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‘O. tenebricosus’, die zich in de collectie 
van Naturalis bevinden en thans nog 
niet onderzocht zijn. Otiorhynchus clavipes 
is recent (2020) aangetroffen in Zwolle 
(Overijssel) waar diverse exemplaren 
werden gevangen in stadsplantsoen in 
een woonwijk (leg. R. Wiegers). De relatief 
recente (eigen) vangsten van de soort 
in Limburg en Gelderland waren niet 
afkomstig uit stedelijk gebied. In de col-
lectie van Naturalis bevinden zich ook 
enkele oude exemplaren van voor 1900 
(nog niet onderzocht maar vrijwel ze-
ker O. clavipes). De vraag is dan of deze 
soort beschouwd moet worden als een 
importsoort of niet. De exemplaren die 
nu ontdekt zijn in Zwolle kunnen heel 
goed via plantmateriaal van tuincentra 
of kwekerijen van elders zijn meegelift. 
Maar zijn de exemplaren van voor 1900 
hier ook via transporten van materiaal 
terecht gekomen? Volgens Casalini & 
Colonnelli (2019) komt O. clavipes voor in 
België, Denemarken, Duitsland, Estland, 
Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, Let-
land, Luxemburg, Nederland, Polen en 
Zweden. Het zou dus goed kunnen dat 
O. clavipes hier geen importsoort is.

Dankwoord

Met dank aan Roelof Wiegers voor de toe-
zending van enkele Zwolse exemplaren.
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Summary

Otiorhynchus clavipes in the Netherlands 
(Coleoptera: Curculionidae)

Otiorhynchus tenebricosus is on the Dutch 
species list and is reported from the prov-
inces of Noord-Brabant (only pre-1967  
records), Limburg and Gelderland (also post 
1966 records). A recent publication revised 
the species of the so called Otiorhynchus  
(s. str.) tenebricosus (Herbst) complex and  
a key was presented by the authors to dis-
tinguish between the three species of the 
now called clavipes group. I re-identified 
a number of specimen’s present in my 
private collection, using the new key, and 
they all turned out to be O. clavipes. In 2020 
a number of specimens of this species 
were collected in the urban area of Zwolle 
(province of Overijssel), so the presence of 
O. clavipes has now been demonstrated in 
four out of twelve Dutch provinces.
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Dit flink dikke boek biedt een schat aan  
informatie over het natuur(ontwikkelings)- 
gebied De Kaaistoep, bij Tilburg in Noord-
Brabant. In de jaren 1970 werd het gebied 
door de aanleg van de snelweg A58 slecht 
bereikbaar voor agrariërs en vanaf 1990 
kocht de Tilburgse Waterleidingmaat-
schappij de verschillende deelterreinen 
op. Vanaf 1994 werd gestart met natuur-
ontwikkeling – onder andere ontgronden, 
waterbeheer, aanleg poelen en singels 
– en in 1995 zette de KNNV-afdeling haar 
eerste stappen in het gebied om inven-
tarisaties te starten. Die inventarisaties 
zijn behoorlijk ‘uit de hand gelopen’. De 
teller staat op bijna 9000 soorten en er is 
ook veel ecologisch onderzoek verricht: 
de titel van dit werk is zeker terecht! 
Overigens is er over de titel wel enige 
bibliografische verwarring, want het 

boek heet op de rug ‘De Kaaistoep, 25 jaar 
onderzoek naar biodiversiteit’ en op de 
voorzijde en in het colofon ‘De Kaaistoep, 
het best onderzochte stuk natuur in 
Nederland’.

Het boek heeft een aantrekkelijke 
uitstraling en nodigt telkens weer uit om 

door te bladeren. De schutbladen geven 
een goede kaart van het gebied waar 
steeds op teruggevallen kan worden.  
Er worden veel (groot afgebeelde) foto’s 
gepresenteerd van soorten, onderzoeks- 
methoden en onderzoekers die telkens  
met naam worden genoemd. De 80 hoofd- 
stukken zijn onderverdeeld in de volgende 
thema’s: Kennismaking, Biodiversiteit 
in het algemeen, Onderzoeksmethoden, 
Onderzoek in bodem en vegetatie, de 
beek Oude Leij en de poelen, Soortenlijst, 
Onderzoek naar specifieke groepen, en 
Beheer, beleid en behoud. De redactie 
had voor sommige hoofdstukken wat  
beter gekund om taalkundige foutjes eruit 
te halen. Maar aangezien de publicatie zo 
dik en divers is én ongetwijfeld geheel  
in de vrije tijd is geproduceerd, is dat de 
samenstellers ruimschoots vergeven. 

Omdat het grootste deel van de 
meercellige organismen natuurlijk uit ge-
leedpotigen bestaat, zien we ook erg veel 
bijdragen van NEV-ers. Voor entomologen 
is er dan ook veel inspiratie in het boek 
te vinden. Origineel zijn bijvoorbeeld de 
hoofdstukken waarin allerlei inventari- 
satiemethoden worden besproken en 
afgebeeld, onderzoek aan uitgelegd dood 
hout wordt beschreven, de interacties 
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van wespen met de overige kleine fauna 
staan uitgelegd, en allerlei voorbeelden 
van Uropodinae-mijten die vast zitten 
op insecten worden afgebeeld. Het best 
vertegenwoordigd zijn de kevers en 
vliesvleugeligen (met bijzondere hoofd-
stukken over allerlei families van kleine 
wespensoorten), hetgeen vooral komt 
door de onderzoeksactiviteiten van de 
enthousiastelingen Paul van Wielink en 
Theo Peeters. Andere entomologen met 
meer dan één hoofdstuk op hun naam 
zijn Ron Felix, Ad Mol, Henk Spijkers, 
Guido Stooker en Jan Willem van Zuijlen; 
allen zijn al lang actief in het gebied.  
Overige hoofdstukken worden voorna-
melijk gevuld door ‘externe’ entomo-
logen die veelal materiaal opgestuurd 
kregen. Omdat er al zo lang onderzoek 
is gedaan, konden er ook veranderingen 
in het gebied vastgelegd worden, zoals 
de achteruitgang van bepaalde insecten-
groepen in termen van aantallen, de  
geleidelijke kolonisatie van de nieuwe 
poelen, de vervanging van de Califor-
nische rivierkreeft door de rode Ameri-
kaanse rivierkreeft in de Oude Leij, en de 
opkomst van zuidelijke nieuwkomers. 

De 49 pagina’s lange soortenlijst met 
de eerder genoemde bijna 9000 soorten 
staat in het midden van het boek en 
wordt opgeleukt door tekeningetjes van 
een vertegenwoordiger van de genoemde 
hoofdgroepen. In de lijst staat aange-
geven welke soorten exoten zijn, welke 
soorten ooit nieuw voor Nederland zijn 
aangetroffen in het gebied en als zodanig 
al elders zijn gepubliceerd en welke soor-
ten in de huidige publicatie nieuw voor 
Nederland worden gemeld. Opname van 
deze laatste categorie taxa is natuurlijk 
wel begrijpelijk vanuit de makers van het 
boek: de lijsten zijn zo compleet en het 
geeft het boek een meerwaarde als er ook 
noviteiten voor de fauna in worden ge-
meld. Toch kleven er nadelen aan nieuw-
meldingen van organismen in alleen een 
lijst, zonder dat er een artikel om heen 
wordt geschreven (er is overigens wel 
een additionele lijst verschenen waarin 
datum, vangmethode en locatie worden 
gegeven per soort, zie Mol et al. 2020). Het 
eerste nadeel is dat de nieuwe soort nu 
gemeld is en er mogelijk (of waarschijn-
lijk) niemand meer een serieus stuk over 
gaat schrijven, dat is zonde. Het tweede 
is dat een nieuwe soort voor de fauna 
vaak wel wat grondige literatuurstudie 
behoeft, hetgeen automatisch gebeurt 
als er een artikel over wordt gemaakt. Bij 
de verwerking van de vermelde nieuwe 
soorten voor opname in het Soorten-
register (www.nederlandsesoorten.nl) 
bleek namelijk dat 21 insectensoorten 
al elders gemeld waren voor Nederland. 
Deze fouten hadden voorkomen kunnen 

worden als de soorten even goed ‘door-
gelicht’ waren ter voorbereiding van een 
artikel.

De faunistische gegevens over zeer 
veel soortgroepen, de uitgebreide voor-
beelden om natuuronderzoek te doen 
en de vele bekende personen die in dit 
boek staan maken deze publicatie waar-
devol en bovenal gewoon leuk om te 
hebben. Informatie over de bestelwijze 
is te vinden op www.knnv.nl/afdeling-
tilburg/boek-de-kaaistoep. Op deze zelfde 
website staat ook een pdf met een korte 
opsomming van inmiddels vastgestelde 
errata en corrigenda.

Een blik op de soortenlijsten laat zien 
dat er voor sommige soortgroepen zeker 
nog extra soorten te vinden zullen zijn  
in De Kaaistoep en het werk kan dus  
gewoon nóg een kwart eeuw doorgaan, 
ook om veranderingen te registeren en 
nog meer ecologische inzichten te ver-
krijgen. We wensen de KNNV-afdeling 
Tilburg nog zeer veel inventarisatie- en 
onderzoeksplezier in hun Kaaistoep!
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Het op naam brengen van wantsen is 
door het vrijwel ontbreken van recente 
determinatiewerken voor Nederlandse 
entomologen een lastige opgave. In  
het Nederlands zijn er alleen tabellen  
beschikbaar voor de waterwantsen  
Nepomorpha en oppervlaktewantsen 
Gerromorpha (Tempelman & Van Haaren 
2009), maar dat betreft nog geen tien pro-
cent van alle Nederlandse soorten. Voor 
de rest is men aangewezen op de sterk 
verouderde Duitse werken van Stichel  
(1955-1962) en Wagner (1952, 1961, 1966 
en 1967) en het Engelse boek van South- 
wood & Leston (1959), of de deels recen-
tere en goede Franse monografieën uit 

de series Faune de France en Faune de 
l’Europe et du Bassin Méditerraneén. 
Deze zijn echter deels verouderd en 
bovendien nog niet compleet. Verouderd 
zijn met name de delen over de water- en 
oppervlaktewantsen (Poisson 1959) en de 
blindwantsen Miridae (Wagner & Weber 
1964), onze verreweg grootste familie met 
bijna 40% van de 658 soorten. In totaal 
zijn er tot op heden twaalf delen ver-
schenen. De oeverwantsen (Leptopodo-
morpha: Saldidae en Leptopodidae) wer-
den in 1987 gepubliceerd door Péricart. 
Behalve de Miridae zijn ook alle andere 
families van de Cimicomorpha bewerkt: 
bloemwantsen Anthocoridae, bedwantsen 
Cimicidae en korstmoswantsen Micro- 
physidae (Péricart 1972), netwantsen 
Tingidae (Péricart 1983), sikkelwantsen 
Nabidae (Péricart 1990) en roofwantsen  
Reduviidae (Putshkov & Moulet 2009). Van  
de Pentatomomorpha zijn tot dusverre 
tien families verschenen: steltwantsen 
Berytidae (Péricart 1984), kromspriet-
wantsen Alydidae, randwantsen Coreidae,  
vuurwantsen Pyrrhocoridae, glasvleugel- 
wantsen Rhopalidae en wolfsmelkwant-
sen Stenocephalidae (Moulet 1995), bodem- 
wantsen Lygaeidae (Péricart 1999), schors- 
wantsen Aradidae en amarantwantsen 
Piesmatidae (Heiss & Péricart 2007), en 
schildwantsen Pentatomidae (Derjanshi  
& Péricart 2005, Péricart 2010, Ribes &  
Pagola-Carte 2013). De Dipsocoromorpha  
(de families bladmoswantsen Ceratocom- 
bidae en veenmoswantsen Dipsocoridae)  
zijn opgenomen in Heiss & Péricart (2007).  
De kielwantsen Acanthosomatidae, 
graafwantsen Cydnidae, kogelwantsen 
Plataspidae, pantserwantsen Scutelleridae  
en viooltjeswantsen Thyreocoridae 


