P. Lemmers & B. Crombaghs
In 2012 werd de Aziatische modderkruiper (Misgurnus anguillicaudatus) aangetroffen in 
de Tungelroysebeek. Het bleek te gaan om de eerste vondst van deze exoot in Nederland. 
Sinds de ontdekking in 2012 is de verdere verspreiding van de soort gemonitord. Ondanks 
dat geprobeerd is de soort weg te vangen, is de populatie sindsdien verder gegroeid. De 
verwachting is dat de populatie zich in de toekomst verder zal uitbreiden. De uitbreiding 
vormt een potentieel gevaar voor de inheemse en bedreigde Grote modderkruiper (Mis-
gurnus fossilis). 

 170 Mededeling
Op	platanen	overwinterende	lieveheersbeestjes		

 171 Boekbespreking

 172 Onder de loep: Reuzenbalsemien

 173 Onder de Aandacht

 173 Binnenwerk Buitenwerk

 174 Colofon


