
1 

 

     

Rapport van waarnemingen op ecoduct STIGGELTIE in Zuidwolde 

2012 tot en met 2014 

door vrijwilligers van Natuurvereniging Zuidwolde 

Inhoud: 

1.   Voorblad 

2.   Algemeen  

3.   Vrijwilligers  

4.   Vegetatie en voorkomen wilde planten 

5.   Vegetatie en voorkomen wilde planten 

6.   Vegetatie en voorkomen wilde planten  

7.   Vegetatie en voorkomen wilde planten 

8.   Vegetatie en voorkomen wilde planten  

9.   Dagvlinders  

10. Nachtvlinders  

11. Libellen  

12. Kevers  

13. Andere organismen (insecten en spinachtigen) 

14. Kleine zoogdieren (m.n. muizen) 

15. Grote zoogdieren 

16. Amfibieën en reptielen en SAMENVATTING 
 

Rapporteur:  Joop Verburg, coördinator ecoductenwerkgroep natuurvereniging Zuidwolde 

Fotografie: Joop Verburg tenzij anders vermeld 



2 

 

Zuidwolde, januari 2015 

 

Overzicht waarnemingen ECODUCT  STIGGELTIE 2012 t/m 2014 
Rapport Joop Verburg, coördinator ecoductenwerkgroep natuurvereniging Zuidwolde 

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door leden van natuurvereniging Zuidwolde op verzoek van provincie Drenthe 

(contactpersoon aanvankelijk Bert Oving en thans Karin Uilhoorn) en St. Het Drentse Landschap (contactpersoon 

Bertil Zoer). In veel situaties is overleg geweest over toegang en faciliteiten voor de werkgroep , waarbij ook 

financiële steun is verleend (voor camera’s en dergelijke). Daarnaast is regelmatig overleg geweest over beveiliging, 

toegangsregels voor andere personen en vooral de begrazing (al of niet) en het beheer van het gebied.  

Eind 2013 en in 2014 is intensief overleg geweest tussen bewoners van het gebied nabij Stiggeltie en St. Het Drentse 

Landschap (HDL). De bewoners hebben gepleit voor de mogelijkheid van een wandelpad over dit ecoduct. Bij wijze 

van proef heeft HDL  daarmee voor 2014 ingestemd. De werkgroep heeft niet direct aan de discussie deelgenomen, 

maar heeft wel bedenkingen ten aanzien van dit besluit. De route loopt achter de camera om, dus aantallen 

personen die er gebruik van maken, zijn door ons niet te geven. 

Wel is via de camerawaarnemingen in 2014 vastgesteld dat er werd gefietscrosst en dat er zelfs groepen kinderen 

onder leiding van een volwassene fietscross-training kregen in dit gebied. Dit  is aan HDL doorgegeven en na een 

gesprek tussen HDL (Harald de Graaff) en betrokkenen is dat opgelost.  

 

In 2014 zijn de camera’s op Stiggeltie gestolen. De provincie heeft gelukkig geld beschikbaar gesteld om de camera’s 

te vervangen. Er is toen direct gekozen voor een ander type (namelijk (blacklight) omdat de oude camera’s met 

infrarood licht toch steeds de passerende dieren alarmeerden wanneer de camera startte. Op de beelden zie je nu 

dat de dieren rustig doorgaan en niet gealarmeerd worden. Natuurvereniging Zuidwolde heeft nieuwe stalen 

behuizing bekostigd en daarin lijken de camera’s nu redelijk veilig geborgen. 

 

Uitsluipende libel. De vleugels moeten nog 

drogen. 

In januari 2014 ging de traditionele winterwandeling 

van Natuurvereniging Zuidwolde  met meer dan 100 

deelnemers over ecoduct Stiggeltie . Het prikkeldraad 

werd gepasseerd met behulp van een speciaal 

geplaatst “stiggeltie”, de Drentse benaming voor een 

overstap over een omheining.  
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Vrijwilligers van werkgroep ecoducten van NVZ: 
 

Kees Contant: onderzoek naar kleine knaagdieren (m.n. muizen) 

Frits Kruizinga (tot mei 2014): onderzoek grotere zoogdieren met behulp van bewegingscamera’s. 

Philip de Brabander: onderzoek grotere zoogdieren met behulp van bewegingscamera’s. 

Jaap Vliegenthart: onderzoek grotere zoogdieren met behulp van bewegingscamera’s en onderzoek kleine 

zoogdieren (m.n. muizen) en amfibieën en reptielen. 

Gerhard Warmink: onderzoek amfibieën en reptielen 

Hero Moorlag: onderzoek Libellen en andere insecten, 

Henk Duinkerken: algemeen advies. 

Wolter Moorman: vertegenwoordiger bestuur en algemene ondersteuning. 

Sinds kort maakt ook Gerrit Helmich deel uit van de ecoductenwerkgroep 

Edwin de Weerd: onderzoek alle soortgroepen (met name planten , insecten en vogels) 

Joop Verburg: onderzoek planten, insecten, overige organismen 

  

  

 

 

 

 

 

Een van de uitgegraven laagtes op Stiggeltie met de 

boswal aan de noordzijde. 

Bewegingscamera op Stiggeltie die de passages van 

dieren registreert (en soms ook van mensen) 
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Wilde planten 
Gedurende 3 jaar is de vegetatie bekeken op het ecoduct Stiggeltie. Daarbij is het gebied van de aanloop aan beide 

kanten meegenomen. De begroeiing van Stiggeltie is anders dan op Suthwalda. Doordat er veel rijkere grond is 

opgebracht, groeien er veel meer ruigtekruiden en is de begroeiing over het algemeen ook hoger.  

Planten beschouw je natuurlijk niet direct als organisme die van het ecoduct gebruik moeten maken. Voor je gevoel 

vindt er geen “passage” plaats. Toch is het interessant om de begroeiing te vervolgen omdat de vegetatie nauw 

samenhangt met voedsel voor allerlei andere organismen en zeker ook schuilmogelijkheid. Met name insecten zullen 

de weg van het voedsel volgen en zo gebruik maken van de relatief veilige oversteek.   

 

Wilde planten van Stiggeltie 
Stiggeltie 

 
2012 2013 2014 gevonden 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
    Acer campestre Spaanse aak     1 x 

Achillea millefolium Gewoon duizendblad 1 1 1 x 

Aegopodium podagraria Zevenblad 1 
  

x 

Agrostis canina Moerasstruisgras   
 

1 x 

Agrostis capillaris Gewoon struisgras 1 1 1 x 

Agrostis stolonifera Fioringras 1 1 1 x 

Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree   
 

1 x 

Alnus glutinosa Zwarte els 1 1 1 x 

Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart 1 1 1 x 

Alopecurus pratensis Grote vossenstaart   
 

1 x 

Amelanchier lamarckii Amerikaans krentenboompje   
 

1 x 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras 1 1 1 x 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid   
 

1 x 

Apera spica-venti Grote windhalm 1 
  

x 

Arabidopsis thaliana Zandraket 1 1 1 x 

Arrhenatherum elatius Glanshaver   
 

1 x 

Artemisia vulgaris Bijvoet 1 1 1 x 

Atriplex patula Uitstaande melde 1 
  

x 

Betula pendula Ruwe berk 1 1 1 x 

Bidens frondosa Zwart tandzaad 1 
  

x 

Brassica rapa Raapzaad   1 
 

x 

Bromus hordeaceus Zachte dravik 1 1 1 x 

Callitriche spec. Sterrenkroos spec. 1 
 

1 x 

Calluna vulgaris Struikheide   
 

1 x 

Calystegia sepium Haagwinde   
 

1 x 

Capsella bursa-pastoris Gewoon herderstasje 1 1 1 x 

Cardamine flexuosa Bosveldkers 1 
  

x 

Cardamine hirsuta Kleine veldkers   1 
 

x 

Cardamine pratensis Pinksterbloem   1 1 x 

Carduus crispus Kruldistel   
 

1 x 

Carex hirta Ruige zegge   
 

1 x 

Carex ovalis Hazenzegge   
 

1 x 

Centaurea jacea Knoopkruid 1 1 1 x 

Cerastium fontanum vulgare Gewone hoornbloem 1 1 1 x 

Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem 1 1 1 x 

Ceratocapnos claviculata Rankende helmbloem 1 1 1 x 

Chenopodium album Melganzenvoet 1 1 1 x 

Cirsium arvense Akkerdistel 1 1 1 x 

Cirsium vulgare Speerdistel 1 1 1 x 
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Conyza canadensis Canadese fijnstraal 1 1 1 x 

Corylus avellana Hazelaar   1 1 x 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn   1 1 1 x 

Crepis capillaris Klein streepzaad 1 1 1 x 

Cytisus scoparius Brem 1 1 1 x 

Cytisus (wit) 
Witte brem (met behaarde 
peulen) 1 1 1 x 

Dactylus glomerata Kropaar 1 1 1 x 

Digitalis purpurea Gewoon vingerhoedskruid 1 1 1 x 

Digitaria ischaemum Kaal vingergras 1 
  

x 

Echinochloa crus-galli Hanenpoot 1 
  

x 

Elytrigia repens Kweek  1 1 1 x 

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje   
 

1 x 

Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik 1 1 1 x 

Equisetum arvense Heermoes   
 

1 x 

eryophorum angustifolium  Veenpluis   
 

1 x 

Erophila verna Vroegeling 1 
  

x 

Euphrasia stricta Stijve ogentroost 1 
  

x 

Fallopia convolvulus Zwaluwtong 1 1 
 

x 

Festuca filiformis Schapengras   1 1 x 

Festuca rubra Rood zwenkgras 1 1 1 x 

Filago minima Klein viltkruid 1 
  

x 

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel 1 1 
 

x 

Galinsoga parviflora Kaal knopkruid 1 
  

x 

Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid 1 
  

x 

Galium aparine Kleefkruid 1 
 

1 x 

Galium palustre Moeraswalstro   
 

1 x 

Geranium molle Zachte ooievaarsbek 1 1 1 x 

Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek 1 1 1 x 

Glechoma hederacea Hondsdraf   1 1 x 

Glyceria fluitans Mannagras   
 

1 x 

Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem 1 1 1 x 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 1 
 

1 x 

Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid   
 

1 x 

Holcus lanatus Gestreepte witbol 1 1 1 x 

Holcus mollis Gladde witbol 1 1 1 x 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid 1 1 1 x 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid 1 1 1 x 

Iris pseudacorus Gele lis   
 

1 x 

Jacobaea vulgaris vulgaris Jacobskruiskruid 1 1 1 x 

Juncus articulatus Zomprus 1 1 1 x 

Juncus bufonius Greppelrus 1 1 1 x 

Juncus effusus Pitrus 1 1 1 x 

Juncus tenuis Tengere rus 1 
  

x 

Lactuca serriola Kompassla 1 
  

x 

Lamium purpureum Paarse dovenetel 1 1 
 

x 

Lapsana communis Akkerkool 1 
  

x 

Lemna minor Klein kroos   
 

1 x 

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 1 1 1 x 

Linaria vulgaris Vlasbekje 1 1 1 x 

Lolium multiflorum Italiaans raaigras 1 
  

x 

Lolium perenne Engels raaigras 1 1 1 x 

Lotus comiculatus  Gewone rolklaver 1 1 
 

x 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver   1 1 x 
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Luzula campestris Gewone veldbies   1 1 x 

Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem   1 1 x 

Lycopus europaeus Wolfspoot 
  

1 x 

Lysimachia vulgaris Grote wederik   1 1 x 

Lythrum salicaria Grote kattenstaart   1 1 x 

Matricaria discoidea Schijfkamille 1 1 1 x 

Matricaria recutita Echte kamille 1 1 1 x 

Molinia caerulea Pijpenstrootje 1 1 1 x 

Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje   1 1 x 

Panicum schinzii Afrikaanse gierst 1 
  

x 

Papaver dubium Kleine klaproos 1 
  

x 

Persicaria amphibia Veenwortel   
 

1 x 

Persicaria hydropiper Waterpeper 1 
  

x 

Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoop 1 1 1 x 

Persicaria maculosa Perzikkruid 1 1 1 x 

Persicaria minor Kleine duizendknoop 1 
  

x 

Phalaris arundinacea Rietgras   1 1 x 

Phleum pratense  Timoteegras s.s. 1 1 1 x 

Pinus sylvestris Grove den   
 

1 x 

Plantago coronopus Hertshoornweegbree 1 
 

1 x 

Plantago lanceolata Smalle weegbree 1 1 1 x 

Plantago major major Grote weegbree 1 1 1 x 

Poa annua Straatgras 1 1 1 x 

Poa pratensis Veldbeemdgras   
 

1 x 

Poa trivialis Ruw beemdgras 1 1 1 x 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel   1 
 

x 

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras 1 1 1 x 

Potentilla anserina Zilverschoon   1 1 x 

Potentilla erecta Tormentil   
 

1 x 

Prunus spinosa Sleedoorn 1 1 1 x 

Pseudoitsuga menz. Douglasspar   
 

1 x 

Quercus robur Zomereik 1 1 1 x 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem 1 1 1 x 

Ranunculus flammula Egelboterbloem 1 1 
 

x 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem 1 1 1 x 

Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem 1 1 1 x 

Rhamnus frangula Sporkehout 1 1 1 x 

Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar   
 

1 x 

Rorippa palustris Moeraskers 1 1 1 x 

Rosa canina Hondsroos 1 
 

1 x 

Rubus fruticosus Gewone braam 1 1 1 x 

Rumex acetosa Veldzuring 1 1 1 x 

Rumex acetosella Schapenzuring 1 1 1 x 

Rumex crispus Krulzuring   1 1 x 

Rumex obtusifolius Ridderzuring 1 1 1 x 

Sagina procumbens Liggend vetmuur 1 
 

1 x 

Salix alba Schietwilg   1 1 x 

Salix caprea Boswilg   
 

1 x 

Salix cinerea Grauwe wilg 1 1 1 x 

Salix viminalis Katwilg   1 
 

x 

Senecio sylvatica Boskruiskruid 1 
  

x 

Senecio vulgaris Klein kruiskruid 1 1 1 x 

Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem    
 

1 x 

Sisynbrium altissimum Hongaarse raket 1 1 
 

x 
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Sisymbrium officinale Gewone raket 1 1 1 x 

Solanum nigrum nigrum Zwarte nachtschade 1 
  

x 

Solidago gigantea Late guldenroede 1 
 

1 x 

Sonchus arvensis Akkermelkdistel 1 
  

x 

Sonchus asper Gekroesde melkdistel 1 1 1 x 

Sonchus oleraceus Gewone melkdistel 1 1 1 x 

      Spergula morisonii Heidespurrie   
 

1 x 

Spergula arvensis Gewone spurrie 1 1 1 x 

Spergularia rubra Rode schijnspurrie 1 1 
 

x 

Stellaria graminea Grasmuur 1 1 1 x 

Stellaria media Vogelmuur 1 1 1 x 

symphitum off Smeerwortel   1 
 

x 

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 1 1 1 x 

Taraxacum officinale Gewone paardebloem 1 1 1 x 

Tragopogon pratensis  Gele morgenster   
 

1 x 

Trifolium dubium Kleine klaver 1 1 1 x 

Trifolium hybridum Basterdklaver 1 1 1 x 

Trifolium pratense Rode klaver 1 1 1 x 

Trifolium repens Witte klaver 1 1 1 x 

Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille 1 1 1 x 

Typha latifolia Grote lisdodde   
 

1 x 

Urtica dioica Grote brandnetel 1 1 1 x 

Valeriana officinalis Echte valeriaan 1 1 1 x 

Veronica arvensis Veldereprijs 1 1 1 x 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs   1 1 x 

Veronica longifolia Langbladige ereprijs  1 
 

1 x 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs 1 
  

x 

Veronica serpyllifolia Tijmereprijs 1 1 1 x 

Viburnum opulus Gelderse roos   
 

1 x 

Vicia cracca Vogelwikke 1 
 

1 x 

Vicia hirsuta Ringelwikke   
 

1 x 

Vicia sativa sativa Voederwikke 1 1 1 x 

Viola arvensis Akkerviooltje 1 
  

x 

Viola tricolor Driekleurig viooltje 1 
  

x 

Vulpia myuros Langbaardgras 1 
  

x 

aantal soorten 
 

127 111 141 181  

  
  

  
  

bijzondere plantensoorten 
 

  
  

  

in boswal aan noordzijde 
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De vegetatie is op Stiggeltie heel anders dan op Suthwalda. Vanaf het begin kwamen in alle jaren veelvuldig 

grassoorten als Kropaar (Dactylus glomerata), Timoteegras (Phleum pratense), de beide Witbolsoorten (Holcus 

lanatus en Holcus mollis) voor, en tevens ook soorten van maisakkers zoals Afrikaander gierst (Panicum schinzii,) 

Kaal vingergras (Digitaria ischaemium) en Italiaans raaigras (Lolium multiflorum) met daarnaast ook ruigtekruiden als 

Grote brandnetel (Urtica dioica),  Ridderzuring ((Rumex obtusifolius). Al deze soorten van de rijkere grond  laten zien 

dat er sprake is van voedselrijke grond op Stiggeltie. De begroeiing is hoog en ruig. Dat biedt enerzijds veel dekking 

voor allerlei diersoorten, maar anderzijds mist het gebied daardoor de veelzijdigheid van bijzondere planten en 

soortenrijkdom.  

 

Ook in het beheer vraagt dat een andere aanpak. Er moet vaker gemaaid worden, zeker in het gebied waar de 

camera’s staan om te voorkomen dat enerzijds wuivende grashalmen voortdurend de camera’s activeren en dat 

anderzijds dieren onopgemerkt passeren.  

 

Toch zijn in het gebied enkele bijzondere soorten te vermelden. Aan de westkant staan enkele pollen Langbladige 

ereprijs (Veronica longifolia); een Rode-lijstsoort die je daar niet zou verwachten. Ondanks  verruiging en begrazing, 

was de soort ook in 2014 nog steeds aanwezig en leek zich zelfs iets uit te breiden. 

Een andere vreemdeling is een witte bremsoort, die in het voorjaar opvalt aan de oostelijke kant van het ecoduct en 

die na de bloei sterk behaarde peulen blijkt te hebben. De soort is nog niet vastgesteld. 

    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witte brem (nog niet gedetermineerd) met later 

in het jaar behaarde peulen 

Langbladige ereprijs (Veronica longifolia) 
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Dagvlinders 
Bij de dagvlinders speelt mee dat het gebied vrij open is en dat daarin vooral aanvankelijk weinig bloeiende planten 

waren. Des te opmerkelijker is het dat een soort als het Icarusblauwtje ook Stiggeltie snel gekoloniseerd heeft en in 

groot aantal aanwezig is.  In de tabel geeft het aantal “bezoekdata” aan hoeveel inventarisatiebezoeken er geweest  

zijn. Dat is dus maar zeer spaarzaam gebeurd in de afgelopen jaren en weinig systematisch. 

Opmerkelijk is dat in 2014 zeer veel Zwartsprietdikkopjes zijn gezien. Opmerkelijk omdat het met deze soort slecht 

gaat en deze vlinder in Zuidwolde steeds minder frequent wordt gezien. Aantallen van >100 zoals hier op Stiggeltie 

zijn in onze omgeving de laatste jaren nauwelijks meer gezien. 

Stiggeltie 2013 2014 
  

bezoekdata 2 x 1 x Soorten cum. 
 Zwartsprietdikkopje 1 101 x Zwartsprietdikkopje 

Groot dikkopje 12 1 x Groot dikkopje 

Citroenvlinder 1 1 x Citroenvlinder 

Groot koolwitje 
   

Groot koolwitje 

Klein koolwitje 2 3 x Klein koolwitje 

Klein geaderd witje 1 2 x Klein geaderd witje 

Oranjetipje 
   

Oranjetipje 

Eikenpage 
   

Eikenpage 

Kleine vuurvlinder 1 2 x Kleine vuurvlinder 

Bruine vuurvlinder 
   

Bruine vuurvlinder 

Heideblauwtje 
   

Heideblauwtje 

Icarusblauwtje 51 20 x Icarusblauwtje 

Boomblauwtje 
   

Boomblauwtje 

Atalanta 
   

Atalanta 

Distelvlinder 
   

Distelvlinder 

Kleine vos 1 
 

x Kleine vos 

Dagpauwoog 
   

Dagpauwoog 

Gehakkelde aurelia 
   

Gehakkelde aurelia 

Landkaartje 
 

2 x Landkaartje 

Bont zandoogje 
   

Bont zandoogje 

Argusvlinder 
   

Argusvlinder 

Koevinkje 8 10 x Koevinkje 

Hooibeestje 
   

Hooibeestje 

Oranje zandoogje 
   

Oranje zandoogje 

Bruin zandoogje 20 30 x Bruin zandoogje 

Gele luzernevlinder 
   

Gele luzernevlinder 

Oranje Luzernevlinder 
   

Oranje Luzernevlinder 

Geelsprietdikkopje 
   

Geelsprietdikkopje 

overig 
 

  
 

overig 

Totaal aantal vlinders 98 154 11 Aantal soorten 

 

 

Zwartsprietdikkopje Icarusblauwtje (vrouw) 
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Nachtvlinders  
Alleen de overdag gesignaleerde nachtvlinders zijn genoteerd.  

stiggeltie 2013 2014 

bezoeken 2x 1x 

St Jacobs vlinder 
 

15 Rupsen 

St Jansvlinder 1 1 Rups    

Metaalvlinder 
 

1 

Muntvlinder 2 1 

Gamma uil 5 3 

Krakeling  
 

1 Rups 

Lieveling 1 
 Dwerghuismoeder 2 
 Kommabladroller >200 
 Vogelkersstippelmot 

 
1 

Meidoornspippelmot 
 

Veel rupsen 

Gewone grasmot 
 

1 

 

Opvallend is de rups van de Krakeling; een soort die als vlinder zelden wordt gezien  

Het grote aantal Kommabladrollers in 2013 was zeer opvallend.   

De rupsen van de Sint-jacobsvlinder zijn allen gezien op Jacobskruiskruid, waar zij eten van alle plantendelen. 

 

Metaalvlinder, een vrij zeldzame dagactieve 

nachtvlinder 

Kommabladroller, in  2013 zeer veel aanwezig 

op Stiggeltie 

Rups van de Krakeling Dwerghuismoeder op bloem van Hoornbloem 
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Libellen 

Libellen 2013 2014 

bezoeken 2x 3x 

Zwarte heidelibel 
 

Aanw 

Steenrode heidelibel 
 

Aanw 

Watersnuffel 
 

Aanw 

Azuurwaterjuffers 
 

Aanw 

Grote keizerlibel 
 

Aanw 

Gewone oeverlibel 
 

Aanw 

Bruine glazenmaker 
 

Aanw 

 

In enkele bezoeken is vastgesteld welke soorten libellen op Stiggeltie aanwezig zijn.  Hero Moorlag heeft enkele 

keren vaken specifiek naar de libellen gekeken en de aanwezigheid van soorten vastgesteld  

 

 

Watersnuffel, een van de meer algemene waterjuffers 

Gewone oeverlibel aan de rand van een van de lage waterplekken op Stiggeltie 
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Kevers 
Kevers 2013 2014 

bezoeken 2x 1x 

Gewone oeverloopkever 3 
 Thanatophillus sinuatus 1 
 Bembidion tetracol. 1 
 Poecilus cupreus 5 
 Agonum sexpunctatum 1 
 Weekschildkever cantharis ssp  2 Veel 

Bronzen zandloopkever 25 
 Zuringhaantje 1 
 7-stippelig lieveheersbeestje 

  Aziatisch lieveheersbeestje 
 

1 

Schrijvertjes 
 

Aanw 

    

Bij de bezoeken aan Stiggeltie zijn kevers gefotografeerd en zo goed mogelijk gedetermineerd. De Oeverloopkever is 

interessant om zijn uiterlijk: een kever die door de modderige oever kruipt en die cirkelvormige vlekken op zijn rug 

heeft; bijzonder om te zien (als je hem tenminste ziet)  (zie foto) 

 

Bijen en muggen 
Bijen en muggen 2013 2014 

bezoeken 2x 1x 

Tronkenbij 
 

Aanw 

wilde bij ssp 
 

Aanw 

Blinde bij 
 

Aanw 

Pendelzweefvlieg 2 20 

Snorzweefvlieg 
 

1 

zweefvliegen indet. 
 

Veel 

Duitse vlieg 
 

1 

langpootmuggen aanw Aanw 

    

Ook bijen en muggen zijn genoteerd en gedetermineerd voor zover dat kon. Wilde bijensoorten zijn gezien maar 

lang niet altijd is de soort vastgesteld. Dat is ook lastig met meer dan 450 soorten in Nederland! 

 

Sprinkhanen 
Sprinkhanen 2013 2014 

bezoeken 2x 1x 

Snortikker of Ratelaar 1 
 Doorntje aanw Aanw 

 

Het Doorntje is het kleinste Sprinkhaantje van ons 

land. Hij meet hooguit een centimeter en komt in 

allerlei kleurvariaties voor 
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Overige organismen en soortgroepen  

 

Wantsen 
wantsen 

  bezoeken 2x 1x 

Schaatsenrijders veel veel 

Cicadella viridis aanw 10 

Bloedcicade 1 
 Zuringwants 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

Vogels 

Vogels 2013 2014 

bezoeken 2x 1x 

Wielewaal 1 
 Tjiftjaf 1 1 

Geelgors veel 1 

Zanglijster 1 1 

Grasmus 
 

1 

Merel 
 

1 

Boompieper 
 

1 

Boerenzwaluw 
 

1 

Groene specht 
 

1 

Zwartkop 1 1 

Gele kwikstaart 
 

1 

 

De Wielewaal heeft zich in 2013 regelmatig bij Stiggeltie laten horen aan de zuidwestkant van het gebied. In 2014 is 

hij niet gehoord. Wel heeft de Groene specht zijn lach in 2014 laten horen.  

 

 

 

De Zuringwants is een algemene wants die voorkomt 

op alle plekken waar planten uit de 

Duizendknoopfamilie voorkomen. Hier zit hij op de 

bloemen van Perzikkruid. 

Gele kwikstaart  Boompieper op Stiggeltie 
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Zoogdieren algemeen  

Zoogdieren 2013 2014 

bezoeken 2x 1x 

Ree sporen sporen 

Konijn ---- ----- 

Mol hopen hopen 

Haas leger 
 Das sporen putten 

muizen gangen gangen 

 

Opvallend is dat in het gebied Dassen niet alleen passeren, maar ook foerageren. Overal zijn putjes van dassen te 

vinden als bewijs van zoeken naar eten. 

Even opvallend maar minder prettig is de totale afwezigheid van sporen van Konijnen. Waar op Suthwalda nog 

keutels te vinden zijn, zijn die op Stiggeltie afwezig terwijl we die in 2012 nog wel zagen.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keutels van een Konijn (foto 2012) 
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Kleine zoogdieren (met name muizen) 
 

Het onderzoek wordt georganiseerd door Kees Contant en uitgevoerd met hulp van diverse andere leden van de 

werkgroep ecoducten. Vanaf 2012 is Jaap Vliegenthart de vaste medewerker aan dit onderzoek.  

Er worden 30 vallen (z.g. life-traps, waar de muizen levend in worden gevangen en na vaststelling van de soort 

worden ze weer vrij gelaten) per ecoduct gebruikt , waarbij de plaatsing verdeeld is over ecoduct en aanloop. De 

vallen worden gevuld met: hooi, meelwormen, wortel, havermout met pindakaas.  De metingen zijn uitgevoerd in 

okt. 2012, sept. 2013, okt. 2014. 

 

Ecoduct Stiggeltie 

  2012 2013 2014 

Huisspitsmuis 6 6 7 

Bosmuis 4   8 

Tweekleurige Bosspitsmuis   2   

Rossewoelmuis     2 

Dwergmuis 1     

Bosspitsmuis     4 

Aantal muizen totaal 11 8 21 

 
De aantallen muizen die op Stiggeltie gevangen zijn, zijn lager dan op Suthwalda. De aantallen per jaar verschillen in 

absolute zin niet veel, maar wel is te zien dat ook bij deze registratie de aantallen in 2014 relatief hoog waren. 2014 

was dan ook een uitzonderlijk goed muizenjaar (tot vreugde van roofvogels en uilen!).  

 

 

Een van de Spitsmuizen bij het restant van het voer uit de 

Life-trap. 
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Grotere zoogdieren 

 
Voor de inventarisatie van passages van zoogdieren over Suthwalda en Stiggeltie  verwijs ik naar het jaarlijkse 

rapport van Philip de Brabander (zoals dat tot stand gekomen is i.s.m. Frits Kruizinga en thans Jaap Vliegenthart) De 

camera’s op het ecoduct registreren iedere dag en nacht passages (vooral van runderen en soms van mensen, maar 

daarnaast ook veel passages van zoogdieren) 

Ook op Stiggeltie staan camera’s die registreren wat er passeert. Philip de Brabander verzorgt de monitoring op 

Stiggeltie. In verband met diefstal heeft er gedurende een half jaar op Stiggeltie geen camera gestaan.  Dat geeft wel 

vertekening van de vergelijking tussen de resultaten van de verschillende jaren.  

 

Aantal passages Stiggeltie 

Dier soort 2013 2014 

Kat 46 54 

Hond 2 0 

Konijn 0 0 

Steenmarter 0 16 

Vos 1 6 

Haas 58 94 

Bunzing 1 0 

Ree 242 137 

Roodborst 0 0 

Marterachtige 0 13 

Zwarte Kraai 0 7 

Das 0 13 

Merel 1 1 

Buizerd 1 1 

Koolmees 0 1 

Egel 0 1 

Boompieper 0 12 

Gaai 0 1 

Pimpelmees 0 1 

Onbekend 0 5 

Totaal 352* 363** 

*In  slechts een half jaar (vanaf juli 2013) geregistreerd door slecht functionerende batterijen! 

** van  medio maart tot medio mei niet geregistreerd door diefstal van de camera’s 

Ook bij Stiggeltie is te zien dan de ecoducten er niet voor niets liggen. Er vinden vele honderden passages per jaar 

plaats. Ondanks het feit dan in 2013 pas vanaf juli is geregistreerd, vonden er dat jaar meer passages van Reeën 

plaats dan in heel 2014. Verder maakt met name de Haas veelvuldig gebruik van Stiggeltie.  De totale afwezigheid 

van Konijnen is al eerder genoemd. 

Dassen waren er ook in 2014 –in tegenstelling tot 2013- al zijn er veel minder passages dan op Suthwalda (waar in 

2014: 103 passages plaatsvonden)  

 

Wie meer wil weten van alle details van de passages kan dat vinden in het uitgebreide rapport over het gebruik van 

de ecoducten in Zuidwolde op de website van de Natuurvereniging: 

http://www.natuurverenigingzuidwolde.nl/Ecoductenwerkgroep/Def.%20Rapport%20ecoducten%202013.pdf 

Hazen behoren met Reeën tot de meest passerende 

diersoorten op Stiggeltie (Foto Hero Moorlag) 

http://www.natuurverenigingzuidwolde.nl/Ecoductenwerkgroep/Def.%20Rapport%20ecoducten%202013.pdf
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Amfibieën en reptielen 
 

Stiggeltie 2013 2014 

bezoeken 2x 1x 

Bruine kikker 
 

1 

 

Slechts één enkele Bruine kikker is genoteerd bij de bezoeken aan Stiggeltie. 

 

Bruine kikker onder dakpan (foto jaap Vliegenthart) 
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SAMENVATTING 
Ecoduct STIGGELTIE laat een grote diversiteit aan soorten zien, ondanks het feit dat er veel voedselrijke grond is 

opgebracht en daardoor gemakkelijk verruiging optreedt , zeker afgezet tegen het feit dat er bij de meeste 

soortgroepen geen systematisch onderzoek is gedaan, maar dat de waarnemingen berusten op een beperkt aantal 

willekeurig gekozen bezoekdagen. Er valt nog heel veel in dit gebied te ontdekken! Stiggeltie vraagt wel extra 

aandacht voor het terreinbeheer en voor de toegangsregels.  

Wel systematisch is het onderzoek naar kleine en grote zoogdieren geweest. Dat laat veel interessante dingen zien, 

maar toch vooral dat het ecoduct frequent wordt gebruikt voor passages. Dat was uiteindelijk ook de bedoeling. 

 

Met dank aan Provincie Drenthe en St. het Drentse Landschap voor de facilitering. 

Met dank aan alle leden van Natuurvereniging Zuidwolde die hebben meegeholpen om te inventariseren en 

monitoren.  

 

Voor Natuurvereniging Zuidwolde 

Joop Verburg, coördinator werkgroep  ecoducten.   

 

 

 

Wat is er mooier dan buiten te zijn in de natuur, te fotograferen, te inventariseren? Hero zou het niet weten 


