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Insectenwerkgroep s.l. van de KNNV-afdeling Tilburg voor de Hut van Homberg, 30-10-2021 (foto Bart Horvers) 

Op deze foto ontbreken drie leden van de werkgroep: Aad van Diemen, Bep Roelofs en Paul van Wielink. 

 

Inleiding 
Evenals in 2020 zijn we in 2021 dankzij de corona-maatregelen slechts zeer beperkt bij elkaar gekomen 
op de dinsdagavonden. Wel kon je overdag gedurende bepaalde perioden in het jaar reserveren voor 
een plek in de conservatorenkamer. Sommige leden van de insectenwerkgroep, die tevens vrijwillig 
conservator zijn van het Natuurmuseum Brabant, ontmoetten elkaar dan overdag.  
De meeste van ons trekken zelf hun plan en hebben thuis voldoende collectie- of schrijfwerk. 
Entomologen gaan ook graag alleen of in kleine groep het veld in en hebben voldoende werk aan hun 
eigen waarnemingen, verzamelingen en collectie. Wat we nu beginnen te missen zijn de algemene 
onderlinge contacten, de uitwisseling, bijeenkomsten op studiedagen of in Naturalis, en de gezelligheid 
van de avonden. Laten we hopen dat we elkaar gedurende 2022 weer meer mogen ontmoeten. 
 

Nieuwe insectenzaal 
De collectieruimte op de tweede etage is omgetoverd tot een volledig nieuwe zaal voor droge opslag 
van uitsluitend insecten. Nu is het wachten op de broodnodige nieuwe opbergkasten en dan kunnen we 
een grote stap voorwaarts maken qua inrichting en toegankelijkheid van een groot deel van de nieuwe 
aanwinsten die nu nog verdeeld zijn over veel en zeer verschillende typen van bruine kisten en kasten.  
 

 



Nieuwe vrijwilliger 

Frans Groenen is gedurende dit jaar gestart als vrijwillig conservator aan de Lepidoptera-collectie van 
het Natuurmuseum. Hij werkt overdag en dan vooral aan de micro’s van de familie van de bladrollers 
(Tortricidae). Samen met Tineke en Ad wordt de gehele Lepidoptera-collectie, inclusief de enorme 
collectie Cox, geïnventariseerd. De collectie is door zijn omvang, de compacte ‘opvulling’ van de laden 
en het feit dat veel van het materiaal op dit moment niet systematisch is gerangschikt, moeilijk 
toegankelijk voor verder onderzoek. De inventarisatie moet leiden tot een ‘spoorboekje’ voor de 
collectie waarmee onderzoekers in de toekomst beter hun weg in de collectie kunnen vinden. Zodra het 
spoorboekje gereed is – naar verwachting in het voorjaar 2022 - kan de feitelijke inventarisatie op het 
niveau van individuele exemplaren door specialisten beginnen. Dat wordt een langjarig project. 
 

Werkzaamheden 
Er is door diverse vrijwillige conservatoren weer werk verzet aan de collectie van het Natuurmuseum.  
Emiel heeft gewerkt aan het determineren van de kevers (excl. de door Ron behandelde loopkevers) van 
de pijpval in de stapel eikenhout van 2020 in De Kaaistoep. Exemplaren van in de collectie ontbrekende 
soorten werden geprepareerd en indien nodig geselecteerd ter controle door ’s lands keverspecialist 
Oscar Vorst. Van hem terugontvangen materiaal werd in Klasse ingevoerd en in de collectie geplaatst. 
Ook materiaal van slecht vertegenwoordigde soorten werd geprepareerd maar moet nog ingevoerd 
worden. 
Cor ging verder met het invoeren van de collectie in het programma Klasse. 
Ad en Tineke werkten aan de inventarisatie van de vlindercollectie Cox. Vanwege het arbeidsintensieve 
werk aan de collectie Cox en de problemen met corona is het reguliere werk van Tineke en Ad aan de 
collectie in 2021 grotendeels gestagneerd. Voor Tineke betekende dit dat het samenvoegen van de 
Lepidoptera-collectie van het Milieu Educatie Centrum (MEC) Eindhoven met de al aanwezige museum 
collectie in 2021 heeft stilgelegen en Ad heeft zich niet kunnen beziggehouden met de Symphyta, 
Parasitaire wespen, Neuroptera, Homoptera en Heteroptera uit de collectie. Wel is door Ad, Theo en 
Regina een aanvang gemaakt met de organisatie van een workshop over de Nederlandse Bladwespen 
(Symphyta). In dat kader is in de laatste maanden van 2021 door Ad gewerkt aan een determinatietabel 
voor de genera van bladwespen. Naar verwachting zal de studiedag, die was voorzien voor half januari 
2022, maar die vanwege de corona niet kon doorgaan, in september 2022 in het museum plaatsvinden. 
Theo verzamelde met 3 tot 7 kleurvallen een 40-tal monsters gedurende maand februari tot in oktober 
2021 in drie verschillende biotopen in De Brand. Hij is begonnen aan sortering en determinatie van dat 
materiaal. 
Door Edwin Brosens is, in overleg met André, in de zomermaanden juli en augustus een Malaiseval 
geplaatst in De Brand, nabij de standplaats uit 1991. Edwin Brosens was het daarbij om de 
Ichneumonidae te doen. Het overige materiaal is inmiddels bij André thuis. Ad Mol gaat het materiaal de 
komende maanden (voor-)sorteren, met het oog op bladwespen (en dit vergelijken met de vangsten uit 
1991) en de overige groepen zullen verder verdeeld worden, alles in overleg met André die ook de 
contacten met Stichting Brabants Landschap onderhoudt.   
Verder is André bezig geweest met de verdere uitwerking, verdeling van samples naar (inter-)nationale 
specialisten e.d., van het Malaisevalproject 2020 in De Brand en deels voor De Kaaistoep. Daarnaast 
hebben diverse excursies naar De Brand weer nieuwe soorten voor dit gebied opgeleverd. Ook zijn 
enkele bezoeken gebracht aan De Kaaistoep s.l., wat vooral aardige aantallen van de bijzondere 
roofvlieg Choerades gilvus opleverde. 
Wim is rustig doorgegaan met het prepareren, determineren en invoeren van graafwespen en 
plooivleugelwespen die nog ergens op alcohol bleken te staan. 
Jan Willem is verdergegaan met het uitzoeken van het malaisevalmateriaal (vliegen en muggen) van De 
Kaaistoep en De Brand (materiaal verzameld in 2020). Er is ook veel materiaal naar specialisten in 
binnen- en buitenland gestuurd ter determinatie. Ook heeft Jan Willem zelf materiaal van beiden 
malaisevalprojecten van verschillende vliegen- en muggenfamilies gedetermineerd. 



Aad ging door met het invoeren van de collectie bijen in het programma Klasse en met het controleren 
van nieuw aangeboden materiaal. Daarnaast controleerde hij vondsten van Regina.  
Regina Oors determineert met hulp van de collectie en leden van de Insectenwerkgroep vooral bijen. Ze 
heeft een inventarisatie van de bijen in Nuenen voor de periode 2018 t/m 2021 afgesloten en 
determineert nu de laatste bijen waarna daar een verslag van komt. Ook heeft ze in 2021 
geïnventariseerd op de Marker Wadden en op de Strabrechtse Heide in het kader van het 
Bijenkorfproject. Tussen de bijen van de Marker Wadden werd voor het eerst de Biggenkruidgroefbij 
Lasioglossum villosulum gevonden. Ook trof ze een nieuwe boorvlieg aan voor de Marker Wadden: de 
Tandzaadboorvlieg Dyoxina bidentis. 
De activiteiten van Guido bleven het afgelopen jaar beperkt tot: dagvlinderroutes in De Kaaistoep en in 
de Dongevallei, voortzetting nachtvlindermonitoring (27ste jaar) in De Kaaistoep en een eerste 
verkenning van de nachtvlinders in bosreservaat de Rekken. Zijn bijdrage aan de inventarisatie en 
herschikking van de nachtvlindercollectie is wegens de coronabeperkingen op dinsdagavond in het 
geheel niet doorgegaan. 
Ron heeft het onderzoek met de pijpvallen in de dennen- en sparrensnippers en in de houtstapel dit jaar 
voortgezet en eind december beëindigd. Spinnen, kevers, vliegen en muggen (beperkt), mieren, 
wespen, vlooien, stofluizen en wantsen in deze vallen zijn gedistribueerd over de diverse specialisten. 
Zelf determineert hij de loopkevers. De resultaten worden gepubliceerd in het volgende 
Kaaistoepverslag. Verder is hij vanaf begin december begonnen met een potvalonderzoek op het terrein 
van Hein van Nunen, grenzend aan De Kaaistoep, teneinde een vergelijking te kunnen maken met de 
vangsten van een eerder potvalonderzoek op de Sijsten. In de collectie is een begin gemaakt met de 
determinatie/controle, etikettering, invoering en invoeging van de loopkevers van het MEC en van 
wijlen Hans Heerkens. 
 

Databank insectencollectie Natuurmuseum Brabant 
Ook in dit jaarverslag verwijzen we naar de lijsten in het verslag over 2019. 
Wim is bezig geweest met het helpen maken van een proefversie van een nieuwe database voor al het 
collectiemateriaal van het museum. Het is de bedoeling dat over niet al te lange termijn de overstap 
wordt gemaakt van het programma’s Klasse en Ad-Lib naar een door het Rotterdamse natuurmuseum 
ontwikkelde database die on-line gekoppeld is aan het internationale GBIF-bestand waarin alle 
Nederlandse natuurmusea gaan deelnemen. 
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Jaarverslag Kaaistoeponderzoek 
André, Tineke, Ad en Theo vormden de redactie van het dikste jaarverslag tot op heden (210 blz.), met 
maar liefs 31 lezenswaardige artikelen (zie https://tilburg.knnv.nl/wp-
content/uploads/sites/31/2021/05/2021-Jaarverslag-Kaaistoep.pdf). 
 
 
18 januari 2022 
Theo Peeters 
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