
POPULATIE Niet lang
geleden werd al gedacht
dat het beestje was
uitgestorven, nu lijkt het
écht bijna verdwenen: 
de brede geelgerande
waterroofkever.
Onderzoeksassistent
Julian Brouwer gaat op
zoek in een aantal
kansrijke gebieden.
Tevergeefs.
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Wormpjes in de wc.
FOTO KOOS DIJKSTERHUIS

N a bijna drie weken
kwam ik thuis. Ik had
mijn huis opgeruimd en
schoon achtergelaten.
Als ik niet in tijdnood

zit, laat ik mijn huis graag schoon
achter. Op z’n minst moeten de prul-
lenbakken leeg, de afwas gedaan, de
keuken afgenomen en de wc-pot
schoon. Daaraan ligt het dus niet…

In de wc dobbert een dozijn kron-
kelende wormpjes. Het woord worm
dekt vele ladingen. Als ik op internet
naar ‘wormpjes in de wc’ zoek, krijg
ik duizenden adviezen, meestal be-
staande uit draconische vernieti-
gingsmethoden. Wil ik ervan afko-
men, lees ik, dan moet ik ladingen
chloor of ander vergif gebruiken, ko-
kend water erachteraan spoelen en
vervolgens een loodgieter inschake-
len om de toegangen tot mijn wc-pot
hermetisch af te sluiten.

Maar niemand die weet wat voor
wormpjes het zijn. Daarbij: hoe sluit
ik mijn wc hermetisch af? Moet ik
de bril en de klep vastkitten? En al
die maatregelen zijn volstrekt niet
nodig. De locatie van de wormpjes is
de allergemakkelijkste om van ze af
te komen: doortrekken volstaat.

Ze kunnen door de lucht zijn ge-
komen, uit het riool of uit de stort-
bak, waarbij de lucht mij het waar-
schijnlijkst lijkt. De wormpjes zijn
de larven van motmugjes, ook wel
rioolvliegjes genoemd, waarvan de
de larven in rottende en gistende
prut in dakgoten en afvoerpijpen
 leven. Ze hebben bijna geen zuurstof
nodig. De motmugjes waarin ze zich
transformeren, vliegen rond en kun-
nen nieuwe leefplekken kolonise-
ren, waarbij een wc-pot een prima
optie lijkt, omdat die zelfs tijdens
een wekenlange hittegolf niet op-
droogt.

Deze zomer zijn er veel motmug-
jes gemeld, ook door Trouw-lezers.
In huis zijn twee soorten algemeen:
met en zonder witte vleugelstipjes.
De beestjes zijn een paar millimeter
groot en breed, en houden hun don-
kere, harige vleugeltjes gespreid tot
een driehoek. Ze doen niks, ze zijn
te traag om een stofzuiger te ontwij-
ken. Als je ze doodslaat, krijg je een
vlek.
Koos Dijksterhuis

Geen paniek,
het zijn slechts
wormpjes
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A
l zeven vennen onder-
zocht Julian Brouwer
van Stichting Barger-
veen op de aanwezigheid
van de zeldzame brede
geelgerande waterroof-
kever. Tevergeefs. Toch
loopt hij hoopvol met
zijn lieslaarzen over de
zompige veenbodem

naar de rand van het ven waar hij een dag eer-
der dertig fuiken heeft geplaatst.

Het Zandveen in Nationaal Park Dwingel-
derveld is een van de wateren in Drenthe die
als potentieel leefgebied uit de bus kwam bij
een inventarisatie door Stichting Bargerveen
en onderzoekscentrum B-Ware in opdracht
van de provincie Drenthe. Of de beestjes er
ook echt zitten, is onbekend. Dat weten de na-
tuuronderzoekers slechts van drie vennen in
het Holtingerveld.

“Lange tijd werd zelfs gedacht dat de soort
in Nederland uitgestorven was”, zegt Brouwer.
“Maar in 2005 werd hij toch weer gevonden.
Wij kijken nu of er buiten de drie bekende

plekken meer vennen zijn waar de soort voor-
komt, zodat hij ook daar goed beschermd kan
worden.”

De onderzoeksfuik is van de kant af te zien,
isolatieschuim houdt haar drijvend. “Het is
een amfibieënfuik, maar omdat kevers voor
zuurstof naar de oppervlakte moeten, zorgen
we dat die boven het water uitsteekt”, legt
Brouwer uit. Een amfibie is ook het enige wat
hij in de eerste fuik gevangen heeft, een kik-
kervisje van de bruine kikker. Verder wat plan-
tenstengels en een plastic kokertje. “In dat ko-
kertje zit kippelever. Daar komen de kevers op
af.”

Kip voor een waterkever, dat klinkt wat
vreemd, maar een dood dier doet het al snel
goed bij de rover. “Sommige mensen denken
dat een waterroofkever achter vissen aan zit,
maar die kan hij nooit pakken. Hij is eigenlijk
vooral een aaseter, en dat kan van alles zijn.”

Zo makkelijk als de volwassen kever is, zo
kieskeurig is de larve. “In laboratoriumproe-
ven bleek dat de larven bijna niets anders eten
dan kokerjuffers”, aldus Brouwer. Het dieet
van de larven is dan ook een van de criteria bij

de selectie van de vennen waar nu gezocht
wordt. Zijn er te weinig kokerjuffers, dan valt
een ven af.

Bladeren in het water
Maar er zijn meer eisen. Brouwer trekt een
plant uit de grond aan de rand van het ven.
“Dit is een van de planten waarop ze hun eitjes
afzetten, snavelzegge. Ook waterdrieblad en
wateraardbei zijn geschikt. Die hebben een

Helaas, zeldzame kever
blijkt echt heel zeldzaam

‘Ik vang ook weinig 
andere keversoorten. 
Ik denk dat dat met de
droogte te maken heeft.’
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Julian Brouwer zoekt in vennetjes rond Dwingeloo naar leefgebieden van de zeldzame brede geel-
gerande waterroofkever'. Die vindt hij niet. Wel andere waterkevers.

zachte stengel waarin ze een gaatje maken om
een eitje in te deponeren. Na het uitkomen
kruipen ze uit de stengel, het water in, op zoek
naar voedsel.”

Dat voedsel, kokerjuffers dus, is vaak weer
ergens anders te vinden: in ondiepe stukken
water aan de rand van het ven, langs het bos.
“Dat zijn plekken waar bladeren in het water
vallen”, zegt Brouwer. “Die eten de kokerjuf-
fers op of ze schrapen er algen af.”

Dat levert een dilemma voor natuurbeheer-
ders op, want bomen rond vennen worden
vaak gekapt. “Vaak willen ze een ven zichtbaar
maken voor recreanten. En bladval in een ven
is ook niet altijd wenselijk, want zo’n laag bla-
deren zorgt voor verzuring en vermesting van
het ven.” Maar zonder blad geen kokerjuffers,
en dus ook geen larven.

De plek waar de larven uitkomen staat niet
altijd in verbinding met de plassen waar de ko-
kerjuffers zitten, of de plassen raken te vroeg
opgedroogd. “De plek waar we nu staan is op
zich geschikt voor kokerjuffers”, zegt Brou-
wer. “Hier staat vaak een ondiepe laag water,
maar nu is het erg droog. Je merkt echt de ge-

volgen van de droogte van afgelopen zomers.”
Intussen haalt Brouwer de ene na de andere

fuik omhoog, zonder ‘brede geelrand’. Wel an-
dere, kleinere kevers, de meer algemene tui-
melaar. “Maar ik vang ook weinig andere ke-
versoorten of andere beesten. Ik denk dat het
met de droogte te maken heeft.”

Nog slechts twee fuiken te gaan, maar de
hoop is nog niet vervlogen. Als de fuik omhoog
komt, valt meteen een joekel van een kever

op. Maar een geel randje heeft hij niet. “Dat is
de grote spinnende watertor”, zegt Brouwer
enigszins teleurgesteld.

De laatste fuik bevat evenmin een brede
geelrand. Ook in dit ven lijkt de soort niet te
zitten. “Als je iets niet vangt, weet je nog niet
100 procent zeker dat het er niet zit. Maar de
kans is wel erg klein nu.”

Veertig individuen
In de dagen na het bezoek aan het Zandveen
bemonsterde Brouwer de laatste drie potentië-
le leefgebieden, opnieuw tevergeefs. Zorgelijk,
vindt Gijs van Dijk van onderzoekscentrum  
B-Ware. Hij was degene die – nog als student –
de soort in 2005 herontdekte. Die bleek niet
uitgestorven, maar de populatie was klein. “En
in de bekende vennen hebben we de populatie
van 2010 tot 2016 met zo’n 85 procent zien da-
len, met nog maar veertig individuen in het
ven met de grootste populatie.”

Begin dit jaar hadden de onderzoekers nog
hoop dat er meer leefgebieden zouden zijn. De
resultaten van de zoektocht moesten de basis
vormen voor een provinciaal beschermings-

plan voor de soort. “We gaan wel adviezen ge-
ven om in sommige vennen maatregelen te ne-
men, voor het geval de kever er misschien toch
zit. Maar dat worden dan maatregelen op land-
schapsschaal die voor veel meer soorten plan-
ten en dieren voordelig zijn.”

Introductie van kevers in de gebieden die
als geschikt zijn aangemerkt, is geen optie.
“Het probleem is dat we in Nederland geen
goede bronpopulatie hebben. Als we van de
overgebleven populatie ook nog individuen
gaan verhuizen, weten we bijna zeker dat die
gaat instorten”, zegt Van Dijk. “Opkweken in
het lab en daarna uitzetten zou misschien
kunnen, al moet je daar niet te makkelijk over
denken.”

Een andere noodgreep kan zijn om dieren
uit het buitenland te halen, maar ook daar zit-
ten haken en ogen aan. “We hebben nu meer
kennis over de soort, maar als je vreemde die-
ren gaat uitzetten, moet je heel goed weten of
het dier daar echt kan overleven en zich kan
voortplanten. Er zijn genoeg voorbeelden van
herintroductie, zoals van het korhoen, om te
weten dat dit niet altijd succesvol is.”

‘In de bekende vennen
hebben we de populatie
van 2010 tot 2016 
met 85 procent zien dalen’ 
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