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Inleiding

In ons land komen ruim 370 loopkeversoorten (Carabidae) voor. 
Al sinds lange tijd vormen deze insecten een intensief bestu-
deerde groep in Nederland. Het gebeurt dan ook niet vaak dat  
er een nieuwe soort aan de Nederlandse lijst kan worden toe- 
gevoegd. De laatste zeer recente aanwinst, uit 2012, betrof 
Anillus caecus Jaquelin du Val, 1851 (Versluijs et al. 2013). We 
moeten vervolgens terug naar 2002 voor de voorlaatste aan-
winst; dit betrof de vangst van een exemplaar van Tachyura 
hoemorrhoidalis (als Elaphropus haemorrhoidales) (Ponza, 1805) in 
de Blauwe Kamer bij Rhenen (Heijerman et al. 2002). Het is dus 
erg bijzonder dat er nu weer een nieuwe soort voor Nederland 
is aangetroffen; het betreft Bembidion ruficolle (Panzer, 1796). In 
dit artikel beschrijven we de vanglocatie en geven enige infor-
matie over de verspreiding en de ecologie van deze soort. Daar-
naast speculeren we over de mogelijke herkomst van de twee 
exemplaren.

Eerste vondst in Nederland

Op 19 juni 2012 werden twee vrouwtjes van Bembidion ruficolle 
verzameld in de Millingerwaard door Jerry Willemsen en Sebas-
tian Reimann. Beide exemplaren zijn opgenomen in de collectie 
van Jerry Willemsen.

Bembidion ruficolle behoort tot het subgenus Paraprincidium 
Netolitzky, 1914 en is de enige Palaearctische soort binnen dit 
subgenus (Marggi et al. 2003). Op FaunaEuropa (Vigna Taglianti 
2013) wordt de soort ingedeeld in het genus Princidium Mot-
schulsky, 1864 en in het subgenus Paraprincidium. Tot het genus 
Princidium behoren nog drie andere Nederlandse soorten, name-
lijk Princidium (Testidium) bipunctatum (Linnaeus, 1761), Princidium 
(Princidium) punctulatum Drapiez, 1820 en Princidium (Arctidium) 
pallidipenne (Illiger, 1802). We volgen hier verder de nomencla-
tuur zoals in Marggi et al. (2003).

Bembidion ruficolle (figuur 1) is 3.2-3.5 mm groot. De dek- 
schilden zijn geelachtig en kop en halsschild meer bronskleurig. 

Hierdoor lijkt hij qua habitus enigszins op onze iets grotere  
halofiele kustsoort Bembidion pallidipenne en is, ook in het veld, 
vlot te herkennen. De kever is probleemloos op naam te bren-
gen met behulp van de sleutel in Müller-Motzfeld (2004), of  
ook met andere sleutels zoals die in Lindroth (1985), Trautner &  
Geigenmüller (1987) of Hůrka (1996).

Het natuurgebied de Millingerwaard, dat onderdeel uit-
maakt van de Gelderse Poort, ligt aan de zuidkant van de Waal 
en behoort tot de gemeenten Millingen aan de Rijn en Ubber-
gen. Het gebied herbergt een indrukwekkende loopkeverfauna, 
waaronder enkele zeldzame soorten (Verdonschot et al. 2007, 
Vorst et al. 2012) Er komen plassen voor die ontstaan zijn door 
ontgrondingen voor de baksteenindustrie. Voor een meer uit- 
gebreide beschrijving van het gebied en de vegetatie zie bij- 
voorbeeld Verdonschot et al. 2007. De twee exemplaren van  
B. ruficolle werden aangetroffen op een grotendeels kaal zandig 
strandje met een zeer spaarzame begroeiing (figuur 2). Na deze 
eerste vangst van B. ruficolle hebben we meerdere keren in 2012 
en 2013 op dezelfde locatie, maar ook elders in het gebied, ver-
geefs naar meer exemplaren van de soort gezocht. 

Verspreiding

Het areaal van Bembidion ruficolle omvat het noordoostelijk deel 
van Midden-Europa en loopt door tot het westen van Siberië. 
Ze is gemeld van de volgende landen (figuur 3): Rusland tot in 
West-Siberië, Ukraine, Belarus, Estland, Letland, Litouwen, Mol-
davië, Finland, Zweden, Denemarken, Polen, Duitsland, Tsjechië, 
Slowakije (Lindroth 1985, Kryzhanovskij et al. 1995, Marggi et al. 
2003, Böhme 2005, Renner & Messutat 2007, Krivan et al. 2009).

Het verspreidingskaartje van figuur 3, maar ook de kaart  
die op FaunaEuropea wordt getoond, geeft een enigszins opti-
mistische weergave: het areaal van Bembidion ruficolle lijkt meer 
dan de helft van Europa te omvatten. Stippenkaarten geven  
een veel realistischer beeld van het voorkomen van een soort 
dan areaalkaarten, zeker als daar hele landen op worden  
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In de zomer van 2012 werd in de Millingerwaard een tweetal exemplaren 
van de loopkever Bembidion ruficolle aangetroffen, een soort die voordien 
niet bekend was uit Nederland. Deze zandminnende en oeverbewonende 
soort werd gevonden op een strandje langs een ontgronding. Er wordt een 
kort overzicht gegeven van het voorkomen van de soort elders in Europa. 
Het lijkt er op dat de soort zijn areaal in Europa aan het uitbreiden is en 
onze vondst past in het beeld dat geschetst wordt in de literatuur. Over de 
mogelijke oorzaken van de areaalsuitbreiding kan slechts gespeculeerd 
worden.
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aangegeven waarin de soort voorkomt. Om stippenkaarten te  
kunnen maken moet men natuurlijk beschikken over de eigen-
lijke waarnemingen zelf en dat is vaak niet het geval. Voor zeld-
zame en plaatselijk voorkomende soorten als B. ruficollis zal het 
gepresenteerde verspreidingsgebied extra vertekend zijn. 

Zo zijn er uit Denemarken slechts drie waarnemingen be-
kend, waarvan twee van voor 1900, en ook voor Zweden en  
Finland is slechts een beperkt aantal waarnemingen voor-
handen en wordt de soort ‘erg zeldzaam’ genoemd (Bangsholt 
1983, Lindroth 1985). In Slowakije is de soort eveneens uiterst 
zeldzaam en slechts van een enkele locatie bekend (augustus 
1965; H˚urka 1996). Ook uit Tsjechië zijn zeer weinig records be-
kend, recent zijn twee exemplaren verzameld, in 2005 en 2008 
(Krivan et al. 2009). In Duitsland is Bembidion ruficolle recent (na 
1950) aangetroffen in Mecklenburg-Voorpommeren, Branden-
burg, Berlijn, Weser-Ems en Hannover (beide in Nedersaksen), 
Saksen-Anhalt, Saksen het gebied van de Neder Elbe en, zeer 
recent, Noordrijn en Westfalen; er zijn oude gegevens (van voor 
1950) van Sleeswijk-Holstein (Köhler & Klausnitzer 1998, Ziegler 
1999, Köhler 2000, Kielhorn 2005, Gebert 2005, Schmidt et al. 2005, 
Schnitter 2006, Bellmann & Maus 2008, Hannig & Oellers 2013).

Het lijkt er een beetje op dat men in Duitsland veel van rode 
lijsten houdt: voor veel deelstaten hebben ze er eentje, zoals 
Bremen (Amann et al. 2003, Handke & Tesch 2010), Berlijn 
(Kielhorn 2005), Brandenburg (Anonymus 1999), Saksen (Gebert 
2009), Sleeswijk-Holstein (Gürlich et al. 2011), Noordrijn-West-
falen (Hannig & Kaiser 2011) en Mecklenburg-Voorpommeren 
(Müller-Motzfeld & Schmidt 2008). Op al deze lijsten figureert 
B. ruficolle als een extreem zeldzame soort en valt bijvoorbeeld 
in Berlijn en Sleeswijk-Holstein in de rode lijstcategorie ‘met 
uitsterven bedreigd’. Op andere lijsten wordt hij niet altijd inge-
deeld vanwege gebrek aan voldoende gegevens.

Verbreiding

Müller-Motzfeld (2004) schrijft dat Bembidion ruficolle zich in 
warme jaren naar ver buiten haar reguliere areaal kan verplaat-
sen en zo tot in de Nederrijnregio (Noordrijn-Westfalen) kan 

1. Bembidion ruficolle, Millingerwaard, 19.vi.2012. Foto: Th. Heijerman
1. Bembidion ruficolle, Millingerwaard, 19.vi.2012.

2. Vanglocatie van Bembidion ruficolle in 
de Millingerwaard. De exemplaren wer-
den verzameld in het droge losse zand, 
net boven het natte gedeelte van het 
strandje. Foto: Th. Heijerman
2. Collection location of Bembidion ruficolle 
in the Millingerwaard. The specimens 
were collected on the dry sandy area, just 
above the wet part of the bank.
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doordringen. En inderdaad, Hannig & Oellers (2013) melden de 
soort uit het district Wezel (Noordrijn), waar hij op twee locaties 
op licht werd gevangen in 2010. In 2011 werd hij wederom in  
dat gebied verzameld aan de oevers van een tweetal grindgaten. 
Tevens melden zij de eerste vondst van B. ruficolle uit Westfalen: 
drie exemplaren op strandjes langs de Lippe (natuurgebied 
Lippeaue Selm).

Volgens Müller-Motzfeld & Schmidt (2008) is de soort zich 
aan het uitbreiden in Europa richting het westen. De recente 
vondsten in de Nederrijnregio en in ons land ondersteunen dit 
idee. Daarnaast lijkt de soort ook algemener te worden en terug 
te keren in gebieden waar hij lange tijd afwezig was. Ziegler 
(1999) en Bellmann & Maus (2008) melden de soort uit Neder-
saksen (waarnemingen uit 1998 en 2005), waar hij als uitge- 
storven beschouwd werd. Ook in Mecklenburg-Voorpommeren 
is de soort na vele jaren weer teruggekeerd (Stegeman 2002, 
Ziegler 2012). Krivan et al. (2009) bevestigen het voorkomen in 
Tsjechië (twee exemplaren in 2005 en 2008) waar de soort meer 
dan 100 jaar niet gezien was. Schnitter (2006) ten slotte, meldt 
het voorkomen van de soort weer voor Saksen-Anhalt, na 90 
jaar zonder waarnemingen.

Biologie en ecologie

Bembidion ruficolle heeft een duidelijke preferentie voor kale of 
spaarzaam begroeide zandige strandjes langs grotere rivieren 
of ook zand- en grindafgravingen. Deze voorkeur is in overeen-
stemming met de wat eerder genoemde auteurs beweren. Böh-
me (2005) typeert de soort als psammicool (zandminnend) en 
ripicool (oeverbewoner). Sommige auteurs vermelden nog dat 
de kevers zich steeds dicht bij de waterkant ophouden (Palmén 
& Platenoff 1943, Lindroth 1985). Lindroth (1945) schrijft dat  
B. ruficolle in het noorden van Duitsland ook voorkomt op stran-
den langs de kust en daar samen gevonden kan worden met  
B. pallidipenne. De kevers zijn actief bij zonnig weer, vliegen snel 
op op warme dagen en graven zich in bij bewolkt weer en gedu-
rende de nacht (Lindroth 1945, 1985).

Bembidion ruficolle komt op licht af. Er is een lichtwaar- 
neming van Pütz, die op 23 juli 1982 een exemplaar ving met 

een lichtval die was opgesteld op de oever van de Oder (Pütz, 
1984). Ook bij Wezel is de soort op licht gevangen (Hannig &  
Oellers 2013).

Over de fenologie schrijft Lindroth (1945) dat de soort in 
Fennoscandinavische landen van mei tot september actief is, 
met een maximum in juni. Dit komt wel overeen met de vang-
datums genoemd in de overige geraadpleegde literatuur. Men 
neemt aan dat de soort, net als andere Bembidion-soorten, als 
adult overwintert. Ziegler (1999) ving in augustus 1998 de soort 
in groot aantal, waarvan veel exemplaren nog vers waren en 
Krivan et al. (2009) vermelden de vangst van een vers exemplaar 
in juli 2008. Deze waarnemingen maken het aannemelijk dat  
B. ruficolle een voorjaarsvoortplanter is.

Discussie

Bembidion ruficolle lijkt algemener te worden en bovendien zijn 
areaal naar het westen toe uit te breiden. Onze waarnemingen 
passen in dit beeld.

Müller-Motzfeld (1981, 1995) beschouwt B. ruficolle als voor-
beeld van een soort die gedurende hete zomers vanuit conti-
nentale deel van Europa naar het westen verplaatst, zoals naar 
de zandige oevers in het dal van de Oder en het Elbedal, en daar 
kortstondige populaties vestigt. Dit incidentele en tijdelijke 
voorkomen zou beperkt zijn tot het gebied waar de gemiddelde 
julitemperatuur ten minste 17 à 18 °C. bedraagt. De meeste 
waarnemingen van de vorige eeuw in Duitsland vallen inder-
daad binnen dit gebied (Müller-Motzfeld, 1995).

Ook meer recente waarnemingen worden in verband ge-
bracht met hoge temperaturen. Stegemann (2002) ving B. ruficol-
le in grote aantallen in het jaar 2000 tijdens zeer warme weers-
omstandigheden en vermoedt dat het optreden in de jaren 
1990-2000 op ook andere locaties in het noorden van Duitsland 
samenhangt met de weersgesteldheid. Ook Pütz (1984) brengt 
zijn vangsten in 1982 en 1983 in verband met de uitzonderlijk 
hoge zomertemperaturen in beide jaren.

Figuur 4 geeft de gemiddelde temperatuur in de maand  
juli voor Nederland. In de jaren 1982 en 1983, waarin Pütz  
zijn vangsten deed, was ook in Nederland de julitemperatuur  

3. Voorkomen van Bembidion ruficolle. 
Kaartje gebaseerd op in de tekst aange-
haalde literatuur. 
3. Distribution map of Bembidion ruficolle. 
Map based on the literature cited in the 
text.
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hoog. In het jaar 2000, toen het zo warm was in Mecklenburg-
Voorpommeren, waar Stegemann (2002) zijn grote aantallen 
ving, was het in Nederland zelfs zeer fris in juli. We zien dat in 
2012, het jaar waarin onze vangsten vielen, de julitemperatuur 
niet boven de 18 °C. uitkomt en dat 1994 en vooral 2006 zeer 
gunstige jaren zijn geweest. Het kan natuurlijk zijn dat B. rufi-
colle al in 2006 de Milligerwaard heeft bereikt en al die tijd niet 
waargenomen is. Recente vondsten op een locatie zo’n 700 km 
boven Stockholm, met een gemiddelde julitemperatuur van  
14 à 15°C, lijken niet echt in overeenstemming te zijn met de  
18 °C-isothermtheorie van Müller-Motzfeld (Anonymous 2010). 

De vraag is nu waar de twee Nederlandse exemplaren van-
daan gekomen zouden kunnen zijn. Het dichtstbijzijnde gebied 
in Duitsland waarvan de soort bekend is, ligt op nog geen  
50 km afstand nabij Wezel. Het is niet zeker dat zich daar een 
bestendige populatie bevindt. Indien dit wel het geval is, zou 
deze populatie de bron kunnen zijn. De kevers vliegen gemak-
kelijk en 50 km lijkt niet onoverbrugbaar. Er zijn in de Millinger- 
waard echter twee exemplaren tegelijk verzameld, tezamen 
op een klein strandje. Dat deze exemplaren onafhankelijk al 
vliegend vanuit Duitsland dit strandje hebben ontdekt, lijkt on-
waarschijnlijk. De exemplaren zouden ook via de Rijn en Waal 
in of tussen drijvend materiaal ons gebied hebben kunnen be-
reikt. Dat B. ruficolle zich op deze manier, via drijvend materiaal, 

kan verspreiden blijkt wel uit het onderzoek van Palmén (1944). 
Hij bestudeerde in 1939 de insectenfauna van aanspoelsel 
(‘Triftmaterial’) in de Zuid-Finse scherenkust van Tvärminne en 
Tammisaari. In dit aanspoelsel trof hij 25 exemplaren aan van  
B. ruficolle (op een totaal van 3152 kevers). Maar ook als B. ruficolle  
de Rijn en de Waal is afgezakt via drijvend materiaal en is aan-
gespoeld op de Waaloever in de Millingerwaard, dan blijft het 
wel erg toevallig dat er twee exemplaren bij elkaar zijn verza-
meld op een klein oevertje aan een ontgronding op een kleine 
kilometer van de rivier verwijderd. Het is dan ook niet uit te 
sluiten dat deze twee exemplaren tot een populatie behoren die 
zich reeds kortere of langere tijd in het gebied bevindt. Gezien 
het dynamische en vaak tijdelijke karakter van populaties el-
ders in Europa, is het wel de vraag of B. ruficolle zich bij ons blij-
vend zal weten te vestigen.
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4. De gemiddelde julitemperatuur in Nederland van 1979 tot heden. Het maandgemiddelde voor juli bedraagt 17,9 oC. De rode pijl wijst naar het 
jaar waarin B. ruficolle in de Millingerwaard werd aangetroffen. Bron: Weerstatistieken KNMI – Actuele weergegevens op www.weerstatistieken.
nl. Gegevens afkomstig van het meetstation te De Bilt.
4. Average July temperature in The Netherlands from 1979 to present. The monthly mean for July equals 17,9 oC. The red arrow indicates the year 
in which B. ruficolle was found in the Millingerwaard. Source: ‘Weerstatistieken KNMI – Actuele weergegevens’ on www.weerstatistieken.nl. Data 
from weather station at De Bilt.
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Summary

First record of Bembidion ruficolle in The Netherlands (Coleoptera: Carabidae)
In the summer of 2012 two female specimens of Bembidion ruficolle were collected in the 
nature reserve the Millingerwaard (province of Gelderland). This species was not reported 
before from The Netherlands. The two specimens of this species were collected on a small 
sandy bank along a quarry. The species seems to expand its area from the northeast of 
Europe in westward direction.
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