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Nieuw voor 
de wetenschap

In 2006 werd een nieuw 
naaldkreeftje voor 
Nederland gevonden. 
Nadere studie leerde 
dat het zelfs een nieuwe 
soort voor de wetenschap 
betrof. Toch is het nu een 
algemene soort in het 
Noordzeekanaal.

Naaldkreeftjes (Tanaidacea) zijn 
een kleine groep van pissebed-
achtige kreeftjes met hoofdzake-
lijk mariene vertegenwoordigers. 
Wereldwijd zijn er omstreeks 1100 
soorten van beschreven en er zijn 
naast zoute soorten ook enkele 
soorten bekend van brak en zelfs 
zoet water. Ze zijn te vinden op 
verschillende dieptes, zelfs tot op 
9 km. In Nederland was het aantal 
naaldkreeftjes beperkt tot twee 
inheemse soorten: Tanaissus lillje-
borgi in de Oosterschelde en 
Tanaopis graciloides op de Oester-
gronden. Daarnaast zijn er nog vier 
andere soorten voor Nederland 
gemeld, maar die zijn aangespoeld 
(Apseudes talpa, Leptochelia dubia, 
Tanais dulongii) of zijn in Neder-

land uitgestorven (Heterotanais 
oerstedi).

In 2006 werd door Ad Kuipers 
(Werkendam) voor het eerst een 
naaldkreeftje in de Nederlandse 
wateren aangetroffen die zelfs tot 
in zoet water wist door te dringen. 
Het werd gevonden in wateren 
die in het verleden al heel goed 
onderzocht waren en kwam in zulke 
hoge aantallen voor dat aan een 
exoot werd gedacht: Sinelobus stan-
fordi, een kosmopoliet. Deze naam 
werd dan ook gepubliceerd als een 
nieuwe soort voor Nederland (Van 
Haaren & Soors, 2009). De Engelse 
specialist Roger Bamber had echter 
zijn twijfels of het hier om S. 
stanfordi ging. Na bestudering van 
het Nederlands materiaal en het 
vergelijken van de oorspronkelijke 
beschrijving van S. stanfordi kon 
hij niets anders concluderen dan dat 
het hier een nieuwe soort voor de 
wetenschap betrof. Hij noemde de 
soort naar mij (Sinelobus vanhaar-
eni) en ik gaf er een Nederlandse 
naam aan: kustnaaldkreeftje. Deze 
soort komt nu zeer algemeen voor 
in de Nederlandse kustwateren en 
bereikt de hoogste dichtheden op 
stenen in brakke wateren zoals in 
het Noordzeekanaal. Hier is zij te 
vinden vanaf Velsen tot aan Amster-
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dam en ook in zijn zijkanalen en in 
de Amsterdamse grachten nabij het 
Noordzeekanaal. Wordt het water 
te zoet of de oever te natuurlijk dan 
verdwijnt de soort. 
Maar hoe zit het nu met de echte 
S. stanfordi? Een mogelijkheid zou 
kunnen zijn dat zij minder kosmo-
politisch is dan gedacht en beperkt 
is tot het Pacifische gebied en dat 
‘onze soort’ uit een andere regio af-
komstig is. De kolonisatie door het 
kustnaaldkreeftje van onze kustwa-
teren heeft alle eigenschappen van 
een exoot, maar we weten niet wat 
het herkomstgebied is.

Ton van Haaren
Ton.vanHaaren@grontmij.nl
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Geert Timmermans & Edo GoverseDe mol 
Hoewel je zelden een levende mol ziet is het 
inventariseren ervan zeer gemakkelijk: molshopen 
tellen. Het inventariseren is comfortabel, want 
het kan gewoon vanuit de auto worden gedaan. 
Wel fijn, aangezien de winterperiode de beste 
tijd is om molshopen te zien.

in Groot-Amsterdam

Voor de Atlas van de Noord-Hol-
landse zoogdieren (Hoogeboom et 
al., 2014) hebben wij van 2011 tot 
en met voorjaar 2014 onderzoek 
gedaan naar de verspreiding van de 
mol in het grootstedelijk gebied van 
Amsterdam. De eerste twee jaren 
passief door alleen te noteren wat je 
toevallig ziet. In 2013 en de eerste 
maanden van 2014 hebben we ge-
richt de lege hokken afgereden op 
zoek naar molshopen. Het onder-
zoek was niet alleen bedoeld om de 
recente verspreiding van de mol in 
beeld te brengen, maar ook om te 
bekijken of er veranderingen zijn 
opgetreden sinds het mollenonder-
zoek van Melchers & Timmermans 
(1991) in de periode 1985-1991.
Het onderzoeksgebied beslaat 406 
km2. Alleen de aanwezigheid van 
de soort werd geregistreerd. Er is 
dus geen onderzoek gedaan naar de 
populatiegrootte. Alle waarnemin-
gen zijn in Telmee.nl ingevoerd.

Uit ons onderzoek blijkt dat er 
vrijwel geen verandering is opge-
treden ten opzichte van 1985-1991. 
Ook nu is de mol in praktisch elk 
kilometerhok van het landelijk 
gebied en in de tuinsteden aanwe-
zig. De afwezigheid van de mol in 
vier kilometerhokken op Schiphol 
is schijnbaar, omdat deze hokken 
niet vanaf de openbare weg of het 
Panoramaterras van Schiphol waren 
te monitoren. Wij nemen aan dat 
er in deze hokken gewoon mollen 
voorkomen. Deze hokken wijken 
qua habitat niet af van de aangren-
zende hokken waar wel molshopen 
zijn gezien. 
Via groenstroken, spoorwegtaluds, 
wegbermen en groene oevers dringt 
de mol de stad in. Zo komt de mol 
voor in het Beatrixpark, Wester-
park, Flevopark, Vliegenbos en 
Noorderpark en alle groene gebie-
den die met het landelijk gebied in 
verbinding staan. 

In het stadscentrum en de dicht 
bebouwde vooroorlogse stadswij-
ken ontbreekt de mol in vijftien ki-
lometerhokken. Ook is de mol nog 
steeds afwezig in de stadsparken 
die door bebouwing zijn afgesloten 
van het buitengebied. Zo zijn het 
Vondelpark, Oosterpark, Bilderdijk-
park, Sarphatipark, Wertheimpark 
en het Frederik Hendrikplantsoen 
nog altijd molloos. Daar is in het 
verleden de mol succesvol bestre-
den en uitgeroeid. Het eiland Pam-
pus was en is molloos. Kolonisatie 
van nieuwe gebieden zoals IJburg 
is wel succesvol gebleken. Vrijwel 
direct na de aanleg zijn de eerste 
molshopen op 21 oktober 2006 
gesignaleerd (Melchers, 2012). 
Hoogstwaarschijnlijk is IJburg via 
een dam vanuit het Diemerpark 
gekoloniseerd. Overigens kan niet 
worden uitgesloten dat zwemmende 
mollen de overkant hebben gehaald.

Geert Timmermans & Edo Goverse
g.timmermans@amsterdam.nl 
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