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inleiding 

De familie Piersigiidae werd beschreven door 
Oudemans in 1902. Binnen deze familie vallen 
drie genera: Parawandesia Angelier, 1951, Austra
piersigia Smit, 1998 en Piersigia Protz, 1896.  
Binnen Europa komen drie soorten in het genus 
Piersigia voor: P. limophila Protz, 1896, P. inter
media Williamson, 1912 en P. koenikei Viets, 
1909. 

In het voorjaar van 2016 is een volwassen 
vrouwtje van P. koenikei in de Strijper Aa  
(provincie Noord-Brabant) aangetroffen. Dit is 
de eerste waarneming in Nederland. De ver-
spreiding van deze soort in Europa is beperkt: 
Duitsland, Ierland en Roemenië. Piersigia  
koenikei is typisch voor poelen en kleine beekjes 
die in de zomer droog kunnen vallen (Gerecke 
& Lehmann 2005). Het is een predator, voor-
namelijk van mosselkreeftjes (Ostracoda), die 
vooral leven in temporaire wateren (Proctor & 
Pritchard 1989). 

Een eerdere vermelding van deze soort in Neder-
land (Van Maanen et al. 1997) betrof een nimf 
van P. intermedia (Smit et al. 2003). 

piersigia koenikei, een zeldzame watermijt nieuw voor  

nederland (acari: hydrachnidia)

Maria Judith Sanabria & Mark Scheepens

Watermijten zijn een zeer interessante groep waterdieren die veel informatie geven 
over de ecologische kwaliteit van het water. Watermijten zijn daarom meegenomen 
in de maatlatten voor de Kaderrichtlijn Water. In Nederland zijn watermijten in de 
afgelopen 40 jaar intensief onderzocht door specialisten, waterschapslaboratoria en 
adviesbureaus. Vooral gedurende de afgelopen 10 jaar is de kennis over de ecologie en 
verspreiding van watermijten sterk toegenomen en werden veel nieuwe soorten voor 
Nederland ontdekt. De laatste nieuwe soort is Piersigia koenikei, een soort die in  
Europa zeldzaam is. Deze mooie watermijt werd in de bovenloop van de Strijper Aa 
aangetroffen. Hiermee komt het totaal aantal soorten watermijten in Nederland  
op 267. 

herkenning

Het lichaam van P. koenikei is zacht en regel-
matig in omtrek. Op de rugzijde zijn over het 
hele oppervlak verspreid chitineschildjes en een 
soort draden van uiteenlopende grootte aan-

Figuur 1. Piersigia koenikei, vrouwtje, dorsaal.  
Foto Maria Sanabria.
Figure 1. Piersigia koenikei, female, dorsal.  
Photo Maria Sanabria.
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wezig. Aan de zijkant liggen twee ogen binnen 
een chitineuze capsule, waarvan de randen in het 
midden concaaf zijn. Het capitulum heeft de 
vorm van een neus (fig. 1). 

Aan de ventrale zijde (fig. 2) bevinden zich de 
epimera (heupplaten) en het genitaalveld.  
De epimera zijn van middelmatige lengte en de 
epimerale regio bedekt minder dan de helft van 
de onderzijde. De genitale platen bezitten bij de 
mannetjes 18 acetabula (nappen) op de anterieure 
napplaat en 24 op de posterieure, bij de vrouwtjes 
respectievelijk 20 en 30. De napplaten zijn niet 
versmolten en worden in het midden gescheiden 
door een gedeelte zonder acetabula. De palp is 
tamelijk klein, waarbij aan de postero-apicale  
zijde van het derde segment zes dikke setae  
zitten. De lengte van de vrouwtjes bedraagt  
1360-1670 µm en de breedte 940-1060 µm  
(Davids et al. 2007).

vondst in nederland 

Op 2 mei 2016 werd bij de bovenloop van de 
Oude Strijper Aa in het zuidoosten van Noord-
Brabant (fig. 3) een individu van P. koenikei  

gevonden (n 51,30996, o 5,53554). Het exemplaar  
is opgenomen in de collectie van Naturalis  
Biodiversity Center te Leiden.

De Oude Strijper Aa is een beek die zijn oorsprong 
heeft op de Grote Heide nabij het plaatsje Gastel. 
Nabij het dorp Leenderstrijp mondt de Oude 
Strijper Aa uit in de Strijper Aa. In de jaren 1970 
is een afwatering gegraven ten oosten van de 
Oude Strijper Aa om het rioolwater van het 
Vlaamse dorp Hamont af te voeren. In Hamont 
ligt een rioolwaterzuivering die via deze afwate-
ring, genoemd de Strijper Aa, het water afvoert. 

Het stroomgebied van de Oude Strijper Aa ligt in 
de gemeente Cranendonck en behoort tot het  
Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide en 
De Plateaux. In dit gebied ligt één van de grootste 
veenbossen van Nederland, genaamd de Berken- en 
Goorsche Putten. De belangrijkste doelstellingen 
zijn het in stand houden van de natuurtypen voch-
tige alluviale bossen, hoogveenbossen en vochtige 
heide (Van de Haterd & Van Dorst 2009).

De locatie waar P. koenikei aangetroffen is, is een 
zwak stromende slootbeek met een moerasachtig 

Figuur 2. Piersigia koenikei, 
vrouwtje, genitaalveld, ventraal. 
Foto Maria Sanabria.
Figure 2. Piersigia koenikei,  
female, genital field, ventral.  
Photo Maria Sanabria.
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zomer van 2016 een gemiddelde fosfaatconcentra-
tie van 0,58 mg/l gemeten. De fosfaatconcentraties 
in de winter zijn zeer laag; in januari-maart 2016 
werd gemiddeld 0,07 mg/l gemeten.

Op deze locatie werden in 2016 samen met  
P. koenikei verschillende andere bijzondere  
macrofaunasoorten aangetroffen, waaronder de 
waterkever Hydroporus scalesianus Stephens, 1828, 
een indicator van stagnant en zwak zure wateren, 
en de vrij zeldzame en mooie kokerjuffer  
Hagenella clathrata (Kolenati, 1848), die typisch  
is voor bovenloopjes met een zwak zuur karakter 
die droog kunnen vallen.

In het voorjaar van 2010 werd op dezelfde locatie 
ook de vrij zeldzame watermijt Parathyas direm
pta (Koenike, 1912) waargenomen. Deze wordt 
vaak in kalkarm water aangetroffen. Er was ook 
sprake van een dominantie van de diatomee  
Eunotia exigua, een zeer sterke indicator voor 
zure omstandigheden. De ph van deze locatie 
was gemiddeld 6,0 tussen de jaren 2013 en 2016. 
Het zure karakter komt waarschijnlijk door  
afwatering uit het aangrenzende natuurgebied 
Groote Heide. Een typische waterplant die in  

karakter genaamd de Oude Strijper Aa (fig. 4). 
Waterschap de Dommel heeft op dit moment  
de Oude Strijper Aa getypeerd als r4 type; een 
permanent, langzaam stromende bovenloop  
op zand. Of dit geheel terecht is, is de vraag.  
Een type moerasbeek of doorstroommoeras past 
beter bij de huidige situatie. 

Op de vindplaats ligt aan de linkeroever van de 
beek vochtige heide en aan de rechter alluviale 
bossen. Het gebied draagt hier de naam Goorsche 
Putten, wat ook een verwijzing is naar het natte 
karakter van het gebied (fig. 5). De Oude Strijper 
Aa is hier ongeveer 3 meter breed en de gemid-
delde diepte fluctueert van 30 tot 80 cm en stroomt 
bijna niet. Het substraat bestaat voornamelijk  
uit grof en fijn detritus en in mindere mate zand 
en slib. De sliblaag is plaatselijk 10 cm dik.  
De bovenloop is redelijk voedselrijk en het water 
bevat hoge fosfaatconcentraties. In de zomer zakt 
het zuurstofgehalte vanwege stagnatie van het 
water vaak tot onder de 20% verzadiging. Hier-
door vindt er in de zomer waarschijnlijk interne 
eutrofiëring plaats, waarbij bij lage zuurstofwaar-
den het aan ijzer gebonden fosfaat beschikbaar 
komt in het oppervlaktewater. Zo werd in de  

Figuur 3. Locatie waar Piersigia koenikei in Nederland 
is aangetroffen.
Figure 3. Location of Piersigia koenikei in the Nether-
lands.
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van macrofauna. Deze bemonsteringen vinden 
plaats tussen april en september, waarbij boven-
loopjes, vennen en alluviale bossen weinig worden 
onderzocht. De kans is dus klein dat P. koenikei 
wordt gevonden bij routinematig verzamelde 
monsters. Het stroomgebied van de Oude Strijper 
Aa bevat een aantal nog prachtige elzenbroek-
bossen, hoogveenbossen, natte laagten, vochtige 
heide en vennen (fig. 6). Juist in dit soort bio -
topen zijn mogelijk zeer bijzondere macrofauna-
soorten te vinden. Het is aan te raden om in  
dergelijke gebieden vaker macrofauna te onder-
zoeken, want deze soorten zeggen veel over hoe 
het omringende systeem ecologisch functioneert. 
Bij het benoemen en nemen van herstelmaatrege-
len die genomen worden om de natuurwaarden 
in stand te houden of uit te breiden kan dan juist 
ook rekening gehouden worden met wensen en 
eisen die deze macrofauna stellen aan hun leef-
omgeving. In het Natura 2000-beheerplan wordt 
hier momenteel slechts summier aandacht aan 
besteed. 

dankwoord 

We danken Harry Smit voor de bevestiging van 
de determinatie en voor inhoudelijke controle 
van dit artikel, Mieke Moeleker van aquon en 
David Tempelman voor inhoudelijk advies en 

de Strijper Aa veel voorkomt is slangenwortel 
Calla palustris, een soort die het goed doet in 
moerasachtige milieus. Daarnaast staan er ook 
soorten als veenwortel Persicaria amphibia, gele 
lis Iris pseudacorus, zomprus Juncus articulatus en 
veel liesgras Glyceria maxima. Verder is het water 
roestbruin van kleur, wat aangeeft dat er een  
behoorlijke invloed van ijzerrijk grondwater  
aanwezig is, in combinatie met de afstroom van 
veel water met humuszuren uit de omliggende 
alluviale bossen en moerassen. 

Het gebied rond de Oude Strijper Aa behoort 
met negen soorten tot de soortenrijkste amfibieën-
gebieden in Noord-Brabant. Provinciaal gezien 
zitten hier belangrijke populaties van knoflook-
pad en rugstreeppad. Bovenstrooms van deze  
locatie stroomt de beek door een afwisselend 
landschap van het moerasgebied Soerendonks 
Goor, een heidegebied dat deels in cultuur  
gebracht is en deels ook nog typische heide-
vegetatie bezit.

discussie

Piersigia koenikei is een typische voorjaarssoort. 
De soort is een indicator van veengebieden en 
bovenloopjes die droog kunnen vallen en is  
gevangen tijdens een routinematige bemonstering 

Figuur 4. Strijper Aa, vindplaats van Piersigia koenikei. 
Foto Mieke Moeleker.
Figure 4. Strijper Aa, location where Piersigia koenikei 
was collected. Photo Mieke Moeleker.

Figuur 5. Vochtige heide vlakbij de locatie waar  
Pier sigia koenikei aangetroffen is. Foto Mark Scheepens.
Figure 5. Moisty heath close to the location where  
Piersigia koenikei was collected. Photo Mark Scheepens.
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Waterschap de Dommel en aquon voor de toe-
stemming om deze informatie uit de routine-
monitoring te publiceren.
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Figuur 6. Elzenbroekbos vlakbij 
de locatie waar Piersigia koenikei 
aangetroffen is. Foto Goele  
Matte, Waterschap De Dommel.
Figure 6. Elder carr close to the 
location where Piersigia koenikei 
was collected. Photo Goele Matte, 
Waterschap De Dommel.
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summary

Piersigia koenikei, a rare watermite new to the Netherlands (Acari: Hydrachnidia)
On May 2, 2016 a female specimen of P. koenikei was found in the headwater of Strijper Aa at 
Goorsche Putten (province of Noord-Brabant). This is the first observation of this species in 
the Netherlands. An earlier record of this species in the Netherlands concerned an a nymph  
of P. intermedia. With this finding the total number of aquatic water mite species from the 
Netherlands rises to 267. Piersigia koenikei is a typical spring species and indicator of areas and 
peat bogs which can run dry in summer.

The Strijper Aa area is a part of the Natura 2000 area Leenderbos, Groote Heide and Plateaux. 
This area is one of the largest peat swamp forests of the Netherlands. The location where  
P. koenikei was found is a slowly flowing stream with a swampy character. The left bank is a 
wet area and the right bank has an alluvial forest. The stream is fairly rich in nutrients, the 
substrate consists mainly of coarse and fine detritus and to a lesser degree of sand and silt.  
At the time of sampling, a seepage membrane was noticed. The area and the stream have a 
slightly acid character that is probably associated with the nature reserve Groote Heide. 

The scarce records of this water mite, as well as that of other species which were found on the 
same location, may relate to the occurrence in winter and early spring, as well as to the low  
effort of sampling in upper reaches of streams. The authors recommend to increase sampling 
efforts over winter and early spring and such waters.
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