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Is de Otter terug in Limburg? 

Eekhoornbescherming 
in de gemeente Roerdalen 

Ecologie en verspreiding van de 
geelgerande waterroofkevers in Limburg

deel 2: de Veengeelgerande waterroofkever

Opmerkelijke Luiks-Limburgse Krijtfossielen: deel 32



De mens onderscheidt zich van andere 
diersoorten door de ontwikkeling van 
taal, waarmee vooral de onderlinge 
communicatie wordt versterkt. Spraak 
draagt bij aan een hoge socialisering 
van de soort. Vaak is geponeerd dat taal 
hét middel is om over complexe zaken 
een oordeel te vellen; dat maakt ons ge-
bruik van woorden onlosmakelijk ver-
bonden met intelligentie. Taal maakt 
het mogelijk om het eigen functione-
ren objectief te beschouwen en ook de 
omgeving daarin een plaats te geven. 
Dat leidt voor veel mensen tot de stel-
ling dat de mens aantoonbaar boven 
een dier staat.
In het prille begin van ons bestaan gin-
gen we rechtop lopen om beter op 
prooien te kunnen jagen. De mens ont-
wikkelde zich tot een hardloper die het 
herbivore bestaan achter zich liet en 
op vlees uitging om zijn snel groeiende 
hersenen van bouwstoffen te voorzien. 
Dit gebeurde ongeveer twee miljoen 
jaar geleden toen het geslacht Austra-
lopithecus overging in het geslacht Homo. In die periode leefden op 
onze planeet de meeste soorten aapmensen naast elkaar; de weten-
schap gaat momenteel uit van twee planteneters behorende tot het 
geslacht Parantropus, één verwant van de directe voorganger van 
de Moderne mens (Australopithecus sediba) en vier soorten Homo’s: 
Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo georgicus en de uiteindelijk 
overblijvende Homo erectus. De directe lijn naar het geslacht Homo 
verliep via Australopithecus africanus, die toen net was uitgestorven. 
Waarschijnlijk was deze aapmens al cruciaal voor de ontwikkeling 
van taal. Uit fossielen is bekend dat Australopithecus africanus een 
tongbotje had. Het bezit daarvan is een voorwaarde voor het pro-
duceren van geluid. Dit spraakbeentje helpt om de luchtweg vrij te 
houden. Bij mensapen en aapmensen is de vorm afwijkend van die 
bij de Moderne mens, omdat het bij deze dieren ook dient om de toe-
gang tot de keelzakken te openen. Dit maakt dat die groepen door 
luchtbewegingen van mond naar keelzakken en omgekeerd luide la-
ge geluiden produceren en geen verfijnde spraak hebben.
Bij Neanderthalers daarentegen, die ongeveer 500.000 jaar geleden 
op het toneel verschenen, lijkt het tongbeen qua vorm al helemaal 
op dat van de huidige mens. De luchtzakken zijn inmiddels verdwe-
nen. Uit genetisch onderzoek is gebleken dat mensen rond die tijd 
hebben leren praten. Daarna moet al vrij snel taal ontwikkeld zijn, 

waarschijnlijk zowel in de lijn van de 
Neanderthaler als in die van de Moder-
ne mens.
In de NRC van 17 maart 2018 wordt door 
Berthold van Maris de vraag opgewor-
pen hoe oud de oertaal van mensen is. 
Schriftelijk bewijs voor taal is niet ou-
der dan vijfduizend jaar. Het gangbare 
idee was dat het ontstaan van diverse 
talen was gekoppeld aan de “Out of Af-
rica theorie”, die tegenwoordig breed 
wordt aanvaard. Waarschijnlijk gebeur-
de dat in meerdere golven, maar onge-
veer 60.000 jaar geleden kwam die uit-
tocht pas goed op gang. Fascinerend is 
dat de Moderne mens daarna duizen-
den talen heeft ontwikkeld als gevolg 
van afsplitsing en isolatie van diverse 
mensgroepen. Net zoals bij veranderin-
gen in het DNA kan de oorsprong van 
talen aan de hand van vergelijkingen 
tussen grammatica en woordenschat 
achterhaald worden.
Uit Bijbelse geschriften blijkt dat de re-
actie van de Heer op de bouw van de To-

ren van Babel, het zorgen voor onverstaanbaarheid en verdeeldheid 
onder de mensen, direct na de zondvloed plaatsvond. De Babyloni-
sche spraakverwarring is echter niet zozeer gekoppeld aan de toorn 
van God, maar meer aan de daarop volgende verspreiding van de 
mens over de aarde. Aanvankelijk plaatste men het bezit van een ge-
zamenlijke oertaal gelijk met de uittocht uit Afrika, maar het taalon-
derzoek zou uitwijzen dat afsplitsingen al veel eerder plaatsvonden. 
Hierop wijst ook de ‘kliktaal’ zoals die zich bijvoorbeeld bij de Bosjes-
mannen heeft ontwikkeld.
De Nederlandse regering maakt zich tegenwoordig nogal druk over 
de verloedering van het Nederlands en het gebruik van het Engels in 
het onderwijs. Een voorbeeld van misplaatst purisme? De globalise-
ring stuurt aan op het gebruik van één wereldtaal. Dat lijkt mij voor 
de socialisering van de mens alleen maar een verrijking.
Dit in tegenstelling tot de aapgeluiden die sommige voetbalsuppor-
ters denken te moeten produceren richting donker gekleurde soort-
genoten. Hoe infantiel kun je worden? Zo zie je dat taal, net als soci-
ale ontwikkeling, bij hoog intelligente soorten ook een stap terug 
kan doen. Overigens gun ik die groep ook de ontplooiing van nieuwe 
keelzakken.
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de Gitstappermolen is nog maalvaardig, toch zijn de stuwwerken 
bij alle molens nog intact en in gebruik. Bij de twee Nederlandse 
molens zijn door het voormalige Waterschap Roer en Overmaas in 
2008 vispassages aangelegd waardoor de beek vanaf de Roer ge-
heel vrij optrekbaar is voor vissen. De beek is over nagenoeg het ge-
hele stroomgebied vrij meanderend en natuurlijke processen krij-
gen de vrije loop [figuur 2]. Het grootste gedeelte van de beekloop 
ligt in het Nationaal Park De Meinweg, in een niet voor publiek toe-
gankelijk deel. Hier vormt de beek de landsgrens tussen Nederland 
en Duitsland. De Roode Beek herbergt door haar natuurlijke karak-
ter een zeer bijzondere flora en fauna. Zo komt er een rijke bronve-
getatie voor met Klein heksenkruid (Circaea x intermedia) en beide 
soorten goudveil (Chrysosplenium spec.) (Maes et al., 2014). In het 
beeksysteem komen zeer bijzondere soorten ongewervelden, zoals 
de Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii) en verschillende soor-
ten steenvliegen, voor (KalKMan & Koese, 2006; Korsten et al., 2007). 
In de beek komen tevens populaties rheofiele vissoorten voor zoals 
Serpeling (Leuciscus leuciscus) en Beekprik (Lampetra planeri)  (CroM
baghs et al., 2000; gubbels, 2007). 

waarneming van een otter in limburg

Tijdens de monitoring van een beverdam in de bovenloop van de 
Roode Beek werd op 6 januari 2018 met behulp van een camera-
val een Otter vastgesteld [figuur 3]. Uit latere veldmetingen van de 
waarnemingsplek blijkt dat de Otter minimaal 1,1 m lang is, waar-

Tijdens de monitoring van een beverdam in de Roode Beek 

op de Meinweg werd niet alleen de aanwezigheid van een 

Bever (Castor fiber), maar ook die van een ander water-

gebonden zoogdier vastgesteld, namelijk een Otter. Het 

betreft de eerste bevestigde waarneming van een Otter in 

Limburg na ruim 25 jaar afwezigheid. Wat kan deze waar-

neming betekenen voor de toekomst van de Otter in het 

Natura 2000-gebied het Roerdal?

roode beek

De Roode Beek vormt aan de zuidkant van de Meinweg de grens tus-
sen Nederland en Duitsland. Ze ontspringt uit kwelmoerassen bij 
Vlodrop-Station en krijgt tevens veel water van de Helpensteiner 
Bach die vlakbij Wildenrath ontspringt. De beek wordt vooral ge-
voed door ijzerrijke kwel, waaraan de Roode Beek haar naam ont-
leent. Ondanks het voor Nederlandse begrippen zeer natuurlijke ka-
rakter van de beek is het nutriëntengehalte vrij hoog. Dit wordt ver-
oorzaakt door effluentlozing van een Duitse zuiveringsinstallatie 
bij de oorsprong van de beek (Korsten et al., 2007). Na ongeveer ne-
gen kilometer in westelijke richting gestroomd te hebben mondt 
de Roode Beek bij het buurtschap Etsberg uit in de Roer [figuur 1]. 
Beide wateren liggen in het Habi-
tatrichtlijngebied Roerdal (Staat-
secretaris van Economische Za-
ken, 2013). Er zijn drie historische 
watermolens langs de beek aan-
wezig. De Dalheimer Mühle is ge-
legen in de bovenloop aan de Duit-
se zijde. Ongeveer halverwege de 
beek bevindt zich de Gitstapper-
molen. Waar de Roode Beek in de 
Roer uitmondt staat de Vlodrop-
permolen, ook wel de Onderste 
molen genoemd [figuur 1]. Alleen 

Is de Otter terug in Limburg?
EErstE bEvEstigdE waarnEming van EEn ottEr (Lutra Lutra) in Limburg na ruim 25 jaar 
afwEzighEid

P. Lemmers, B.H.J.M. Crombaghs & R. Aukema, Bureau Natuurbalans – Limes Divergens BV, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen,  
e-mail:  lemmers@natuurbalans.nl
W. Tegels, Markt 4, 6063 CA Vlodrop

FIGUUR 1 
De loop van de Roode Beek aan de 
zuidkant van de Meinweg waar de beek 
de grens vormt tussen Nederland en 
Duitsland.



natuurhistorisch maandblad106 juni		2018   jaargang 107 | 6             natuurhistorisch maandblad

in het Roerdal en het stroomgebied van de 
Geul. Dit betreffen respectievelijk pootaf-
drukken in 1994 en een zichtwaarneming 
met pootafdrukken in 1997, maar van beide 
waarnemingen is geconcludeerd dat het 
hier niet met zekerheid om een Otter gaat 
(Kurstjens & jansMan, 2010). De laatste Ot-
ter in Nederland werd in 1989 dood in een 
fuik aangetroffen. Om de terugkeer van 
de Otter in Nederland te realiseren wor-
den er sinds het jaar 2002 dieren geherin-
troduceerd en bijgeplaatst op verschillen-
de plaatsen (Kop van Overijssel; Zuidoost-

Friesland; Gelderse Poort). Momenteel neemt de otterpopulatie 
in Nederland toe, al vertoont de populatie afnemende genetische 
variatie als gevolg van inteelt (Koelewijn et al., 2010; Kuiters et al., 
2017). Om de Nederlandse populatie genetisch te versterken zijn 
de afgelopen jaren op verschillende locaties Otters van elders uit 
Europa bijgeplaatst. De reden hiervoor is dat er momenteel nog 
weinig uitwisseling met Otters uit Duitse populaties plaatsvindt 
(Kuiters et al., 2017). Het is aannemelijk dat de Otter die op 6 ja-
nuari 2018 werd waargenomen in de Roode Beek afkomstig is uit 
een Duitse populatie. In de Duitse deelstaten Brandenburg, Meck-
lenburg-Vorpommern en Sachsen is sprake van gezonde otterpo-
pulaties. In de aangrenzende deelstaat Nordrhein-Westfalen is de 
Otter zeldzaam, maar wordt de soort in de laatste decennia in toe-
nemende mate waargenomen, mogelijk als gevolg van influx van 
dieren uit Nederland en Niedersachsen (Kriegs et al., 2010). Op 9 
mei 2012 werd bij Bocholt, net over de Belgische grens bij Weert, 
een volwassen Otter met een cameraval vastgelegd. De herkomst 
van dit dier is niet duidelijk. Het zou kunnen dat het dier afkomstig 

is uit een Belgische relictpopulatie, maar 
het is ook mogelijk dat het hier via Neder-
lands grondgebied vanuit Duitsland te-
recht is gekomen (swinnen et al., 2012).

is de otter nu terug in limburg?

In de maanden na de otterwaarneming op 
6 januari 2018 is het dier niet meer met ca-
meravallen in de Roode Beek waargeno-
men. Over de hele beekloop zijn ook geen 
(verse) spraints meer aangetroffen. Hier-
mee kan worden aangenomen dat de Ot-

mee het vrijwel zeker een adult mannetje is (laMMertsMa & niewold, 
2016). In de weken na de waarneming met de cameraval zijn er drie 
spraints (poepplekken) aangetroffen naast de beek. Deze beston-
den uit visresten, waarschijnlijk van karperachtigen. Achteraf bleek 
dat de ouderdom ervan ongeveer overeenkwam met het moment 
van aantreffen van de Otter begin januari. De spraints waren te oud 
om er DNA uit te isoleren om daarmee de verwantschap en de her-
komst van het dier vast te stellen.

mogelijke herkomst

De Otter in de Roode Beek betreft de eerste bevestigde waarne-
ming van de soort in Limburg in meer dan 25 jaar. De laatste Otter 
die met zekerheid binnen de Limburgse provinciegrenzen is vast-
gesteld betrof een verdronken dier in een muskusrattenval op 28 
januari 1985 langs het Julianakanaal in Born (Kurstjens & jansMan, 
2010). Daarna zijn er mogelijk nog twee waarnemingen gedaan 

FIGUUR 2
De natuurlijke loop van de Roode Beek. Over 
nagenoeg het gehele stroomgebied is de beek vrij 
meanderend en krijgen natuurlijke processen de 
vrije loop (foto: P. Lemmers).

FIGUUR 3
Cameraval-opname van de aangetroffen Otter 
(Lutra lutra) in de bovenloop van de Roode Beek op 
6 januari 2018 (foto: W. Tegels).
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onder meer uit de aanleg van loopplanken en begeleidende klein-
wildrasters. Deze werden gefinancierd door de Provincie Limburg 
(Kurstjens & houben, 2014). Om de otterpopulatie vanuit een lan-
delijk perspectief genetisch te versterken en daarmee duurzaam 
in stand te houden zijn er in de afgelopen jaren door Stichting Ark 
op verschillende locaties in Nederland dieren bijgeplaatst, waar-
voor door het Rijk vergunning is verleend (Kuiters et al., 2017). Pro-
vinciale Staten van Limburg hebben op 17 november 2017 echter 
tegen het bijplaatsen van Otters in Limburg gestemd, met als ach-
terliggende argumentatie het voorkomen van landbouwschade 
en zoönose-overdracht. Tegen eerdere bijplaatsingen elders in Ne-
derland is een dergelijke argumentatie voor zover bekend niet ge-
bruikt. Kurstjens & houben (2014) concluderen dat bijplaatsing van 
Otters in Midden-Limburg, mede gezien de strategische ligging, 
populatieversterkend zou kunnen werken voor otterpopulaties in 
de Gelderse Poort en de Ardennen. Het feit dat een Otter in janu-
ari 2018 op eigen kracht het Roerdal heeft weten te bereiken, en 
zich hier blijkbaar enige tijd heeft opgehouden, duidt erop dat het 
waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd is voor de volgende Ot-
ter zich in Limburg meldt. De vraag dient zich dus opnieuw aan of 
we de Otter hierbij niet moeten faciliteren. Het beperken van ver-
keersslachtoffers ( jonge mannetjes blijven net zolang rondtrek-
ken tot ze een vrouwtje tegen het lijf lopen) en genetische verster-
king zouden hiervoor goede argumenten zijn. 

ter zich niet lang bij de Roode Beek heeft opgehouden. Mannetjes 
blijken veel te zwerven wanneer ze op zoek gaan naar een geschikt 
territorium (Koelewijn et al., 2010). Het is mogelijk dat het dier zich 
in een zoektocht naar geschikt leefgebied via de Roode Beek naar 
de Roer heeft verplaatst. Het Roerdal wordt in zijn algemeen-
heid zeer geschikt beschouwd als otterleefgebied vanwege een 
lage dichtheid aan infrastructuur, genoeg voedsel en rust. Wan-
neer knelpunten zijn opgelost wordt ingeschat dat er, samen met 
de Zandmaas in Noord-Limburg, in Midden-Limburg ecologische 
draagkracht bestaat voor een populatie van 50 Otters (Kurstjens & 
houben, 2014). Aanvullend onderzoek door middel van cameraval-
len of het zoeken van voetprenten en spraints kan uitwijzen of de 
waargenomen Otter nog in het Roerdal aanwezig is en of er in de 
loop van de komende jaren sprake is van een vestiging. 

realisatie van een duurzame otterpopulatie

De grootste bedreiging van de otterpopulatie in Nederland is 
het verkeer, circa 20% van de populatie wordt jaarlijks overreden 
(Kurstjens & jansMan, 2010; laMMertsMa & niewold, 2016). In de afge-
lopen jaren zijn verschillende bruggen en duikers in Midden-Lim-
burg aangepast, waarmee deze weg-waterknelpunten voor Ot-
ters veilig passeerbaar zijn gemaakt. De maatregelen bestonden 

Summary

IS THE OTTER BACK IN LIMBURG?
First confirmed sighting of a Eurasian otter 
(Lutra lutra) in Limburg after over 25 years 

A survey of a beaver dam in the Roode Beek 
brook in the Meinweg National Park estab-
lished not only the presence of a Beaver 
(Castor fiber) but also that of another water-
bound mammal: a male Eurasian otter. This 
represents the first confirmed observation 
of an Otter in the Dutch province of Limburg 
in 25 years. Where the animal came from is 
unclear, although it is likely that it concerns 
a roaming male from a German population 
looking for a territory. Since this observa-
tion, no indications have been found of its 
establishment in the Roode Beek brook. 
It is very well possible that the Otter has 
moved to the Natura 2000 site Roerdal, 
which is regarded as a very suitable habitat 
for the species. It is probably only a matter 
of time before another roaming Otter is 
observed. This raises the question whether 
individuals from other European popula-
tions should be introduced into the Roerdal 
area to genetically reinforce the Dutch otter 
population.
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en rivierdalen liggen weilanden en op de hogere gronden worden 
maïs, aardappelen, graan en suikerbieten verbouwd. De hoge zand-
gronden zijn ook geschikt voor tuinbouw; vaak worden daar asper-
ges geteeld. Verspreid wordt in het gebied, voornamelijk in de beek-
dalen, ook nog kleinschalig agrarisch natuurlandschap aangetrof-
fen.
De bossen zijn het natuurlijke leefgebied van de Eekhoorn [figuur 
1], maar ook open woonkernen worden door toenemende vergroe-
ning steeds geschikter voor de soort. 
Deze biotopen worden doorsneden door een netwerk van verhar-
de wegen. In de afgelopen zestien jaar zijn waarnemingen van Eek-
hoorns verzameld die waren aangereden op de belangrijkste ge-
meentelijke en provinciale wegen in de gemeente Roerdalen; in de 
afgelopen tien jaar is ook de verspreiding van de Eekhoorn in die ge-
meente onderzocht. Op grond van deze gegevens worden sugges-
ties gedaan ter voorkoming van aanrijdingen van de soort in de ge-
meente Roerdalen. 

inventarisaties

In de periode 2010-2016 zijn diverse methoden gebruikt om de ver-
spreiding van de Eekhoorn binnen de gemeente Roerdalen in beeld 
te brengen. Voor die inventarisaties werd de gemeente zoveel mo-
gelijk gebiedsdekkend met auto of fiets en te voet doorkruist.

Zichtwaarnemingen
Zichtwaarnemingen van levende dieren zijn representatief en be-
trouwbaar aangezien de Eekhoorn vooral overdag actief is en met 

In Nederland worden Eekhoorns (Sciurus vulgaris) op plek-

ken waar hun leefgebieden door wegen worden doorsne-

den vaak slachtoffer van het verkeer. De laatste jaren is in 

Nederland in verschillende gemeenten naar oplossingen 

gezocht om Eekhoorns een veilige oversteek te bieden. In 

dat kader zijn inmiddels al op diverse plaatsen eekhoorn-

bruggen geplaatst. De gemeente Roermond heeft bijvoor-

beeld in 2013 een eekhoornbrug over de Heinsbergerweg 

aangelegd die het aantal verkeersslachtoffers drastisch 

heeft verminderd (De Bruijn & jansen, 2017). Parallel aan het 

onderzoek in Roermond heeft de auteur van 2010-2016 in de 

gemeente Roerdalen onderzoek gedaan naar de versprei-

ding van Eekhoorns en van 2001-2016 naar locaties waar 

Eekhoorns vaak worden aangereden. Geïnspireerd door het 

succes van de Roermondse eekhoornbrug worden in deze 

publicatie de resultaten gepresenteerd en aanbevelingen 

gedaan voor het plaatsen van eekhoornbruggen binnen de 

gemeente Roerdalen. 

roerdalen als biotoop voor 
eekhoorns

Het grondgebied van de gemeente Roer-
dalen in Midden-Limburg heeft een op-
pervlakte van bijna 94 km2. De gemeente 
Roerdalen bestaat uit diverse woonker-
nen en buurtschappen. In de landelij-
ke omgeving is in de vorige eeuw op de 
hogere zandgronden vooral naaldbos 
aangeplant. De laatste decennia wordt 
steeds meer naaldbos omgevormd tot 
loofbos, zodat de meeste bosgebieden 
thans getypeerd kunnen worden als ge-
mengd bos. Het agrarisch gebruik is in-
tensief; in de laagste delen van de beek- 

Eekhoornbescherming in de gemeente Roerdalen: 
een kwestie van bruggen slaan
Steven Jansen, Reutjesweg 7, 6077 NA Sint Odiliënberg, e-mail: stevenjansen7@gmail.com

FIGUUR 1
Nieuwsgierige Eekhoorn (Sciurus vulgaris) 
(foto: S. Jansen).
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Het vinden van prenten van Eekhoorns is lastig omdat de dieren niet 
vaak over de grond lopen (wauters, 1985). Sporadisch worden prent-
afdrukken gevonden op modderpaden of in de winter op een dun 
laagje sneeuw [figuur 3].

Verkeersslachtoffers
Doodgereden Eekhoorns zijn een andere informatiebron met be-
trekking tot de verspreiding van de soort. Voor de registratie van 
waarnemingen van dode Eekhoorns is een langere periode geno-
men (2001-2016), omdat het vinden van verkeersslachtoffers [fi-
guur 5] op toeval berust. Verkeersslachtoffers die al langer gelegen 
hebben zijn ook meegenomen in dit onderzoek. Buitenmensen die 
primair uitkijken naar Dassen (Meles meles) als verkeersslachtof-
fers hebben ook hun vondsten van dode Eekhoorns aan de auteur 
doorgegeven. Indien mogelijk zijn de Eekhoorns van het asfalt ge-
raapt om dubbeltellingen te voorkomen. Uit deze gegevens is een 
goed beeld ontstaan van de punten op wegen waar onder Eek-
hoorns veel verkeersslachtoffers vallen.

verspreiding 

De gemeente Roerdalen valt 
binnen 126 aaneengesloten ki-
lometerhokken. In 108 van die 
kilometerhokken zijn in de on-
derzoeksperiode Eekhoorns 
vastgesteld, waarvoor de ge-
gevens van alle inventarisa-

geen andere zoogdiersoort is te verwarren. Navraag bij bewoners 
met parkachtige tuinen in de bebouwde omgeving leverde regel-
matig additionele waarnemingen op. Vaak worden de dieren daar 
aangetrokken door vruchtdragende bomen als Walnoot (Juglans re-
gia), Hazelaar (Corylus avellana) en Tamme kastanje (Castanea sa-
tiva). In de winter worden Eekhoorns vaak gezien bij voederhuisjes 
voor vogels.
De bolvormige boomnesten van Eekhoorns [figuur 2] zijn vaak 
moeilijker te vinden, maar zijn na enige oefening toch duidelijk her-
kenbaar in de boomkruinen. In de herfst en winter, wanneer er geen 
blad aan de bomen aanwezig is, is het zoeken in loofbossen uiter-
aard veel eenvoudiger dan wanneer de bomen bladeren dragen.
 Vraatsporen werden vooral gezien onder Grove den (Pinus syl-
vestris). Bij het eten van de zaden worden de schubben van de ke-
gels afgeknaagd waarna de schubben op de grond vallen. Heeft de 
Eekhoorn een goede voedselboom gevonden dan liggen daar grote 
hoeveelheden schubben bij elkaar: de zogenaamde smidsen (dal
stroM & bang, 1980). 

FIGUUR 3
Prentafdrukken van de Eekhoorn (Sciurus vulgaris) in een dun laagje sneeuw 
op een kort gemaaide golfbaan (foto: S.Jansen).

FIGUUR 2
Een opengemaakt nest van de Eekhoorn (Sciurus vulgaris) dat uit een boom-
kruin is gevallen (foto: S. Jansen).

FIGUUR 4
Puntgegevens op basis van 977 waar-
nemingen van Eekhoorns (Sciurus 
vulgaris) uit de periode 2010-2016 in 
de gemeente Roerdalen.
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Hieruit blijkt dat op sommige plekken concentraties van doodge-
reden dieren te zien zijn terwijl er op andere verharde wegen geen 
verkeersslachtoffers gevonden zijn. Dit kan verschillende redenen 
hebben. Eén reden is dat binnen de gemeente Roerdalen een aan-
tal wegen verkeersluw is gemaakt waardoor er ter plaatse geen 
of weinig gemotoriseerd verkeer passeert. De verharde Meinweg 
door het Nationaal Park de Meinweg is daar een mooi voorbeeld 
van. Een andere reden kan zijn dat de bomen aan weerszijden van 
de weg elkaar met de boomkruinen raken. Daar kunnen Eekhoorns 
veilig van boom tot boom springen en hoeven zij niet over het 
wegdek te lopen om over te steken. Ook deze dieren bereiken daar 
zonder problemen de overzijde van de weg.
In figuur 6 worden de zichtwaarnemingen van Eekhoorns die een 
verharde weg oversteken aangegeven. Het waarnemen van over-
stekende Eekhoorns is een nog grotere toevalstreffer dan van ver-
keersslachtoffers die liggen te wachten op een eventuele waarne-
mer. Dat er Eekhoorns heelhuids de weg over kunnen steken is ge-
zien de hoge verkeersintensiteit vaak meer geluk dan wijsheid. De 
figuren 5 en 6 illustreren dat Eekhoorns regelmatig wegen overste-
ken om voedsel en/of een partner te vinden en geven op deze wijze 
aan waar eekhoornbruggen gewenst zijn. 

ties zijn samengenomen. In de periode 2010-2016 zijn 977 waar-
nemingen van Eekhoorns geregistreerd waarvan 699 op basis van 
vraatsporen, 214 zichtwaarnemingen van levende dieren, 52 waar-
nemingen van nesten en twaalf waarnemingen van prenten. Als 
de 97 verkeersslachtoffers uit de periode 2001-2016 hierbij wor-
den opgeteld zijn er in totaal 1.074 eekhoornwaarnemingen ver-
zameld. 
Figuur 4 geeft een gedetailleerd verspreidingsbeeld van de Eek-
hoorn in de gemeente Roerdalen. Hierin komt de voorkeur van de 
soort voor bossen en kleinschalig cultuurlandschap goed tot uiting. 
In het grootschalige open agrarische landschap tussen de dorpen 
Posterholt en Vlodrop ontbreken waarnemingen. Daarnaast lijkt 
het erop dat de populatie in de gemeente Roerdalen door de Roer in 
tweeën gedeeld wordt. 

eekhoorns en het verkeer

De Eekhoorn is gedurende het hele jaar overdag actief (huizenga et 
al., 2010). Dode Eekhoorns kunnen daarom ook het gehele jaar door 
worden gevonden. In tabel 1 en in figuur 5 worden de verkeersslacht-
offers uit de onderzoeksperiode 
2001-2016 weergegeven. 
In figuur 5 zijn de verharde we-
gen aangegeven die bossen en 
dus ook het leefgebied van de 
Eekhoorns doorsnijden. Op deze 
kaart zijn tevens de 97 verkeers-
slachtoffers geprojecteerd. 

FIGUUR 5
Verharde wegen die eekhoornleef-
gebied doorsnijden (zwarte lijnen) in 
combinatie met de 97 verkeersslacht-
offers (rode punten) uit de periode 
2001-2016 met een van de verkeers-
slachtoffers. (foto inzet: S. Jansen)

FIGUUR 6
In de periode 2010-2016 zijn 56 zicht-
waarnemingen van overstekende 
Eekhoorns (Sciurus vulgaris) gedaan. 
De cijfers bij zeven locaties geven de 
aantallen Eekhoorns aan op plekken 
waar de soort geconcentreerd is waar-
genomen.
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sen bestaand eekhoornbiotoop en de fietsbrug kan goede verbin-
dende mitigerende uitkomst bieden.
Beide ‘subpopulaties’ sluiten wel goed aan op de populaties in de aan-
grenzende gemeentes Roermond en Echt-Susteren. Ook met buur-
land Duitsland, waar recent faunakartering heeft plaatsgevonden, is 
het contact grenzeloos (schriftelijke mededeling Peter Kolshorn, 2018). 

suggesties

Bepaling urgente locaties
De omgeving en het gebruik van een verharde weg zijn dus groten-
deels bepalend of er daar onder Eekhoorns verkeersslachtoffers val-
len. Factoren die meespelen zijn de aanwezigheid van opgaande be-
groeiing (bomen) aan weerszijden van de weg, de breedte van de 
weg inclusief de eventuele fietspaden, de afstand tussen de boom-
kronen aan weerszijden van de weg, de verkeersintensiteit en de 
snelheid van het gemotoriseerde verkeer. 
Uit de inventarisatie blijkt dat er op 36 wegtrajecten in Roerdalen 
veel verkeersslachtoffers onder  Eekhoorns vallen [figuur 5]. Het be-
heer van deze wegen wordt uitgevoerd door de Provincie Limburg 
(15 locaties) en de Gemeente Roerdalen (21 locaties). De belangrijkste 
knelpunten voor de Eekhoorn in de gemeente Roerdalen zijn aange-
geven in tabel 1. Op grond van het aantal zichtwaarnemingen (van 
zowel dode als levende Eekhoorns) en de verkeersintensiteit zijn van 

deze 36 knelpunten negen ‘hot-
spots’ geselecteerd [figuur 7].

discussie

De combinatie van waarnemingsmethoden maakt het waarschijn-
lijk dat er dubbeltellingen hebben plaatsgevonden: dezelfde levend 
waargenomen Eekhoorn kan enige tijd later als verkeersslachtoffer 
geregistreerd worden en een waargenomen nest kan van een daar 
dichtbij waargenomen Eekhoorn zijn. Hoewel de relatieve omvang 
van deze dubbeltellingen lastig te schatten is zullen ze geen belang-
rijk effect op het in deze studie gepresenteerde verspreidingsbeeld 
hebben gehad. Het is, gezien het aantal slachtoffers, gerechtvaar-
digd om te stellen dat verharde verkeerswegen ook in de gemeente 
Roerdalen een risico vormen voor de Eekhoorn. 
Door haasnoot (2013) is een negatief effect van verkeer op de gene-
tische diversiteit van populaties aangetoond. In Roerdalen bestaat 
de indruk dat er aan weerszijden van de Roer gescheiden popula-
ties leven (blauwe lijn in figuur 4). Of deze twee “subpopulaties” ook 
daadwerkelijk genetisch van elkaar verschillen is de vraag. In prin-
cipe is er uitwisseling mogelijk. Eekhoorns kunnen goed zwemmen 
en er is een drietal mogelijke verbindingsroutes over de Roer: twee 
(drukke) verkeersbruggen bij Sint Odiliënberg en bij Vlodrop en een 
rustige fietsbrug: de verbinding Paarlo-Waterschei (zwarte stippen 
in figuur 4). Of deze mogelijke verbindingen door Eekhoorns benut 
worden is vooralsnog niet vastgesteld. Daarnaast zijn ze niet eek-
hoornvriendelijk ingericht en sluiten ze ecologisch niet aan op be-
staande eekhoornbiotopen. Gerichte aanplant van houtsingels tus-

FIGUUR 7
De provinciale (rood) en de gemeen-
telijke (oranje) locaties die in aanmer-
king komen om eekhoornbruggen 
op te hangen om knelpunten voor 
de Eekhoorn (Sciurus vulgaris) in de 
gemeente Roerdalen op te lossen. 
De blauwe locatie is de reeds gereali-
seerde eekhoornbrug in de gemeente 
Roermond. De bolletjes met een zwarte 
stip zijn de locaties die als eerste zouden 
kunnen worden aangepakt. De cijfers 1 
t/m 9 komen overeen met tabel 1.

TABEL 1
Locaties waar met prioriteit maatregelen gewenst zijn. Met verkeersbewegingen wordt het aantal voertuigen bedoeld. De cijfers komen overeen met figuur 7. 

Nummer Wegbeheerder Locatie Plaats Dood Levend Ver keers-
bewe gingen

Maximum 
snelheid

1 Gemeente Roerdalen Huysbongerdweg Montfort 2 5 1296 50
2 Gemeente Roerdalen Stationsweg Montfort 4 7 2096 50
3 Provincie Limburg N293 Sint Odiliënberg 4 3 9926 50
4 Gemeente Roerdalen Roermondse weg Posterholt 4 3 60
5 Provincie Limburg N293 Posterholt 4 2 9854 80
6 Provincie Limburg N570 Herkenbosch 3 10378 80
7 Provincie Limburg N570 Herkenbosch 4 6820 80
8 Gemeente Roerdalen Meinweg Herkenbosch 3 3 200 80
9 Provincie Limburg N570 Vlodrop-station 5 2 5839 80
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men voor het voorkomen van verkeersslachtoffers onder Eek-
hoorns die aan de gemeente Roerdalen en de Provincie Limburg 
zijn toegestuurd. Ook de beherende instanties van aangrenzende 
terreinen zoals Stichting het Limburgs Landschap en Staatsbos-
beheer kunnen in samenwerking met de wegbeheerders een po-
sitieve bijdrage leveren aan het wegnemen van knelpunten voor 
de eekhoornpopulatie in de gemeente Roerdalen.
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Eekhoornbruggen
De meest voor de hand liggende oplossing ter voorko-
ming van aanrijdingen met Eekhoorns is het aanleg-
gen van eekhoornbruggen op de benoemde knelpun-
ten. Daarmee zijn in de gemeente Roermond goede re-
sultaten geboekt (de bruijn & jansen, 2017) [figuur 8].
Dat Eekhoorns ook elders deze speciale voorzieningen 
gebruiken is inmiddels aangetoond. De dieren passen 
zich relatief snel aan de nieuwe omstandigheden aan 
en nemen de bruggen op in hun dagelijkse migratie-
routes. Daarnaast is het aanbrengen van deze bruggen 
goedkoop en technisch relatief eenvoudig (VerCaute
ren et al., 2015). De eekhoornbrug in Den Haag (Zuid-
Holland) is verschillende keren negatief in het nieuws 
geweest vanwege de hoge kosten, maar deze brug kan qua uit-
voering niet als standaard beschouwd worden. Het positieve 
nieuws van daar is dat Eekhoorns inmiddels al jaren gebruik ma-
ken van deze brug (schriftelijke mededeling G. Rensink, gemeen-
te Den Haag, 2018). Met het aanbrengen van bruggen zoals die in 
Roermond (kosten circa € 2.500 per brug) zijn ook in Amsterdam 
(Noord-Holland), Otterlo (Gelderland) en Sint Willebrord (Noord-
Brabant) goede resultaten geboekt. Op al die locaties zijn geen 
verkeersslachtoffers meer gevallen sinds er eekhoornbruggen 
hangen. 
Nu is vastgesteld dat eekhoornbruggen in de praktijk functione-
ren worden deze, evenals dassentunnels, herpetoducten en eco-
ducten, ook steeds meer door overheden geaccepteerd als een 
volwaardige ontsnipperingsmaatregel. 
Op basis van de gegevens is de auteur tot aanbevelingen geko-

Summary

SQUIRREL PROTECTION IN THE 
MUNICIPALITY OF ROERDALEN: A MATTER 
OF BUILDING BRIDGES

Squirrels (Sciurus vulgaris) in the Nether-
lands often fall victim to traffic, because 
many paved roads cut through their bio-
topes. Opportunities were sought to pro-
vide the species with safe crossings. Squirrel 
bridges have already been installed in 
several places in the Netherlands. In the 
municipality of Roerdalen (Province of 
Limburg) the author investigated the dis-
tribution of Squirrels, and the ‘black spots’ 
where many Squirrels were being killed by 
traffic. Distribution data were collected over 
the 2010-2016 period, yielding a total of 977 

observations, including 699 based on feed-
ing marks, 214 sightings of live animals and 
52 of nests, and 12 observations of prints. 
Adding the 97 traffic casualties (collected 
over the 2001-2016 period) results in a total 
of 1074 squirrel observations in the munici-
pality. Combining observations of Squirrels 
on both sides of a road (including 56 obser-
vations of crossing Squirrels), clusters of 
traffic victims (black spots), traffic intensity 
and the nature of the road enabled the most 
important sites to be identified. Nine black 
spots were selected that urgently need mit-
igation. The Roerdalen municipal authori-
ties and the Limburg provincial government 
have been informed about the findings of 
this study. If measures are taken, casualties 
among Squirrels are expected to be greatly 
reduced.
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FIGUUR 8
Een voormalig knelpunt in de gemeente Roermond is opgelost 
door het plaatsen van een eekhoornbrug die nu vaak door 
Eekhoorns (Sciurus vulgaris) wordt benut (foto: S. Jansen).
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kenmerken

Habitus
De Veengeelgerande waterroofkever [figuur 1] is een van de zeven 
soorten uit het geslacht Dytiscus die in Nederland voorkomen. De 
soort valt op door het nagenoeg ontbreken van een gele rand aan 
de voor- en achterzijde van het halsschild, zodat op het eerste oog 
qua tekening verwarring mogelijk is met de Tuimelaar (Cybister la-
teralimarginalis). Bij nadere bestudering heeft de waterkever ech-
ter de voor de meeste soorten van het geslacht Dytiscus typische 
lichaamsvorm, waarbij de grootste breedte ongeveer halverwege 
het lichaam ligt (lenders, 2008; Koese, 2010). Bij de Tuimelaar bevindt 
zich de grootste breedte achter het midden waardoor de voor die 
soort typische druppelvormige habitus ontstaat.
De bovenzijde van de Veengeelgerande waterroofkever is groen- 
tot bruinachtig met een doorlopende gele streep aan de zijkant van 
hals- en dekschilden. De onderzijde is geel; de buikschilden worden 
begrensd door donkere randen. De heupaanhangsels zijn afgerond 
en niet uitgetrokken tot een stompe of spitse punt.
Mannelijke en vrouwelijke dieren kunnen gemakkelijk van elkaar 

De Veengeelgerande waterroofkever (Dytiscus dimidia-

tus) behoort ongetwijfeld tot de minder bekende water-

roofkevers uit ons land. Dat heeft enerzijds te maken met 

de gemakkelijke verwarring met de Gewone geelgerande 

waterroofkever (Dytiscus marginalis), anderzijds met de 

specifieke habitatkeuze van het dier. Over de ecologie en 

verspreiding van de soort is relatief weinig bekend door het 

nagenoeg ontbreken van specifiek onderzoek. In dit artikel 

wordt getracht meer inzicht te brengen in de leefwijze van 

de Veengeelgerande waterroofkever, zijn habitatkeuze en 

zijn verspreiding in Limburg. Daarbij wordt de soort vaak 

gespiegeld aan de Gewone geelgerande waterroofkever die 

in deze serie van artikelen van het geslacht Dytiscus als eer-

ste is behandeld (LenDers, 2018b).

Ecologie en verspreiding van de geelgerande 
waterroofkevers in Limburg
dEEL 2. dE vEEngEELgErandE watErroofkEvEr (Dytiscus DimiDiatus)

A.J.W. Lenders, Groenstraat 106, 6074 EL Melick, e-mail: tlenders@live.nl

FIGUUR 1
Habitus van de Veengeelgerande waterroofkever (Dytiscus dimidiatus). Links een mannetje in zij- en bovenaanzicht, rechts een vrouwtje in zij- en bovenaanzicht 
en midden-onder een vrouwtje in vooraanzicht (foto’s: P. van Hoof).
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15,5-18,5). Qua habitus kan de lichaamsvorm op grond van het BQ 
(bodyquotiënt = lichaamslengte / lichaamsbreedte) worden be-
titeld als normaal (1,8<BQ<2,0) (lenders, 2007a). Daarmee is de li-
chaamsvorm vergelijkbaar met de Gewone geelgerande waterroof-
kever; de Veengeelgerande waterroofkever is evenwel behoorlijk 
forser (lenders, 2018a).

waarnemingen

Vanaf 1980 zijn in totaal 216 waarnemingen van de Veengeelgeran-
de waterroofkever verzameld. Het gestructureerd verzamelen van 
data door de auteur is pas vanaf 1990 serieus opgepakt. Voor die tijd 
zijn alleen enkele vondsten bekend van de Turfkoelen (gemeente 
Roerdalen). Over de periode 1991-2016 is het aantal vindplaatsen 
per jaar uitgezet om een beeld te krijgen van het waarnemingen-
verloop [figuur 2]. In dit overzicht is 2017 niet opgenomen omdat de 
inventarisaties door de auteur inmiddels zijn afgesloten. De trend 
in het verloop van het jaarlijks aantal vindplaatsen geeft een hoge 
mate van stabiliteit aan.
Aan het persoonlijke bestand werden daarnaast nog zeven gevali-
deerde en twee ongevalideerde waarnemingen van Limburg uit de 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) toegevoegd. Vervolgens 
werden drie dubbelwaarnemingen uit het bestand verwijderd.

worden onderscheiden (lenders, 2018a). De dekschilden van de 
vrouwtjes zijn altijd gegroefd, de mannetjes hebben gladde dek-
schilden. In tegenstelling tot de andere soorten binnen het ge-
slacht loopt de groevenstructuur bij de vrouwtjes niet ver naar 
achteren door. De meeste groeven eindigen vlak achter het mid-
den van de dekschilden. In Nederland zijn bij vrouwtjes nog nooit 
ongegroefde exemplaren aangetroffen. Mannelijke exemplaren 
zijn anderszins van vrouwelijke te onderscheiden door het bezit 
van hechtschijven aan de voortarsen die bezet zijn met vele tien-
tallen zuignapjes. De hechtschijven hebben een functie bij de co-
pulatie.

Biometrische gegevens
In totaal werden 257 Veengeelgerande waterroofkevers in Limburg 
gevangen. Van 232 exemplaren werd het geslacht vastgesteld, 104 
mannetjes en 128 vrouwtjes. De sexratio (het aantal mannetjes ge-
deeld door het aantal vrouwtjes) bedraagt 0,81. Tevens is van een 
groot aantal dieren (n=186) de lengte en de breedte opgemeten 
(lenders, 2018a). Bij dit biometrisch onderzoek kwam 93% van de 
dieren (n=173) uit Limburg. Uit de metingen kwam naar voren dat 
mannelijke dieren iets groter zijn dan vrouwelijke dieren. De gemid-
delde lengte van de mannetjes was 34,8 mm (range 32,5-38,0), die 
van de vrouwtjes 33,8 mm (range 31,0-38,0). De gemiddelde breedte 
bedroeg respectievelijk 17,7 mm (range 16,5-19,0) en 17,4 mm (range 
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FIGUUR 2
Het jaarlijkse aantal vindplaatsen van de Veengeelgerande waterroofkever (Dytiscus dimidiatus) over de periode 1991-2016. De zwarte lijn is de trendlijn op 
grond van die gegevens.

Watertype Alle monsterpunten met 
waarnemingen van kevers uit 

de geslachten Hydrophilus, 
Cybister en Dytiscus

Vindplaatsen van Dytiscus 
dimidiatus (periode 1980-

2016)

Aantal Percentage Aantal Percentage
Beek (stromend water, breedte < 4m) 300 10,5 27 12,1
Sloot (stilstaand water, breedte < 4m) 375 13,1 99 44,2
Grote plassen en oude meanders (oppervlak > 1000 m2) 81 2,8 18 8,0
Kanalen / grachten (breedte >4m) 46 1,6 5 2,2
Vennen en veenputten (in heide- en veengebieden) 509 17,8 5 2,2
Poelen (natuurlijk grondwerk, oppervlak < 1000 m2) 1510 52,7 68 30,4
Vijvers en drinkbakken (kunstmatig met steen of beton) 39 1,4 2 0,9
Regenplassen / Karrensporen (tijdelijk water) 4 0,1 0 0,0
Totaal 2864 100,0 224 100,0

TABEL 1
Voorkeur van de 
Veengeelgerande waterroofke-
ver (Dytiscus dimidiatus) voor 
bepaalde watertypen.
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vaak in gebruik genomen als weiland, waarin als een vorm van na-
tuurontwikkeling dikwijls kunstmatig poelen werden aangelegd. 
Van de oorspronkelijke situatie resteren op de natste delen broek-
bossen en restanten van oude riviermeanders. Dit soort habitats is 
vooral aanwezig in de beek- en rivierdalen en de oude turfontgin-
ningen. De open wateren hebben een dichte water- en oevervegeta-
tie. De beschaduwde biotopen worden gekenmerkt door ophopend 
organisch materiaal (zie ook PaKulniCKa et al., 2016), vaak in de vorm 
van (slecht afbrekende) bladeren.

Het bestand in de databank is gecorrigeerd 
voor specifiek onderzoek op het Landgoed 
Hoosden (lenders, 2012). In 2010 werd op dat 
landgoed een uitgebreide studie gedaan naar 
een drietal grote waterkevers. Daarbij ston-
den zeven fuiken op vaste standplaatsen die 
het gehele jaar door werden gecontroleerd. In 
dat jaar is sprake van 56 waarnemingen van 
de Veengeelgerande waterroofkever op ver-
schillende datums. Bij de bepaling van het 
jaarlijkse waarnemingenverloop zijn voor 
2010 uit het Landgoed Hoosden slechts zeven 
vindplaatsen opgenomen.
De vangstmethodiek is eerder uitvoerig beschreven (lenders, 2018b). 
Daar wordt in deze bijdrage niet verder op ingegaan.

ecologie en verspreiding

Bij het onderzoek naar grote waterkevers is bij veel vindplaatsen 
een beschrijving van de water- en landhabitat genoteerd. Het be-
treft in totaal 2.864 vindplaatsen waar ecologie en verspreiding 
van de Veengeelgerande waterroofkever aan kunnen 
worden gerelateerd. Datzelfde referentiebestand is ge-
bruikt voor de bepaling van de habitatvoorkeur van de 
Tuimelaar (lenders, 2017) en de Gewone geelgerande 
waterroofkever (lenders, 2018b).

Water- en landhabitat
Zowel water- als landhabitat van de Veengeelgerande 
waterroofkever is vergeleken met het basisbestand. De 
meeste kevers zijn aangetroffen in sloten, poelen, lang-
zaam stromende beken en voedselrijke grote plassen. 
Uit tabel 1 blijkt dat de soort wat betreft waterhabitat 
significant oververtegenwoordigd is in sloten, grote-
re voedselrijke plassen en oude meanders en is onder-
vertegenwoordigd in poelen en vennen (Chi-kwadraat-
toets, p<0,001). Uit tabel 2 is duidelijk dat de omringen-
de landhabitat vooral bestaat uit grasland en broekbos 
en dat droge loof- en naaldbossen en heide worden ge-
meden (Chi-kwadraattoets, p<0,001).
De Veengeelgerande waterroofkever heeft in Limburg 
een uitgesproken voorkeur voor voedselrijke moeras-
sen [figuur 3]. Vaak zijn het de van oorsprong natte gron-
den die in de loop der tijd zijn ontwaterd met de aanleg 
van een netwerk van greppels en sloten, afwaterend op 
langzaam stromende beken. Deze gronden zijn later 

Landbiotoop Alle monsterpunten met 
waarnemingen van kevers uit 

de geslachten Hydrophilus, 
Cybister en Dytiscus (n=2248)

Vindplaatsen van Dytiscus 
dimidiatus (periode 1980-

2016, n=198)

Waardering Percentage Waardering Percentage
Broekbos (soms met open water) 525 11,7 160 40,4
Loofbos (droog) 622 13,8 30 7,6
Naaldbos (droog) 641 14,3 9 2,3
Houtwallen / forse hagen 104 2,3 5 1,3
Kleine bosjes / individuele bomen 80 1,8 2 0,5
Boomgaarden / tuinen 22 0,5 0 0,0
Akkerland 206 4,6 4 1,0
Gras- en/of weiland 1557 34,6 173 43,7
Veen en gagelstruwelen (nat) 96 2,1 0 0,0
Heide en schraalland (droog) 473 10,5 6 1,5
Ruigte / ruderaal terrein 102 2,3 1 0,3
Wegen en bebouwing 68 1,5 6 1,5
Totaal 4496 100,0 396 100,0

TABEL 2
Voorkeur van de Veengeelgerande waterroofkever 
(Dytiscus dimidiatus) voor bepaalde landbiotopen.

FIGUUR 3
De Groote Moost (a) en de Turfkoelen (b), voorbeelden van broek-
bossen waarin de Veengeelgerande waterroofkever (Dytiscus 
dimidiatus) is aangetroffen (foto’s: A. Lenders).
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met (open) broekbossen voldoet het best aan de eisen van de soort. 
Daarmee neemt de soort een veel specifiekere niche in dan de Ge-
wone geelgerande waterroofkever.

Verspreiding in Limburg
De verspreiding van de Veengeelgerande waterroofkever in Lim-
burg is weergegeven in figuur 5. Dit overzicht berust op 225 vind-
plaatsmeldingen. De meest zuidelijke waarneming van de soort 
komt uit Berkelaar, ten noorden van Echt. Het betreft een niet-geva-
lideerde waarneming uit de NDFF. De overweging om deze locatie in 
het verspreidingskaartje op te nemen is gemaakt op grond van his-
torische waarnemingen uit De Doort, net ten zuiden van Echt (Van 
Maanen, 2008). Daar is de soort bij inventarisaties door erkende ke-
verdeskundigen in de periode 1968-1972 waargenomen. De waar-
neming uit Berkelaar valt derhalve binnen het historische versprei-
dingsgebied van de Veengeelgerande waterroofkever in Limburg. 
De waarneming uit De Doort is niet opgenomen in de NDFF; de 
waarneming uit Berkelaar wacht op bevestiging.

Opvallend is ook dat waar de vindplaatsen van de Veengeelgerande 
waterroofkever betrekking hebben op open zonbeschenen wateren, 
deze altijd in de nabijheid van een broek- of moerasbos liggen waar-
in wilgen (Salix spec.) en elzen (Alnus spec.) domineren [figuur 4]. In 
Limburg werd de soort in eerste instantie Moerasgeelrand genoemd 
(lenders 2007b; 2007c; 2012). In hoogveen is de kever, in tegenstelling 
tot in laagveen, nooit aangetroffen. De typering voor zijn watervoor-
keur als acidofyl (zuurminnend) door Klausnitzer (1996) kan door dit 
onderzoek voor Limburg niet worden bevestigd. Uit de vindplaatsen 
spreekt eerder een voorkeur voor water dat qua zuurgraad neutraal is.
De voorkeur van de Veengeelgerande waterroofkever voor stil-
staande of langzaam stromende wateren in een zonnige of scha-
duwrijke omgeving met een rijke watervegetatie wordt onder-
steund door nauMann (1955), Freude et al., (1971), nilsson & holMen 
(1995), du Chatenet (2005), sutton (2008) en lenders (2012). Beter is 
het voor de typering van de habitat van de Veengeelgerande water-
roofkever uit te gaan van de landschappelijke benadering (PaKul
niCKa et al., 2016).
Landschapsfactoren worden vaak genegeerd in ecologische stu-
dies. In geval van de Veengeelgerande waterroofkever is de afwisse-
ling van zonnige en beschaduwde wateren waarschijnlijk essenti-
eel. De combinatie van nat grasland met greppels, sloten en poelen 

FIGUUR 4
Open leefgebied van de Veengeel gerande waterroofkever (Dytiscus dimidia-
tus) op Landgoed Hoosden in het voorjaar van 2010 (foto: A. Lenders).

FIGUUR 5
De verspreiding van de 
Veengeelgerande water-
roofkever (Dytiscus dimi-
diatus) in Limburg.
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lijken te hebben dan de imago’s. Hoewel duidelijk is dat zowel ima-
go’s als larven schaduwrijke habitats prefereren schijnt de voorkeur 
van de larven nog meer naar dit soort plekken uit te gaan. braasCh 
(1989) en serjeant (2013) constateren een keuze van de larven voor 
kleinere ondiepe, beschaduwde wateren die eigenlijk alleen in 
broekbossen worden aangetroffen [figuur 6].

Verplaatsingen
De Veengeelgerande waterroofkever heeft een goed vliegvermo-
gen (nilsson & holMen, 1995); dispersie kan dus zowel via de lucht als 
het water plaatsvinden.
Grotere afstanden zullen zeker vliegend worden overbrugd. Het ko-
loniseren van nieuwe gebieden wordt waarschijnlijk in hoge mate 
bepaald door de aanwezigheid van passend habitat. Veel van de ge-
schikte biotopen zijn al door de soort bezet, zelfs met een verdere 
verbreiding in de (open) randgebieden daarvan.
Een verplaatsing over meerdere kilometers is aangetoond in het 
Meinweggebied. Daar is de soort tot 2007 (ondanks intensieve in-
ventarisaties) in geen enkel water aangetroffen (lenders, 2007b). In 
2012 werd een mannelijk exemplaar gevangen in de Knoflookpoel 
op het Wolfsplateau. De nieuwe vindplaats is hemelsbreed meer 

In heel Zuid-Limburg is de soort niet aangetroffen. Daar is voor de 
Veengeelgerande waterroofkever nauwelijks geschikt habitat aan-
wezig. Het voorkomen is beperkt tot Noord- en Midden-Limburg. 
Uit het verspreidingsoverzicht blijkt dat de aanwezigheid van de 
soort is gebonden aan beek- en rivierdalen en aan voormalige peel-
restanten. De meeste vindplaatsen zijn gerelateerd aan broekbos-
sen met optredende kwel. Belangrijke gebieden voor de soort zijn 
het Schuitwater (CuPPen et al., 2003), de Elsbeemden, de Heesbeem-
den, het Koelbroek, de Waterbloem, de Kleine en Groote Moost, de 
Nederpeel, het Sarsven en De Banen, het Weerterbos (wassCher & 
CuPPen, 1991; lenders, 2007b), het Areven, de Moeselpeel, De Krang, 
het Laagbroek, Landgoed Hoosden (lenders, 2012) en de Turfkoe-
len (lenders, 2007c). Hoewel wijd verspreid in het midden en noor-
den van de provincie kan niet worden gesproken van een algemeen 
voorkomen, daarvoor zijn de habitateisen van deze soort te speci-
fiek.

biologie

Over de biologie van de Veengeelgerande waterroofkever is weinig 
bekend. Vaak wordt verwezen naar de Gewone geelgerande wa-
terroofkever (nauMann, 1955; Klausnitzer, 1996), toch lijkt deze soort 
met betrekking tot de voortplantingsplaatsen specifieke eigen-
schappen te bezitten. Op een paar aspecten van de ecologie wordt 
hier wat dieper ingegaan.

Levenscyclus
De levenscyclus van de Veengeelgerande waterroofkever wijkt 
waarschijnlijk weinig af van die van de Gewone geelgerande water-
roofkever (lenders, 2018b). Er is, afgezien van het fuikenonderzoek 
op Landgoed Hoosden (lenders, 2012), niet veel soortspecifiek ecolo-
gisch onderzoek bij deze soort gedaan. In de databank zijn te weinig 
gegevens aanwezig om voor heel Limburg een seizoensgebonden 
voorkomen vast te stellen, maar waarschijnlijk gedraagt de soort 
zich niet anders dan de Gewone geelgerande waterroofkever [len
ders, 2018b]. Er is bij adulte dieren overwintering in het water aan-
getoond (nisson & holMen, 1995), hetgeen doet vermoeden dat de 
levensduur van de soort meerdere jaren kan bedragen. De afzetting 
van eieren vindt vooral plaats in het voorjaar, daarna sterft een deel 
van de populatie en vanaf half juli verschijnt een nieuwe generatie. 
Volwassen larven zijn bij het fuikonderzoek uit 2010 op Landgoed 
Hoosden gevangen van half mei tot half juli. Dit past in de opge-
stelde en verwachte levenscyclus. In Hoosden zijn in voor- en najaar 
vooral de vrouwelijke exemplaren actief, in de zomer hoofdzakelijk 
de mannelijke. Dit zou in het voorjaar verband kunnen houden met 
het afzetten van de eieren, waarbij de vrouwtjes waarschijnlijk ui-
terst kritisch zijn bij het zoeken naar de meest geschikte eiafzet-
plekken (lenders, 2012).
De hoogste dichtheid van kevers op verschillende locaties in Lim-
burg is gevonden in het voorjaar en de nazomer. Zo zijn meerdere 
vondsten per monsterpunt bekend van de Turfkoelen op 21 april 
2006 (tien exemplaren), van Landgoed Hoosden op 29 mei en 2 juni 
2010 (vijf exemplaren), van de Nederpeel op 15 augustus 1994 (vijf 
exemplaren) en van de Krang op 28 augustus 2003 (meer dan tien 
exemplaren). Dit suggereert, evenals bij de Gewone geelgeran-
de waterroofkever, tijdens het activiteitsseizoen een tweetoppige 
abundantiecurve (lenders, 2018b).
Bijzonder voor de soort is dat de larven een ander voorkeurshabitat 

FIGUUR 6
Habitat van de Veen geel gerande waterroofkever (Dytiscus dimidiatus) in de 
Turfkoelen. Larven van de soort worden vrijwel uitsluitend aangetroffen in 
ondiepe, beschaduwde plassen in broekbossen (foto: A. Lenders).
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niet uit te sluiten. Terwijl veel noordelijke soorten 
waterroofkevers in ons land afnemen als gevolg 
van opwarming van de waterhabitat (VerberK & 
bilton, 2013) treedt er bij de Veengeelgerande wa-
terroofkever een stabilisatie op in het aantal jaar-
lijks gemelde vindplaatsen [figuur 2].
In tegenspraak daarmee is echter zijn habitatpre-
ferentie die lijkt te wijzen op een voorkeur voor 
koele beschaduwde plekken. Mogelijk is ook de 
beschikbaarheid van voldoende voedsel bij de 
soort een beperkende factor.
De Veengeelgerande waterroofkever is op de 

Britse eilanden de sterkst bedreigde Dytiscus-soort (sutton, 2008). 
Hoewel ook in andere Europese landen wordt gesproken van een 
zeldzaam voorkomen is de soort niet opgenomen in de EU Vogel- en 
Habitatrichtlijn. In Belgisch-Limburg wordt de soort aangeduid als 
kwetsbaar (doPagne, 1997). De status van deze grote waterroofke-
ver in Nederlands-Limburg is niet duidelijk. Dit onderzoek verschaft 
daar ook onvoldoende helderheid in. In Noord- en Midden-Limburg 
lijkt de Veengeelgerande waterroofkever tamelijk algemeen. De re-
den hiervoor zou kunnen zijn dat in de provincie Limburg het mees-
te verspreidingsonderzoek aan grote waterroofkevers is gedaan. 
Maar zelfs met dat gegeven zijn waarschijnlijk, net als in veel ande-
re landen (zie ook sCheers & laMbeets, 2014), nog niet alle vindplaat-
sen goed in kaart gebracht. In Limburg is de Veengeelgerande wa-
terroofkever na de Gewone geelgerande waterroofkever de meest 
verspreide soort van het geslacht Dytiscus.
De grote waterroofkevers nemen op Europese schaal in aantal af 
(Klausnitzer, 1996). De intensivering van de landbouw, een toene-
mende industrialisatie en een voortschrijdende urbanisering (Fos
ter & bilton, 2014) zijn hiervan de hoofdoorzaak. Ook het leefgebied 
van de Veengeelgerande waterroofkever zal hierdoor inkrimpen. 
Toch lijkt deze soort op veel plaatsen nog geschikte biotopen aan te 
treffen, ook in het cultuurlandschap (serjeant, 2013). Het uiterwaar-
denlandschap en de voormalige veenontginningen met extensief 
beheerde graslanden, sloten en poelen in combinatie met grienden 
en broekbosjes vormen voor de soort de  belangrijkste habitat. De 
ontwikkeling van nieuwe natuur langs de grote rivieren zou voor de 
Veengeelgerande waterroofkever wel eens een positieve uitwer-
king kunnen hebben, mits ook daar wordt ingezet op een gevarieerd 
landschap met diepe en ondiepe waterpartijen in combinatie met 
de ontwikkeling van ooibossen.
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dan vijf kilometer van de Turfkoelen, de dichtstbijzijnde kernpopu-
latie, verwijderd. Opmerkelijk is dat de nieuwe locatie in hoge mate 
voldoet aan de eisen die de soort stelt: een voedselrijk, sterk met wa-
terplanten begroeid water met wilgenstruweel op de oevers.
Interessant is de vraag of er bij de vrouwelijke kevers een vorm van 
voortplantingsmigratie optreedt. De larven lijken te zijn gebonden 
aan een specifiek waterhabitat. Betekent dit dat de vrouwelijke die-
ren daar ook hun eieren afzetten of migreren de larven via het water 
naar deze plekken en groeien ze daar verder op? De imago’s hebben 
een bredere habitatkeus dan de larven. Zij prefereren een dichte wa-
ter- en oevervegetatie met voldoende voedsel. Ze zijn vooral gespe-
cialiseerd op waterslakken. Dat voedselaanbod is ook in het open 
cultuurlandschap aanwezig, zelfs in sloten met een dicht kroosdek 
[figuur 7]. De larven hebben daarentegen ondiep open water no-
dig zonder kroosbedekking (braasCh, 1989) met eveneens een hoog 
voedselaanbod.
Verplaatsingsexperimenten in Landgoed Hoosden suggereren dat 
volwassen kevers geen homing-gedrag vertonen. Het lage terug-
vangstpercentage (slechts 5,4% van de 74 gemerkte dieren werd in 
de directe nabijheid van de uitzetplaats teruggevangen) is mogelijk 
wel een indicatie voor een hoge trekdrift van met name de vrouwe-
lijke imago’s (lenders, 2012). Na overwintering in de diepere wate-
ren zouden de vrouwtjes zich in het voorjaar hoofdzakelijk kunnen 
ophouden in de omringende broekbossen. Dit past in de hypothese 
van een gerichte trek van vrouwtjes naar geschikte plaatsen voor 
de eiafzet.

bedreigingen

De Veengeelgerande waterroofkever heeft een Centraal- en Zuid-
Europese verspreiding (du Chatenet, 2005). Het verspreidingsgebied 
omvat in het noorden nog net de zuidpunt van Engeland, Zweden 
en Finland. Naar Zuid-Europa toe komt de soort in grote delen van 
het Iberisch en Apennijns schiereiland voor. sutton (2008) sugge-
reert dat de Veengeelgerande waterroofkever pas recent het Ver-
enigd Koninkrijk heeft gekoloniseerd. Dit zou kunnen duiden op een 
thermofiel karakter van de soort die in grote mate bepalend is voor 
de noordelijke areaalgrens. In relatie tot klimaatverandering is een 
verdere uitbreiding van deze waterroofkever in Noord-Europa dus 

FIGUUR 7
Sloten met een dichte bedekking van kroos worden wel 
door de imago’s van de Veengeelgerande waterroofke-
ver (Dytiscus dimidiatus) gebruikt, maar niet door de 
larven (foto: R. Geraeds).
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Summary

ECOLOGY AND DISTRIBUTION OF THE 
LARGER PREDACEOUS DIVING BEETLES IN 
LIMBURG
Part 2. The King diving beetle (Dytiscus 
dimidiatus)

Over the 1980-2016 period, a total of 225 
records of the King diving beetle (Dytiscus 
dimidiatus, collected in the Dutch province 
of Limburg, were added to the author’s 
database. Biometric data of the species 
have been presented in a previous paper. 
Attention has also been given to the ani-
mals’ ecology and distribution. Information 
about the land and water biotopes used by 
this species was gathered at approximately 
200 sites.
The King diving beetle prefers a high degree 
of tree cover, shading the water bodies in 
which it lives. Although adults were also 
found in unshaded ditches and pools, this 
was always in the vicinity of marshes and 
wetlands. The larvae seem to be more 
restricted to shaded habitats. Compared 
with adults, these larvae thus appear to 
have slightly different requirements, using 
mainly shallow waters with relatively low 
duckweed cover. Females probably show 
seasonal migrations and move to these 
kinds of habitats in the spring to deposit 
their eggs.
Like the Great diving beetle (Dytiscus mar-
ginalis), the King diving beetle is relatively 
common in the province of Limburg. Its 
distribution, however, is restricted to the 
middle and northern parts of the province. 
Suitable land and water habitats are not 
available in the south, which lacks former 
peatland and river beds with marshes, wet 
woodlands and all kinds of stagnant or 
slow-flowing water types.
The annual number of records appears to 
have stabilised over the 1990-2016 period, 
whereas most of the larger diving beetles 
showed a decline due to intensification of 
agriculture, industrialisation and urbani-
sation. Although the King diving beetle is 
probably also affected by these threats, 
perhaps the negative effects on this species 
are to some extent compensated by global 
warming, as this water beetle has its main 
distribution area in southern and central 
Europe.
Although its current status is not clear, 
the species must probably be regarded as 

threatened in most European countries. The 
lack of distribution data prevents a proper 
‘red list’ indication, in the Netherlands as 
well as in most other countries. However, its 
need for a special landscape habitat makes 
it vulnerable in terms of long-term survival. 
The creation of new natural habitats along 
river banks could be part of a sustainable 
solution.
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In deze reeks zijn oesters en kokerwormen uit het Maas-

trichtien al vaker de revue gepasseerd. Vertegenwoordigers 

van beide groepen waren gebonden aan een hard substraat. 

Vanaf het eerste moment in hun larvale stadia moest een 

stevige ondergrond worden opgezocht, en dan het liefst 

een die nog een tijdje vrijlag op de zeebodem. Als de larve 

terechtkwam op de zachte kalkige zeebodem was dit met-

een zijn doodvonnis. Om te overleven moest dus een sub-

straat worden gevonden dat ruim boven de zeebodem uit-

stak. Favoriet in dat verband waren lege schalen van grotere 

zee-egels zoals Hemipneustes striatoradiatus (Leske, 1778) 

in de Formatie van Maastricht en soorten van het geslacht 

Echinocorys Leske, 1778 in de Formatie van Gulpen. De door-

gaans veel kleinere schelpen van weekdieren en kokerwor-

men voldeden eveneens, misschien in enkele gevallen wel 

als laatste redmiddel. Dit artikel behandelt een oester van 

gemiddelde grootte die terecht kwam op een veel kleinere 

kokerworm, afkomstig uit het bovenste deel van de Emael 

Member (Formatie van Maastricht) in de groeve van de 

 ENCI-HeidelbergCement Group in Maastricht. 

vasthechten 

In het Krijt van Luik-Limburg zijn oes-
ters algemeen en in enkele lagen zelfs 
bijzonder talrijk. Daarnaast vertonen 
ze een grote vormenrijkdom en omvat-
ten soorten van wijd uiteenlopende for-
maten (dhondt, 1998; jagt, 2015). Verte-
genwoordigers van de drie families die 
MalChus (1990) onderscheidde (Palaeol-
ophidae, Gryphaeidae en Ostreidae) ko-

men voor [tabel 1]. De meest algemene soort kreeg al in de tweede 
helft van de negentiende eeuw (Coquand, 1869) haar officiële naam, 
Ostrea uncinella, hoewel volwassen oesters van deze soort daarna 
nog heel vaak werd aangezien voor juveniele of halfwas exempla-
ren van een andere soort, Pycnodonte vesicularis (Lamarck, 1806). Ver-
schillen in de schaalstructuur en slotregio tussen deze beide soorten 
tonen aan dat dat geheel ten onrechte was. 
Felder (1963) deed onderzoek in een reeks groeves en ontsluitingen 
ten zuiden van Maastricht, in de buurt van Eben-Emael (provincie 
Luik, België). Hij stelde daarbij vast dat exemplaren van deze oes-
tersoort zeer algemeen waren in het bovenste deel van het Mb (= 
Emael Member) en de basis van het daarop volgende Mc (= Nekum 
Member). Daarnaast viel hem op dat een afwijkende, komma-vor-
mige variant van deze soort beperkt was tot een deel van het kalk-
steenprofiel. We gaan er nu vanuit dat deze variant een ecofenotype 
is – een vorm die aan een bepaald milieu was aangepast. Hoe dat 
precies zat is nog onderwerp van studie, maar waterenergie (bij-
voorbeeld golfslag en stroming) zouden er iets mee te maken gehad 
kunnen hebben.
De bodem van de Krijtzee was heel waterrijk en ‘modderig’. In de En-
gelse literatuur wordt het begrip ‘soupy’ gehanteerd en die term 
dekt de lading prima. Het spreekt dan ook voor zich dat de weinige 
substraten die op de zeebodem lagen heel gewild waren bij soorten 
waarvoor een harde ondergrond een eerste vereiste was. Competi-
tie zal dagelijkse praktijk geweest zijn in dit soort omgevingen. 
Oesters uit de Emael en Nekum members die tot de soort ‘Acut-
ostrea’ uncinella gerekend kunnen worden zaten met de linkerklep 
vastgehecht aan het substraat. Afhankelijk van de vorm en groot-
te van het substraat vertoonde de rechterklep een gespiegelde uit-
groei die de ‘verloren’ ruimte in de linkerklep compenseerde. Wat 
substraten betreft zijn in dit deel van het kalkprofiel de volgende 
groepen herkend: soortgenoten (jagt et al., 2017), kokerwormen, 

Opmerkelijke Luiks-Limburgse Krijtfossielen
dEEL 32. wEinig pLEk nodig

John W.M. Jagt, Natuurhistorisch Museum Maastricht, de Bosquetplein 6-7, 6211 KJ Maastricht, e-mail: john.jagt@maastricht.nl
Luc Goffings, Münchenlaan 43, 2400 Mol, België

Superfamilie Ostreoidea
 Familie Palaeolophidae
  Subfamilie Palaeolophinae
   Tribus Oscillophini
    Oscillopha (Formatie van Vaals)
    Rastellum (Formatie van Maastricht, Nekum en Meerssen members)
 Familie Gryphaeidae
  Subfamilie Exogyrinae
   Tribus Nanogyrini
    Amphidonte (Formatie van Maastricht, Emael, Nekum en Meerssen members)
   Tribus Exogyrini
    Rhynchostreon (Formatie van Maastricht, Emael, Nekum en Meerssen members)
  Subfamilie Gryphaeostreinae
    Gryphaeostrea (Formaties van Vaals, Gulpen en Maastricht)
  Subfamilie Pycnodonteinae
   Tribus Pycnodontini
    Pycnodonte (Formaties van Vaals, Gulpen en Maastricht)
 Familie Ostreidae
  Subfamilie Liostreinae
   Tribus Curvostreini
    Acutostrea (Formaties van Gulpen en Maastricht)
    Agerostrea (Formatie van Maastricht, Emael en Meerssen members)

TABEL 1
Oestergeslachten (vet gedrukt) met verte-
genwoordigers in het Luiks-Limburgse Krijt 
(indeling van Malchus 1990; zie ook aqrabawi 
1993), waarvoor de voorlopige stratigrafische 
reikwijdte wordt aangegeven.
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zee-egelschalen (en fragmenten daarvan), belemnieten en algen-
bladeren, al dan niet met daarop groeiende mosdiertjes.

topzwaar

Heel kenmerkend voor het bovenste deel van de Emael Member en 
de onderste halve meter van de daarop volgende Nekum Member is 
het enorme aantal kokers van Serpulidae (kokerwormen, Polychae-
ta). Twee soorten zijn herkend (jäger, 1987; 1998; 2005; 2012): Pyrgo-
polon (Pyrgopolon) mosae mosae (de Montfort, 1808) en Pyrgopolon 
(Hamulus) sexcarinatus (Goldfuss, 1841), waarbij de eerstgenoemde 
algemener was. Opvallend voor Pyrgopolon mosae mosae is dat de-
ze goedbeschouwd twee kokers had: een binnenste en een buiten-
ste (jäger, 1983; 2012). daartussen zit ruimte, althans in de fossielen 
die we nu terugvinden. Tijdens het leven van de kokerworm was hier 
een extra laag in de kokerwand aanwezig die uit aragoniet bestond, 
de instabiele vorm van calciet die heel erg slecht fossiliseert.
Bij het hier afgebeelde exemplaar [figuur 1] valt op dat zowel de bin-
nenste (rechtsonder op de foto) als de buitenste koker bewaard zijn 
gebleven. Dit bewijst dat deze koker op de zeebodem lag toen de lar-
ve van de oester voorbijkwam en deze als substraat verkoos. Daarna 
begon de oester te groeien; de groeilijnen van de schaal zijn duidelijk 
zichtbaar [figuur 1]. Die schaal werd steeds zwaarder en er zal een mo-

ment geweest zijn dat ze topzwaar werd en het substraat (de worm-
koker) van de zeebodem kon worden opgetild. Dat lijkt hier niet ge-
beurd te zijn en dat is bijzonder. Blijkbaar was de ligging van de oes-
ter stabiel genoeg en konden linker- en rechterklep zonder al te veel 
problemen geopend worden om vers zeewater met voedseldeeltjes 
naar binnen te zuigen en ‘verbruikt’ water naar buiten te pompen. 

Dankwoord

Voor toegang tot hun groeve bedanken we ENCI-HeidelbergCement 
Group (Maastricht); we zijn onze collega verzamelaars in de groeve 
erkentelijk voor het regelmatig delen van hun vondsten. 

Summary

REMARKABLE CRETACEOUS FOSSILS FROM 
LIÈGE-LIMBURG
PART 32. Not much space needed

An example of the ubiquitous ostreid ‘Acu-
tos trea’ uncinella (Coquand, 1869) as an 
epi skeletozoan on a tube of the serpulid 
sub species Pyrgopolon (P.) mosae mosae (de 
Montfort, 1808) is recorded from the upper 
Emael Member (Maastricht Formation) at 
the ENCI-HeidelbergCement Group quarry 
(Maastricht). Remarkably, both the inner 
and outer tube of the serpulid are preserved, 
the oyster attaching to the outer tube. 
Maybe the oyster found itself in a stable 
position, with the possibility to take in fresh 
water laden with food particles and to expel 
‘used’ water uninhibitedly by opening the 
free right and the attached left valve . 

FIGUUR 1
Linkerklep van ‘Acutostrea’ uncinella (Coquand, 1869) op Pyrgopolon 
(Pyrgopolon) mosae mosae (de Montfort, 1808); ENCI-HeidelbergCement 
Group groeve (Maastricht), hogere deel van Emael Member, Formatie van 
Maastricht. De lengte van de wormkoker, inclusief de binnenste koker, is 27 mm 
(collectie en foto: L. Goffings, nummer LG0090).
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gen uit de omgeving van Nijmegen en Arnhem (CuPPen et al., 2017). 
De Heggenrankbij vertoont een vergelijkbaar verspreidingspatroon, 
maar ze wordt ook aangetroffen in Midden-Limburg (Peeters, 2012). 
Zijn er simpelweg minder waarnemers in Midden- en Noord-Lim-
burg, of ontbreken deze insecten daar om een andere reden? Help 
ons met uw waarnemingen deze vraag te beantwoorden. Geef uw 
waarnemingen van Heggenrank, het Heggenranklieveheersbeestje 
en de Heggenrankbij liefst met foto door via Waarneming.nl. Wan-
neer u wel Heggenrank aantreft, maar na grondig zoeken niet de bij 
of het lieveheersbeestje, laat ons dat dan ook zeker weten. Dat kan 
door een opmerking bij de waarneming te plaatsen of door een mail-
tje te sturen naar natuurbank@nhgl.nl. Wij verloten een Veldshop.nl 
cadeaubon ter waarde van 20 euro onder de waarnemers. Volg voor 
meer informatie en de bekendmaking van de winnaar de Facebook-
groep: www.facebook.com/groups/onderdeloep.

Martine Lemmens
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Heggenrank

In juni kijken we naar Heggenrank (Bryonia dioica) en twee hiervoor 
typische insecten: het Heggenranklieveheersbeestje (Henosepilach-
na argus) en de Heggenrankbij (Andrena florea). Heggenrank is een 
klimmende plant uit de komkommerfamilie (Cucurbitaceae) [figuur 
1]. De plant komt in heel Limburg voor, maar is met name algemeen in 
Zuid-Limburg. Heggenrank wordt voornamelijk aangetroffen in hout-
wallen, heggen, struwelen en bosranden. De plant heeft handnervige 
bladeren van ongeveer 10 cm die duidelijk gelobd zijn met drie tot vijf 
lobben. De plant bezit om te kunnen klimmen typisch gevormde ran-
ken in de vorm van een kurkentrekker. Heggenrank is tweehuizig en 
heeft trosvormige bloeiwijzen. De bloemen zijn groenachtig wit tot 
lichtgeel van kleur en bloeien van juni tot en met september. Na be-
vruchting worden rode bessen gevormd die giftig zijn (heuKels, 1910).
Een typische bezoeker van Heggenrank is het Heggenranklieveheers-
beestje, een kever van 6 tot 8 mm [figuur 2]. De kop, het halsschild en 
de dekschilden zijn oranjerood van kleur. De dekschilden hebben in 
totaal elf zwarte stippen, maar daarvan kunnen er soms enkele ont-
breken. Daarnaast zijn de dekschilden behaard. Het Heggenranklie-
veheersbeestje kan als adult aangetroffen worden van april tot sep-
tember, met een piek in juni. Heggenranklieveheersbeestjes komen 
uitsluitend voor op Heggenrank, hun voedselplant. Het Heggenrank-
lieveheersbeestje is, zowel als larve als imago, een planteneter (CuPPen 
et al., 2015). Kenmerkend zijn de vraatplekken aan de bladeren. Daarbij 
wordt het hele bladgroen weggevreten en blijft in de kenmerkende 
‘gaten’ in het blad alleen het bladskelet over [figuur 2]. Vaak kan hierbij 
ook de opvallende larve, groen met zwarte rugstekels, worden waar-
genomen [figuur 3]. De typerende vraatplekken vormen een goede 
aanwijzing om de plant af te zoeken naar de kevers. Deze laten zich na-
melijk bij verstoring snel vallen en zijn dan niet terug te vinden (per-
soonlijke mededeling Olaf Op den Kamp, 8 mei 2018). Ook kan op Heg-
genrank het Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia axyridis) worden 
waargenomen (Waarneming.nl, geraadpleegd 12 maart 2018). Het 
Aziatisch lieveheersbeestje is ondanks de grote variatie in kleur goed 
van het Heggenranklieveheersbeestje te onderscheiden doordat deze 
geen oranjerood halsschild heeft (CuPPen et al., 2015).
Ook specifiek voor Heggenrank is de Heggenrankbij [figuur 4]. Deze 
zandbij is te herkennen aan het zwarte bruinbehaarde lichaam en 
een roodachtige kleur op het eerste en tweede achterlijfssegment. De 
Heggenrankbij is 11-13 mm groot en komt algemeen in Midden- en nog 
algemener in Zuid-Limburg voor. Deze bij is in Nederland voor stuif-
meel geheel afhankelijk van Heggenrank en dus veelal daarop aan te 
treffen. Als nectarbron wordt naast Heggenrank ook Wilde liguster 
(Ligustrum vulgare) gebruikt. Nesten worden op harde onbegroeide 
plekken gegraven, soms in groepen. De Heggenrankbij kan worden 
aangetroffen vanaf maart tot en met september, met een piek in juni 
(Peeters, 2012).
Heggenrank wordt aangetroffen in het gehele Maasdal en in heel 
Zuid-Limburg. De verspreiding van het Heggenranklieveheersbeest-
je vertoont echter een ander patroon. Er zijn waarnemingen uit heel 
Zuid-Limburg en uit het noordelijkste puntje van Limburg bij Gennep, 
maar nauwelijks daartussenin. Dat de waarnemingen in het uiterste 
noorden geen uitzonderingen zijn blijkt uit meerdere waarnemin-

O n d e r  d e  l o e p

FIGUUR 1: Heggenrank 
(Bryonia dioica); FIGUUR 2: 
Heggenranklieveheersbeestje 
(Henosepilachna argus) en 
vraatplek; FIGUUR 3: Larve 
Heggenranklieve heers beestje 
(Henosepilachna argus) 
(foto’s: Olaf Op den Kamp).

FIGUUR 4
Heggenrankbij (Andrena florea) (foto: Josee van Oers).

a4

a2 a1
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Voor koffie en thee wordt gezorgd. Inschrij-
ven kan via  www.meinweg-ecotop.nl. Uw 
opgave ontvangen wij graag vóór 15 sep-
tember 2018. 
De EcoTop 2018: Landgoed Kasteel Daelen-
broeck /Kasteellaan 2, 6075 EZ Herkenbosch
Tijd: 08.45 – 17.30 uur. 
Hebt u aanvullende vragen of opmerkingen 
neemt u dan contact op met Ton Lenders 
(tlenders@live.nl) of Peter Kolshorn (peter.
kolshorn@bsks.de).

 MEINWEG ECOTOP 2018
Duitse en Nederlandse 
veldbiologen aan het woord

Op zaterdag 6 oktober 2018 
vindt in Kasteel Dae len broeck 
te Her ken bosch het natuursym-
posium Meinweg EcoTop 2018 
plaats. Het wordt de 11e editie 
van de Meinweg EcoTop waarin 
Duitse en Nederlandse veldbio-
logen en natuurvrienden bijeen 
komen om hun kennis omtrent 
natuur grensoverschrijdend uit 
te wisselen.
Het thema van de Meinweg Eco-
Top 2018 is: Veranderingen in de natte na-
tuur in ruimte en tijd. Het ochtendprogram-
ma bestaat uit vijf lezingen waarin onder 
meer de Knoflookpad, l ibellen, watergebon-
den vogels en de Bever- en Muskusrat aan 
bod komen. 
Deelname aan de Meinweg EcoTop kost 
slechts € 5,00 per persoon. Betalen kan op 
de dag zelf. Vanwege afnemende opbreng-
sten uit sponsoring voor deze dag, vragen 
wij u uw lunchpakket zelf mee te nemen. 

NATIONALE NACHTVLINDERNACHT 
2018

Van 22-24 juni wordt de jaarlijkse Natio-
nale Nachtvlindernacht georganiseerd. 
Aangezien de meeste nachtvlinders pas 
ruim na zonsondergang echt actief wor-
den blijven deze fraaie dieren voor veel 
mensen verborgen. Toch zitten er ech-
te juweeltjes tussen. Denk bijvoorbeeld 
aan de Vuursteenvlinder, de Grote beer 
en het Groot avondrood. Vorig jaar wer-
den van de Zwarte-c-uil de meeste exem-
plaren waargenomen. Opvallender was de 
nummer 2 in de lijst, de Buxusmot. Deze 
soort had nog nooit eerder tijdens de Na-
tionale Nachtvlindernacht in de top 10 ge-
staan. De Buxusmot komt pas sinds 2007 
in Nederland voor. Ze werd in Limburg 
erg veel waargenomen met soms enkele 
tientallen of zelfs honderden per avond! 
Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht 
zijn er diverse activiteiten. Kijk voor een 
overzicht op www.nachtvlindernacht.nl.

groep Plantensociologie een excur-
sie naar Eys. Vertrek om 10.00 uur. 

● MAANDAG 4 JUNI organiseert Ka-
trien de Vos voor de Kring Heerlen en 
de Plantenstudiegroep een avond-
wandeling rondom de Putberg. Ver-
trek om 19.00 uur vanaf het Bernar-
dusplein achter de kerk van Ubachs-
berg. 

● DINSDAG 5 JUNI leidt Jacques Ver-
spagen (verplichte opgave via plan-
tenwerkgroepweert@nhgl.nl) voor 
de Plantenwerkgroep Weert een 
excursie naar het Maarheezerveld. 
Vertrek: 13.00 uur vanaf de parkeer-
plaats op de hoek Hoogbosweg-Hus-
hoverheggen.

● DONDERDAG 7 JUNI organiseert 
Cridi Frissen-Moors voor de Kring 
Maastricht en de Plantenstudie-
groep een excursie naar de Hoge 
Fronten. Vertrek om 19.00 uur vanaf 
de ingang van de Hoge Fronten aan 
de Statensingel/Verlengde kaze-
mattenstraat te Maastricht. 

● ZATERDAG 9 JUNI organiseert Stef 
Keulen (opgave verplicht via tel. 
045-4053602 of biostekel@gmail.
com) voor de Molluskenstudiegroep 
Limburg een excursie naar beken in 
de omgeving van Venlo. Vertrek om 
10.30 uur vanaf de kerk van Leunen. 

● MAANDAG 11 JUNI organiseert Pier-
re Grooten (opgave verplicht via 
pierre_grooten@hetnet.nl) voor de 

Werkgroep Plantensociologie een 
excursie naar de Karstraat en de 
Daalweg te Voerendaal. Vertrek om 
10.00 uur. 

● VRIJDAG 15 JUNI organiseert Lo 
Troisfontaine (opgave verplicht via 
lo.troisfontaine@home.nl) voor de 
Wantsenstudiegroep een excursie 
naar Griendtsveen. Vertrek om 10.00 
uur vanaf de kruising van de Laven-
dellaan en de Kanaalweg te Griendts-
veen. 

● ZATERDAG 16 JUNI organiseert Rei-
mund Salzmann (opgave verplicht 
via tel. 043-6012734) voor de Pad-
denstoelenstudiegroep Limburg een 
excursie naar Buitenplaats Vaeshar-
telt. Vertrek om 10.00 uur vanaf Bui-

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

● ZATERDAG 2 JUNI organiseert Finy 
Salzmann-Wolfs (opgave verplicht 
via tel. 043-6012734) voor de Pad-
denstoelenstudiegroep Limburg een 
excursie naar de Schinveldse Bos-
sen. Vertrek om 10.00 uur vanaf par-
keerterrein Boven Water (Bezoekers-
centrum), Aan de Voeëgelsjtang 1 te 
Schinveld. 

● MAANDAG 4 JUNI organiseert Pierre 
Grooten (opgave verplicht via pierre_
grooten@hetnet.nl) voor de Werk-

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.

O n d e r  d e  A a n d a c h t

populierenpijlstaart (laothoe populi) (foto: olaf op den kamp)

gewone bronlibel (cordulegaster boltonii) (foto: olaf op den kamp)

De Meinweg EcoTop is een 
initiatief van het Overleg-
orgaan Nationaal Park De 
Meinweg, Staatsbosbeheer, 
het Natuurhistorisch Ge-
nootschap in Limburg, Biolo-
gische Station Krickenbecker 
Seen en Stichting Koekeloere.
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● WOENSDAG 20 JUNI organiseert 
John Adams (opgave verplicht via tel. 
045-5723169) voor de Kring Heerlen 
en de Plantenstudiegroep een excur-
sie door de Sigrano-groeve. Vertrek 
om 18.30 uur vanaf de hoofdingang 
van Sigrano, bij de rotonde van de 
binnenring van Heerlen rechtsaf, par-
keren in wegberm voor hoofdingang. 

● WOENSDAG 20 JUNI organiseert de 
Vlinderstudiegroep een varia-avond 
rondom vlinders. Aanvang: 20.00 
uur in het Natuurhistorisch Muse-
um, de Bosquetplein 6 te Maastricht. 

● ZONDAG 24 JUNI organiseert Guido 
Verschoor (opgave verplicht via eco-
vers@online.nl) voor de Plantenstu-
diegroep een excursie naar de om-
geving van Mortroux en Cortils nabij 

Dalhem-Herve (B). Vertrek om 10.00 
uur vanaf de achterzijde van station 
Maastricht, of om 10.30 uur vanaf de 
parkeerplaats naast Église Saint-Lu-
cie in Mortroux. 

● MAANDAG 25 JUNI organiseert Rik 
Palmans (aanmelden via Rik.Pal-
mans@scarlet.be) voor de Werk-
groep Plantensociologie een excur-
sie naar Altembroek (B). Vertrek om 
10.00 uur.

● ZATERDAG 30 JUNI organiseert Rei-
mund Salzmann (opgave verplicht 
via tel. 043-6012734) voor de Padden-
stoelenstudiegroep Limburg een ex-
cursie naar het Vijlenerbos. Vertrek 
om 10.00 uur vanaf het parkeerter-
rein bij de afgebrande blokhut aan 
de Epenerbaan. 

do Verschoor (opgave via ecovers@
online.nl) voor de Werkgroep Plan-
tensociologie een excursie naar 
Bommerig. Vertrek om 10.00 uur. 

● DINSDAG 19 JUNI leidt Jacques Ver-
spagen (verplichte opgave via plan-
tenwerkgroepweert@nhgl.nl) voor 
de Plantenwerkgroep Weert een ex-
cursie naar het Groot Ven. Vertrek: 
13.00 uur vanaf de parkeerplaats op 
de hoek Hoogbosweg-Hushover-
heggen.

● DINSDAG 19 JUNI is er in Maastricht 
een werkavond van de Mollusken-
studiegroep Limburg. Aanvang 
20.00 uur. Opgave verplicht via tel. 
045-4053602 of biostekel@gmail.
com.  

C o l o f o n

tenplaats Vaeshartelt, Weert 9 te 
Maastricht. 

● ZONDAG 17 JUNI organiseert Jos 
Hoogveld voor de Kring Venlo een 
excursie naar de oude Maasarm 
Ooyen-Wanssum/Swolgender 
Broek. Vertrek om 9.00 uur vanaf 
parkeerplaats het Roekenbos in Blit-
terswijk. 

● ZONDAG 17 JUNI organiseert Pierre 
Grooten (info via pierre_grooten@
hetnet.nl) voor de Kring Heerlen en 
de Plantenstudiegroep een excur-
sie naar de Kunderberg. Vertrek om 
10.00 uur vanaf de Herberg De Pinte-
lier, Valkenburgerweg 33 te Voeren-
daal. 

● MAANDAG 18 JUNI organiseert Gui-
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G e n o o t s c h a p s w e e k e n d  2 0 1 8
De Peel

Van vrijdag 29 juni tot en met zondag 1 juli 2018 organiseert het Na-
tuurhistorisch Genootschap weer een inventarisatieweekend. Dit 
keer bezoeken we de Peel en omliggende natuurgebieden. We gaan 
in groepjes van 4-5 personen op zoek naar de flora en fauna. Tijdens 
het weekend staat namelijk niet alleen het inventariseren, maar 
ook het van elkaar leren over de natuur centraal. Zo proberen we er 
een leuk en gezellig weekend van te maken.

Het onderzoeksgebied
In 2017 is er in de Peel heel veel werk verzet om het hoogveen te 
herstellen. Grootschalige werkzaamheden in de Groote Peel, de 
Deurnsche Peel en de Mariapeel waren hard nodig. Zo is de wa-
terhuishouding hersteld en is op grote schaal Trosbosbes verwij-
derd. In de Groote Peel is de nieuwe Eeuwselse Loop in gebruik 
genomen en de oude gedempt. In de Mariapeel vonden de werk-
zaamheden vooral plaats in de Horster Driehoek. Daar zijn slo-
ten ondieper gemaakt, kades aangelegd, dammen aangebracht 
en stuwen geplaatst. Ook zijn er bomen gekapt om het leefgebied 
van onder andere Nachtzwaluw en Gladde slang te verbeteren. 
Vóór de start van de werkzaamheden is er onderzoek gedaan naar 
bijzondere planten als Lavendelheide, Kleine veenbes, Ronde zon-
nedauw en Eenarig wollegras die met name in de oude veenputten 
groeien. De Plantenstudiegroep gaat onderzoeken hoe deze hoog-
veenvegetatie zich na afloop van de werkzaamheden heeft ontwik-
keld. Daarnaast zal ook onderzoek worden gedaan naar bijzondere 
ongewervelden zoals libellen en de Gerande oeverspin.
Op de nieuw aangelegde kades tussen de verschillende deelgebie-
den is een bloemrijke vegetatie ontstaan. We zijn benieuwd wel-
ke soorten insecten hier naast het Spiegeldikkopje op afkomen. Re-
cent hebben zich Wilde zwijnen en Bevers in de Peel gevestigd. Met de 
Zoogdierenstudiegroep gaan we in kaart brengen op welke plekken 
deze zich gevestigd hebben om te achterhalen of hier bepaalde pa-
tronen in te ontdekken zijn. 

Waar?
Groepsaccommodatie Aan de Linde Maasbree 
Struiken 6 5993 NA  Maasbree

Wanneer?
Vrijdag 29 juni:
Inloop vanaf 19.00 uur. 
20.00-21.00 uur inleidende lezing.
21.30 uur vertrek nachtvlinder- en vleermuisexcursies.
Zaterdag 30 juni:
9.00 uur start excursies vanaf accommodatie. 
18.00 uur vertrek voor diner. 
21.30 uur vertrek nachtvlinder- en vleermuisexcursies.
Zondag 1 juli:
9.00 uur start excursies vanaf accommodatie. 
Circa 15.00 uur afsluiting van het weekend.

Kosten
Deelname kost € 40,00, dit is inclusief twee overnachtingen, twee 
keer ontbijt en het avondeten op zaterdag. Wel zelf hoeslaken, dek-
bed of slaapzak en kussens meebrengen. Kamperen kan eventueel 
ook; dit graag ruim van tevoren aangeven. Aanmelden via http://
www.nhgl.nl/genootschapsweekend#aanmelden of via het kan-
toor van het Natuurhistorisch Genootschap, Godsweerderstraat 2, 
6041 GH Roermond, tel. 0475-386470.
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Foto omslag: 
Otter (Lutra lutra) (foto: Pim Lemmers).

 105 Is	de	Otter	terug	in	Limburg?
Eerste bevestigde waarneming van een Otter (Lutra lutra) in Limburg na ruim 25 jaar van 
afwezigheid
P. Lemmers, B. Crombaghs & R. Aukema & W. Tegels
Tijdens het monitoren van een beverdam langs de Roode Beek in de Meinweg werd naast 
de Bever (Castor fiber) ook een waarneming gedaan van een Otter (Lutra lutra). In dit arti-
kel wordt de eerste bevestigde waarneming van een Otter in Limburg na ruim 25 jaar van 
afwezigheid beschreven.

 108 Eekhoornbescherming	in	de	gemeente	Roerdalen:	een	kwestie	van	bruggen	slaan
S. Jansen
In de gemeente Roerdalen is van 2010-2016 een inventarisatie uitgevoerd van de versprei-
ding van Eekhoorns (Sciurus vulgaris); van 2001-2106 is ook het aantal verkeersslacht-
offers van deze soort geregistreerd. Hierbij bleken op 36 wegtrajecten veel Eekhoorns 
doodgereden te worden. Voorgesteld wordt op de negen meest urgente ‘hotspots’ eek-
hoornbruggen aan te brengen als een mitigerende maatregel voor de ontsnippering van 
de leefgebieden van deze soort.

 113 Ecologie	en	verspreiding	van	de	geelgerande	waterroofkevers	in	Limburg
Deel 2. De Veengeelgerande waterroofkever (Dytiscus dimidiatus)
A. Lenders
De Veengeelgerande waterroofkever is in zijn verspreiding beperkt tot Noord- en Mid-
den-Limburg. Daaraan ten grondslag liggen de eisen die deze soort aan water- en land-
habitat stelt. Vooral de larven lijken een specifiek milieu nodig te hebben om te kunnen 
opgroeien. Hiervoor zijn ondiepe plassen in broekbossen essentieel. De soort lijkt in Lim-
burg, ondanks zijn bijzonder habitat, een stabiel voorkomen te hebben en is vooralsnog 
niet in zijn voortbestaan bedreigd. 

	 120	 Opmerkelijke	Luiks-Limburgse	Krijtfossielen
Deel 32. Weinig plek nodig
J. Jagt & L. Goffings
De larve van een oester uit het Luiks-Limburgs Krijt als ‘Acutostrea’ uncinella moest zich 
voor zijn verdere ontwikkeling hechten aan een vast substraat. Hier wordt het voorbeeld 
beschreven van een exemplaar van die oester die zich aan de kokerworm Pyrgopolon mo-
sae mosae had vastgehecht. Opmerkelijk is dat de grotere oester de kalkkokerworm niet 
uit het substraat heeft opgetild maar dat oester en kalkkokerworm in hetzelfde vlak zijn 
gefossiliseerd.

 122 Onder	de	Loep:	Heggenrank

 123 Onder	de	Aandacht

	 123	 Binnenwerk	Buitenwerk

	 124 	 Colofon


