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Twee verdwaalde zielen op de Meinweg

Gekraagde aardster Geastrum triplex (foto: Ans Homburg)

door Ans Homburg

Waar zullen we vandaag gaan wan
delen? klinkt het na het ontbijt.
Naar de Meinweg, zegt Cees, we
gaan bij de Dalheimer Mühle eens
kijken of de Gekraagde aardster al
te vinden is. Er is daar een plek
waar we sinds een aantal jaren
ieder najaar deze mooie padden
stoel vinden. We zijn nu drie weken
vroeger dan vorige jaren. Door de
droogte is de hoop om paddenstoe
len te vinden niet erg groot.
We wandelen via de ‘IJzeren Rijn’
door het bos richting Stichting
Meru.
Na wat speuren in de berm roept
Cees, ‘kijk hier eens’! Tussen het
bruine bladerdek ziet hij er een en
nog een. Zodra je ogen het ronde,
bruinbeige zoekbeeld hebben ge

scand, zie je er meer en meer. Uit
eindelijk tellen we maar liefst vijf
entwintig exemplaren Gekraagde
aardster! Zeker, ze zijn aan de
droge kant, maar ze zijn evengoed
prachtig. Er is niets wat deze
vondst kan overtreffen.
Toch reageren we hoorbaar en
thousiast bij de ontdekking van een
Breedplaatstreephoed, een Dennen
voetzwam, Fluweelboleet, bij Stob
bezwammetjes en nog enkele ande
re paddenstoelen.

We zetten onze wandeling voort.
Na een aantal kilometers komen
twee personen ons tegemoet. Ik zie
dat de vrouw enige moeite heeft
met lopen en opgelucht lijkt om
ons te zien.

Wat volgt is een curieus, bijna hila
risch te noemen gesprek.
De man, ’weten jullie hier mis
schien de weg?’ Ja hoor, zeg ik, wat
is het probleem? De man ’ik weet
niet meer waar de parkeerplaats is
waar onze auto staat’.
De vrouw ’we wandelen nu al ruim
drie uur, ik heb er genoeg van, ik
kán niet meer’. Oei, zeg ik. Heeft u
misschien een telefoon bij u of een
wandelkaart?
De man ’nee hoor, bij vertrek heb
ik naar de stand van de zon geke
ken’ hij wijst mij de richting
aan, ‘daar heb ik geen kaart voor
nodig’. Kijk maar, de zon staat nog
steeds op dezelfde plek, dus we
lopen in de goede richting. Nou….
zeg ik, volgens mij draait de zon
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toch echt die kant op, maar be
schrijf mij die parkeerplaats eens.
De man, ’het is een lange rechte
weg door een bosgebied waar je op
een gegeven moment met de auto
niet verder kunt’. Daar is een kleine
parkeerplaats en daar staat onze
auto. 
Ik denk bij mezelf, dat kan alleen
bij Hotel Ludwig zijn, hoewel die
parkeerplaats toch niet echt klein
is. Om zeker te gaan stel ik nog
maar wat vragen, staat er een groot
wit gebouw, waarin een hotel ge
vestigd is? De man, ’nee hoor, er
was beslist geen hotel of zoiets’.
Mijn volgende vraag is ’hebben jul
lie op weg naar de parkeerplaats
aan de rechterkant een rij kleine,
mooi onderhouden, witte huizen
gezien?’
De man, ’wel kleine huisjes, zelfs
héél klein, maar wit? Nee hoor, die
waren niet wit’. Ik vraag van welke
stad of dorp ze zijn gekomen, maar
dat weet de man niet. Ik doe een
gooi, Vlodrop misschien, of Her
kenbosch? Of zijn jullie misschien
vanuit Duitsland gestart?
Ze verschieten van kleur, ik zie de
schrik in hun gezicht. De vrouw
staat het huilen nader dan het la
chen en de man mompelt stomver
baasd, ‘dat kán toch helemaal
niet?‘

Ik wijs hen erop dat we wel degelijk
op Duitse bodem staan en wijs aan
waar de grens loopt. Op mijn vraag
of ze langs een oude spoorlijn zijn
gelopen, of de oriëntaals aandoen
de gebouwen van de Maharishi
Stichting hebben gezien, is het ant
woord wederom ontkennend. Hij
komt met de suggestie om de gele
borden waarop ‘Meinweg’ staat, te
volgen. Ik leg hem uit, dat dit
slechts is om aan te duiden dat men
zich in dit Nationaal Park bevindt.
Of hij eigenlijk beseft hoe groot het
gebied is? Als antwoord vraagt hij
waar hier ergens de Maas stroomt.
In Baarlo, waar ze logeren, stroomt
die rivier namelijk ook. Ik denk,
het moet toch niet gekker wor
den….de Maas op de Meinweg!
De vrouw wordt steeds nerveuzer,
maar heeft opeens een helder mo
ment. Met bevende stem zegt  ze ’ik
heb foto’s gemaakt van een kapel
letje’.
Cees mengt zich in de conversatie
met een verveeld  hé hé, nu komen
we eindelijk ergens.
We mogen de foto’s bekijken en
wat zien we? Hotel Ludwig, café
van Kempen, de Sint Ludwig
kapel, het graf van de Canadese
soldaat, de gebouwen van de Ma
harishi Stichting en zelfs de IJzeren
Rijn is gefotografeerd!

Conclusie: de auto staat tegenover
Hotel Ludwig op de parkeerplaats.
Cees zegt, ik weet zeker dat uw
auto naast de onze staat. Ik leg ze
uit hoe ze het beste terug kunnen
lopen en als ze willen kunnen ze
met ons meelopen. De vrouw kijkt
opgelucht…
De man vraagt, ‘kan ik ook via die
weg terug?’ en wijst de tegenoverge
stelde richting aan.
Ik frons mijn wenkbrauwen en zeg
alles kan, maar dan maakt u een
flinke omweg en ik betwijfel of uw
vrouw dat nog aankan en ik ben er
niet gerust op dat u de weg terug
vindt.
Eindelijk geeft hij toe, ‘oké we
maken nog enkele foto’s en volgen
jullie.’
Wij lopen terug over het knuppel
pad en zien nog de prachtige Goud
gele bundelzwam op een boom
stam. Toch blijf ik steeds omkijken,
waar blijven ze nu…gelukkig daar
zie ik ze aankomen.
Op de parkeerplaats aangekomen
wijs is ik hen op de informatie- en
de routeborden, maar daar hebben
ze totaal geen interesse in, wat ik
eigenlijk helemaal niet zo vreemd
vind van deze twee verdwaalde zie
len.
Cees en ik wensen hen een fijn ver
volg van hun vakantie.

Diepholzer veengebieden

 
door Tom Storcken
 
Deze gebieden liggen grofweg tus
sen de steden Osnabrück en Han
nover. De rivier de Weser schampt
het gebied aan de oostkant terwijl
het Dummermeer aan de westkant
ligt. In totaal liggen er vijftien
hoogvenen verspreid over de voor
namelijk door de landbouw ge
bruikte regio. Ze vormen belangrij
ke leefgebieden voor veel zeldzame
en bedreigde dier- en plantensoor
ten. De meeste venen zijn daarom
uitgeroepen tot beschermde na

tuurgebieden of NATURA 2000
gebieden. De Diepholzer veenge
bieden hebben zich in de afgelopen
jaren ontwikkeld tot belangrijke
rustplekken voor Kraanvogels in
Europa. Sinds de jaren zeventig
van de vorige eeuw worden in de
Diepholzer veengebieden gestaag
maatregelen ter bevloeiing, behoud
en ontwikkeling van de hoogvenen
doorgevoerd, waar ook Kraanvo
gels van profiteren. Zowel in de
herfst als in het voorjaar maken
duizenden van deze indrukwekken
de vogels een tussenstop in het uit
gestrekte veenlandschap.

In de bevloeide hoogvenen vinden
de Kraanvogels ongestoorde slaap
plekken, waar ze veilig de nacht
kunnen doorbrengen. Overdag zoe
ken de vogels in het cultuurland
schap en met name op de talloze
geoogste maisakkers naar voedsel.
De overblijfselen van de oogst,
maar ook insecten, zijn energierijke
voedingsbronnen. Zo kunnen ze
optimaal aansterken om hun ver
moeiende reis voort te zetten.
Kraanvogels verblijven echter niet
alleen tijdens de trektijd in de Diep
holzer veengebieden. Sinds 1999
broeden deze “geluksvogels” in de
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goed gerenatureerde veengebieden
en brengen ze met succes hun jon
gen groot. 
Het grote veengebied bij Uchte is
met 5660 ha het grootste aaneenge
sloten veengebied in de omgeving.
Bovendien is dit het enige veenge
bied waar nog industriële turfwin
ning plaatsvindt. Dit zal nog enkele
tientallen jaren duren. Op vlakten
waar de maximaal toegestane uit
graafdiepte is bereikt, wordt geen
turf meer gewonnen. Met behulp
van een hydrologisch plan wordt
volgens de nieuwste techniek herbe
vloeid: graafmachines en bulldozers
egaliseren de vlakten en sluiten de
afwateringssloten. Turfdammen,
die middels lasertechniek op exact
de juiste hoogte zijn gemaakt, hou
den de neerslag in het veen tegen;
zo kan de renaturatie optimaal uit
gevoerd worden. Overal in de veen
gebieden kan men de ontwikkeling
zelf meemaken vanuit uitkijkto
rens, via de wegbewijzerde paden
of met de ‘Moorbahn’, het veen
treintje.
Mijn uitvalsbasis was een hotel in
Wagenfeld dat centraal gelegen is
aan de zuidkant van de veengebie
den. Op twintig tot dertig minuten
afstand met de auto, liggen enkele
grote veengebieden verspreid.
Overdag foerageren op de geoogste
maisvelden kleine en grote groepen
Kraanvogels. De grootste groep die
ik zelf heb gezien telde zo’n 150 vo
gels. Wat mij opvalt is dat veel om
ringende maisvelden reeds omge
ploegd zijn (en dat half oktober),
waardoor er geen echt grote groe
pen Kraanvogels meer te zien zijn.
Van groepen van duizenden
Kraanvogels is hier dus eigenlijk
geen sprake meer. In de namiddag,
als het langzaam donker begint te
worden, kun je het beste naar een
van de overnachtingsgebieden
gaan. Hier kun je dan genieten van
kleinere en grotere groepen Kraan
vogels - de grootste groep die ik
daar heb gezien bedroeg ongeveer
honderdvijftig stuks - die vanuit de
foerageergebieden luid trompette
rend komen aanvliegen. Een heer
lijk schouwspel waar ik maar geen

genoeg van kan krijgen. Toch moet
je tijdig, voordat het helemaal don
ker is, weer vertrekken. De wegge
tjes en paden kunnen namelijk af
en toe nogal smal en oneffen zijn.
Daarbij zijn ze onverlicht met aan
de zijkanten verraderlijke greppels,
dus oppassen. Maar het is de moei
te waard.
Ten westen van het Dummermeer
ligt het Uschendorfer veengebied.
Hier liggen veel weilanden, door
sneden met kaarsrechte paadjes en
sommige zijn omzoomd door wat
kleinere bosgebiedjes. Tussen en in
de weilanden glinsteren regelmatig
vochtige, waterrijke gebieden. Hier
zitten grote groepen van soms wel
vierhonderd tot vijfhonderd Kol
ganzen te genieten van het lekkere
gras. Daartussen “verstopt” vind ik
af en toe Taiga- en Toendrarietgan
zen. Deze vogels lijken erg veel op
elkaar maar zijn toch wel uiteen te
houden. De Taigarietgans heeft een
langere nek en het geel op de snavel
is uitgebreider dan bij de Toendra
rietgans. Ik heb het geluk dat beide
soorten zich regelmatig tussen de
Kolganzen verschuilen. Wat mij
ook opvalt zijn de tientallen Grote
zilverreigers die hier rondlopen,
echt fenomenaal. Er zitten ook veel
roofvogels: Torenvalk, Buizerd,
Havik en kiekendief zijn regelmatig
te zien. Maar het ontdekken van di

verse Visarenden is toch wel heel
mooi. Enkele zitten op de grond,
maar ook op afrasteringspaaltjes
zitten her en der verspreid diverse
Visarenden. Eigenlijk bij ieder gro
ter weiland ontdek ik wel een paar
van deze vogels. Een van de andere
leuke waarnemingen is het Smelle
ken. Eerst dacht ik dat het weer een
Torenvalk was. Maar het Smelle
ken is donkerder getint, met een
grijzere rug, ook de borst is toch
duidelijk donkerder, terwijl ook het
kopje donkerder is. Een geweldig
roofvogeltje. Ook Reeën zijn hier
duidelijk aanwezig, diverse groepjes
van vier tot vijf stuks, of acht tot
negen stuks, struinen het gebied af
onder aanvoering van een bok.
Op het Dummermeer zitten groep
jes Wintertaling, Brilduikers, Slob
eenden, Tafeleenden en Krak- en
Wilde eenden. Ook een enkele Fuut
en Dodaars zwemt er rond. Ik was
hier in de tweede helft van oktober,
maar ook in het voorjaar zal het er
best leuk zijn, maar dan aan de zui
delijke kant van het Dummermeer.
Het is jammer dat rondom het
meer steeds meer gebouwd wordt;
vakantiewoningen en aanlegstei
gers, havens voor zeilboten, surfers
en natuurlijk steeds meer eethuis
jes. Hierdoor wordt het leefgebied
voor vogels helaas wel weer kleiner.

Kraanvogel (foto: Jac Janssen) © Attribution License
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Beren in de kerststal
 
Tekst; Mark Smeets - foto's; Mick
Smeets

Omdat dit het laatste nummer van
het jaar is, leek het ons leuk om al
vast in te haken op het thema
‘kerst’ en dan met name op zeer bij
zondere bewoners van de kerststal.
Onze oom respectievelijk vader
Wim Smeets werkt als docent On
derzoek en Ontwerpen op een mid
delbare school. Een van zijn groot
ste hobby’s is kerst en daarom
wordt er ieder jaar een steeds meer
uitgebreide kerststal opgezet. In
zijn klaslokaal stond al een tijdje
een prachtige microscoop ‘stof te
vangen’. In verband met het Coro
navirus waren de leerlingen afwe
zig, dus besloten wij de mogelijkhe
den van deze microscoop eens te
onderzoeken. Als onderzoeksobject
viel ons oog op de kerststal.
In deze kerststal wordt al vele jaren
een dik en droog mospakket ge
plaatst dat door Mick verzameld is
op een camping in Mol (België).
Mick heeft dit mos ongeveer een
nacht laten weken in regenwater.
Daarna heeft hij het mos uitgekne
pen in een petrischaaltje, waarna
we op zoek zijn gegaan naar kleine
witte stipjes van ongeveer een halve
millimeter groot. Deze hebben we
uiteindelijk gevonden en onder de
microscoop geplaatst. Hier zagen
we dat ons experiment gelukt was;
we hadden een beerdiertje uit zijn
slaap gewekt!
Beerdiertjes behoren tot de meest
fascinerende organismen die wij
ooit onder een microscoop hebben
gezien. Het zijn meercellige orga
nismen, die zelfs een primitief ze
nuwstelsel bezitten. De beerdiertjes
horen tot het rijk van de Tardigra
da. Tardigradum betekent langza
me wandelaar. Er zijn reeds meer
dan duizend soorten beschreven.
Ze zijn ongeveer een halve millime
ter groot en zien er uit als kleine
beertjes met kleine oogjes, zodat je
je direct schuldig voelt dat je het

diertje hebt gevangen. Verder zijn
ze bilateraal symmetrisch en heb
ben ze acht poten die voorzien zijn
van klauwtjes. Uit hun mond komt
een uitsteeksel dat lijkt op een
naald of stilet waarmee ze in plan
ten of kleine beestjes kunnen prik
ken. De inhoud hiervan wordt dan
in het lichaampje gezogen alwaar
het verteerd wordt door hun maag
darmstelsel. Ze hebben geen longen
en geen hart, maar zijn gevuld met
een vloeistof die zuurstof en voe
dingsstoffen transporteert door
hun lichaampje. Beerdiertjes kun
nen zich zowel sexueel als asexueel
voortplanten. De vrouwtjes kunnen
ongeveer dertig eieren per keer leg
gen, die doorgaans later door een
mannetje worden bevrucht.
Beerdiertjes worden vaak gevonden
tussen mossen en in korstmossen.
Wij hebben ze dan ook al verschil
lende keren aangetroffen in diverse
soorten mossen uit natuurgebieden
in Limburg. Maar ook in het mos
in uw tuin of op uw dak zijn ze te
vinden. Ze komen over de hele we
reld voor en zijn zelfs gevonden in

extreme habitats zoals woestijnen,
op grote hoogte in het Himalaya
gebergte, in Antarctica en in diepe
zeeën. Het identificeren van de ver
schillende soorten beerdiertjes is
niet eenvoudig en daarom werk
voor specialisten.
De reden waarom de beerdiertjes
zo’n taaie organismen zijn heeft te
maken met het feit dat ze in een
soort extreme winterslaap kunnen
gaan. Dit noemen we ook wel cryp
tobiose. Wanneer er geen vocht
aanwezig is, stopt hun stofwisseling
en transformeren ze zich tot een
klein ‘tonnetje’. Dit komt doordat
het diertje 95% van het water uit
het lichaampje en uit de cellen kan
verwijderen. Ook produceren ze
een speciale oplossing van suikers
en eiwitten. Hierdoor zijn de beer
diertjes bestand tegen de meest ex
treme omstandigheden en zijn ze
vrijwel onverwoestbaar. Voorbeel
den van omstandigheden die ze
kunnen overleven zijn: koelen tot
nabij het absolute nulpunt of ver
hitting tot ongeveer 1500C. Ook
overleven ze een extreem hoge stra
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lingsdosis, zuren, vacuüm, extreme
druk enzovoort. Wanneer de om
standigheden gunstiger zijn en er
weer voldoende vocht aanwezig is,
zullen ze zich weer vullen met water
en beginnen ze weer te “leven”.
Door het feit dat ze zo’n unieke ei
genschappen hebben en weinig ver
gelijkbaar zijn met andere organis
men op deze planeet, zijn er theo
rieën dat ze misschien wel ‘buiten
aards’ zijn. En bijvoorbeeld door
een meteorietinslag op de aarde te
recht zijn gekomen. Voor zover wij
weten is hiervoor geen bewijs ge
vonden. Al kan het wel zo zijn dat
ze ook buiten onze planeet voorko
men! Tijdens diverse onderzoeken
zijn namelijk beerdiertjes de ruimte
in geschoten. Zo hebben ze bijvoor
beeld beerdiertjes tien dagen in de
ruimte blootgesteld aan het va
cuüm en de extreme straling. Terug
op aarde bleek ongeveer tweederde
van de diertjes het overleefd te heb

ben en nadat ze 30 minuten in
water geplaatst waren, begonnen ze
zelfs weer te bewegen. Hoewel ze
aardig aangedaan waren, bleken ze
zelfs in staat om zich weer voort te

Beerdiertje, de kop

planten. Maar komen ze dan ook
ín de ruimte voor? Vermoedelijk
wel! In 2019 stortte een Israëlisch
ruimtevaartuig neer op de maan
dat in de lading duizenden beer
diertjes had, waardoor ze nu moge
lijk ook in ‘winterslaap’ op de
maan te vinden zijn!
Mocht u zelf eens de proef op de
som willen nemen, kies dan mos
dat al een tijdje droog is, of laat het
eerst drogen. Vaak geeft mos dat
zich op tegels bevindt goede resul
taten. Het drogen van het mos is
nuttig om te voorkomen dat u veel
andere (interessante) organismen
tegen komt. Laat het mos daarna
ongeveer een dag weken in water,
bij voorkeur regenwater. Knijp het
dan uit boven een klein petrischaal
tje dat u plaatst op een donkere on
dergrond. Ziet u met de loep kleine
witte spikkeltjes, zuig dan met een
pipetje dit water op en plaats het
op een objectglaasje. Met een een
voudige microscoop kunt u ze dan
zien bewegen! Ze zijn werkelijk
prachtig…
Dat we in het oude en kurkdroge
mos van de kerststal met gemak
een beerdiertje konden vinden is
dus niet erg verwonderlijk. Mocht
u tijdens de kerstdagen dus een
prachtige kerststal met mos zien,
dan weet u dat een van de meest
wonderlijke organismen van deze
aarde er misschien in ligt te tukken!
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Onze insectenwereld stort in

door Jan Hermans
 
Het gaat dramatisch slecht met de
insecten in West-Europa, In nog
geen dertig jaar is driekwart van
onze insecten verdwenen. Eind
2017 kwamen de berichten binnen
over Duits onderzoek. Bijna dertig
jaar vingen vrijwilligers tussen 1989
en 2016 in 63 Duitse natuurgebie
den vliegende insecten. In die tijd
daalde het gewicht van de hoeveel
heid gevangen insecten van 1 tot
1,5 kilo naar 300 gram!! Deze alar
merende resultaten haalden zelfs
het Nederlandse journaal en in di
verse dagbladen werd erover be
richt.
Dit bevestigde wat wetenschappers
en vrijwilligers al langer zagen ge
beuren: het gaat bijzonder slecht
met insecten. Van de 29 hommel
soorten in Nederland, waren er nog
maar zeven terug te vinden. Van
zes soorten staat vast dat ze zijn
verdwenen. Het beeld bij de wilde
bijen is al even triest. Van de 357
soorten gaan er 122 achteruit en
daarvan zijn er 34 al verdwenen.
De resultaten van het Landelijk
Meetwerk Vlinders laten zien dat
sinds 1990 de vlinderpopulaties zijn
afgenomen met 35 procent. Buiten

infobord Idylle Wessem (foto: Marianne Vos)

de natuurgebieden is het verlies
meer dan 95 procent. Studies naar
de achteruitgang van boerenland
vogels, met name weidevogels zoals
Grutto en Kievit, tonen duidelijk
aan dat hun kuikens verhongeren
door gebrek aan insecten. Dat is
ook de belangrijkste reden dat de
laatste Korhoenders op de Salland
se Heuvelrug uitsterven.
Toch zijn er ook insectengroepen
waarmee het iets beter gaat. Libel
len namen toe dankzij de verbete

ring van de waterkwaliteit. Helaas
moet de laatste jaren gevreesd wor
den door de toegenomen verdro
ging dat deze lichte vooruitgang
weer te niet is gedaan.
Ook sprinkhanen nemen iets toe,
omdat zij vermoedelijk juist van de
hoge temperaturen hebben geprofi
teerd. Libellen en sprinkhanen zijn
slechts een klein deel van onze in
sectenwereld. Duidelijk is echter
dat de insectenwereld over de hele
linie is ingestort. Zaten zo’n dertig
jaar geleden de bloemen van
schermbloemen (bijvoorbeeld Ge
wone berenklauw of Engelwortel)
vol met allerlei insecten, nu is daar
nauwelijks meer iets van over, ook
in de natuurterreinen!
Productie, productie, productie…
Bij het zoeken naar de oorzaken
voor deze dramatische achteruit
gang wijzen de wetenschappers op
basis van gemaakte analysen duide
lijk in éée richting: de intensivering
en overproductie in de landbouw!
De enorme productiestijgingen die
de laatste vijftig jaar zijn behaald,
hebben het landschap op z’n kop
gezet: waterpeilen zijn verlaagd, be
mesting is fors toegenomen, alles
gemechaniseerd, geen enkel over
hoekje meer. Duitse onderzoekers

Oranje luzernevlinder Colias croceus (foto: Marianne Vos)
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spreken treffend van: Die aus
geräumte Landschaft.
Door verlaging van de waterpeilen
en de toegenomen bemesting is het
bodemleven verdwenen, want op de
intensief bewerkte percelen groeit
eigenlijk nog maar één gewas, vaak
Maïs. Overhoekjes, hagen, hout
wallen, ondiepe poeltjes, grote soli
taire bomen, akkerranden met
kruiden… op de meeste plaatsen
zijn deze elementen van een klein
schalig boerenland verdwenen ten
behoeve van de productie.
Positief is een trend in de ontwikke
ling van natuurinclusieve land
bouw, waarbij biologische boeren
en natuurboeren een nieuw even
wicht proberen te vinden.
Maar het onheil is op veel plaatsen
dermate ingrijpend en vernietigend

Echte guldenroede Solidago virgaurea
(foto: Marianne Vos)

Plantenmengsel uit zaad (Idylle Wes
sem) (foto: Marianne Vos)

Wilde tuin (foto: Piëtro Cuypers)

geweest dat je zou kunnen spreken
van agrarische woestijnen. Parallel
aan het verloop van deze neergang
aan insectenpopulaties verging het
vele akkervogels, vroeger zo alge
meen en binnen een mensenleven
op vele plaatsen lokaal uitgestor
ven. Waar zijn onze Veldleeuweri
ken gebleven, die vroeger een tocht
door het boerenland met hun on
ophoudend tierelier begeleidden en
veraangenaamden?; weg de akker
vogels zoals Patrijs, Witte kwik
staart en Torenvalk; weg de hout
wallen en bosjes met Ringmus,
Geelgors, Kneu, Tortelduif en

Braamsluiper; ook zwaluwen zie je
nauwelijks meer.
 
Neonicotinoïden
De grote boosdoeners in de achter
uitgang van de insecten spelen een
reeks van nieuwe bestrijdingsmid
delen, waarbij vooral de zogeheten
neonicotinoïden, desastreus zijn
veel voor insecten, met in het ver
lengstuk de dieren die op hun beurt
weer leven van insecten. Het gif van
deze neonicotinoïden zit als een
soort coating om de zaden. De
plant die uit zo’n zaad groeit, is do
delijk voor elk insect die ervan eet.
De beroemde Engelse hommelex
pert Dave Goulson stelt: met een
theelepel neonicotinoïden kun je 1,25
miljard!! bijen doden.
Nijmeegse wetenschappers vonden
in ons land een opmerkelijk grote
achteruitgang van insectenetende

vogels zoals Spreeuw, Ringmus,
Boerenzwaluw, Gele kwikstaart en
Veldleeuwerik in regio’s met hoge
gehaltes bestrijdingsmiddelen in het
oppervlaktewater. De gevolgen van
het enorme verlies aan insecten zijn
buitengewoon ingrijpend. Zestig

procent van de broedvogels in ons
land is voor hun voedsel afhanke
lijk van insecten. Ook diverse ande
re diergroepen hebben insecten op
het menu: Das, Egel, spitsmuizen,
vleermuizen, amfibieën en reptie
len.
Ons menu
Insecten zorgen ook voor óns
menu! Tachtig procent van de plan
tensoorten is voor hun bestuiving,
dus voor hun voortplanting, afhanke
lijk van insecten. Ook tal van voed
selgewassen, vooral fruit en noten,

Rosse woelmuis Myodes glareolus (foto: Marianne Vos)
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kunnen niet zonder insecten om
opbrengsten voort te brengen. We
reldwijd worden 87 van de 115 be
langrijkste voedselgewassen voor
de mens door insecten bestoven. De
economische waarde daarvan
wordt geschat op 153 miljard Euro.
Zonder bestuivers zal de oogst van
appels en blauwe bessen in Neder
land halveren.
Insecten zijn ook zeer effectieve op
ruimers. Zij zetten dode planten en
dieren om in voedingsstoffen die
weer ten goede komen aan allerlei
bodemorganismen. De rovers
onder insecten leven van luizen en
rupsen die voedselgewassen aantas
ten.
Wat nu…
Er is een soort comité gevormd van
een aantal (wijze) mannen en vrou
wen uit natuurorganisaties, land
bouw en wetenschap om een Delta
plan te maken om het biodiversi
teitsverlies tegen te gaan. Zij heb
ben aangegeven dat de wijze waar
op we ons voedsel produceren an
ders moet, want een van de belang
rijkste oorzaken van het biodiversi
teitsverlies ligt voor een groot deel
in de landbouw. Er moeten alterna
tieve landbouwmethoden worden
ontwikkeld en gestimuleerd waarbij
niet de maximale opbrengst voorop
moet staan, maar een gezonde
bodem met gesloten kringlopen.
Dat vraagt om beperking van de
mestproductie en een flinke inkrim
ping van de veestapel. Helaas zijn
dit slechts adviezen en ligt de echte
besluitvorming om werkelijke ver
anderingen te bewerkstelligen bij de
politie. Het rapport van Remkes
over de stikstofcrisis had de terech
te titel: ‘Niet alles kan meer’.  Nu
maar hopen op daden, maar erg ge
rust ben ik er niet op.
Inmiddels hebben we minstens de
helft van onze dagvlinders en hom
mels laten verdwijnen, en hebben
we nog tien jaar om te voorkomen
dat de rest ook verdwijnt. Dat
vraagt moed, heel veel moed van
alle betrokken partijen.
Wat kunt U als Kringloper doen?
Het is een bekend gegeven dat je

Tuin (foto: Ans Homburg)

niet moet wachten op de politiek.
Vaak moet de politiek door per
soonlijke burgerinitiatieven over
tuigd worden, dat men anders wil.
Dichtbij huis kun je zelf het nodige
doen om insecten een plaats te
geven. Misschien zijn er enkele
ideeën bij die U ter voorbereiding
op de tuin in de winter al ter hand
kunt nemen.
1. Maak een rommelhoekje met or
ganisch materiaal in de tuin. Leg
een stapeltje stenen, zet een omge
keerde bloempot neer, laat zaaddo
zen van planten in het najaar staan
of liggen, creëer een klein plasje
water: op deze wijze maak je het
vlinders, libellen, vliesvleugeligen,
maar ook pissebedden en duizend

poten naar hun zin. Ook zoiets
vraagt moed.

2. Maai niet het hele gazon. Laat
stukjes staan, kan aantrekkelijk
worden voor sprinkhanen.

3. Zaai mengsels van inheemse bloe
men.Gebruik daarbij niet de goedko
pe aanbiedingen, maar bestel bij
zaadleveranciers met INHEEMS
materiaal, bijvoorbeeld de Cruydt
hoek. Goedkope aanbiedingen of
weggeefzakjes bevatten exotische
soorten, zaadmateriaal van ondui
delijke afkomst, kortom veel rom
mel, die geen hulp biedt voor bijen
of vlinders. Het ziet wel kleurig uit,
maar heeft geen functie voor het
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merendeel van onze inheemse in
secten.
4. Hang insectenhotels op. Die kun
je zelf goed maken. Via google vind
je prima ideeën en mogelijkheden
om op eenvoudige wijze zelf iets te
construeren. Hang de hotels op in
de buurt van bloemen of borders.
5. Leg eventueel een bloemrijke ak
kerplek aan. Ook hiervoor geldt al
leen inzaaien met INHEEMS
materiaal. Dat kan al op een rela
tief smalle strook.
6. Let bij aankoop van planten voor
de tuin, eens extra op insectenbloe
men. Soorten die het goed doen,
zijn niet alleen de Budleia. Belang
rijk zijn ook soorten als Phlox, Da rommelhoekje (foto: Ans Homburg)

mastbloen, Herfstasters, Gulden
roede en niet te vergeten Verbena
bonariënse.
7. Let bij het doen van boodschappen
op of ze biologisch geproduceerd
zijn. Op biologische bedrijven zijn
de omstandigheden voor insecten
stukken beter.
Veel succes ermee en laat ons Uw
ervaringen via Observatie weten!
Ook als U nog andere voorstellen
heeft om een bescheiden bijdrage te
leveren aan het laten overleven van
insecten, vertel het ons.
Een bijdrage leveren voor onze be
dreigde insectenwereld begint al in
Uw eigen tuin of op Uw balkon….

Natuurbeheer en fauna - deel 5 slot
door Jan Hermans
 
De invloed van fauna op een
ecosysteem
Klimaat, bodemtype en waterhuis
houding (hydrologie) bepalen in
grote mate de vorm en het functio

Schotse hooglanders (Beesel)(foto: Ans Homburg)

neren van een landschap, en daar
mee ook welke plant- en diersoor
ten er kunnen voorkomen.
Dieren spelen echter ook een belang
rijke sturende rol in hoe een ecosys
teem functioneert of zich kan ont
wikkelen. Onder de dieren heb je

bouwers en verbouwers. Enkele
voorbeelden van dieren zijn de
Bever die de lokale hydrologie ver
andert of Konijnen die door te gra
zen en te graven dynamiek brengen
in grazige begroeiingen op zand
gronden.
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Beemdkroonschildwants Carpocoris fuscispinus (foto: Marianne Vos)

Muskusboktor Aromia moschata (foto: Marianne Vos)
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In veel natuurterreinen wordt ‘ge
werkt’ met zogenaamde grote gra
zers. Deze sturen de vegetatiestruc
tuur en door selectief eetgedrag
ook de samenstelling van de vege
tatie.
Grote en kleine grazers tezamen
herverdelen voedingsstoffen in de
vorm van mest over een gebied en
zorgen op die manier dat deze ter
beschikking komen voor andere
dieren en planten. Dat kan op een
fijnmazige manier, zoals bijvoor
beeld muizen doen, maar het kan
ook grofmazig in de vorm van la
trines van Konijnen en paarden.
Veel minder zichtbaar, maar min
stens zo belangrijk, is de invloed
van bodemdieren als Mollen, mui
zen, mieren en regenwormen. Zij
beïnvloeden het reliëf, de structuur
en de chemische kwaliteit van de
bodem. Door diep te graven wordt
vers zand naar boven gebracht,
komt er lucht in de bodem en
wordt de minerale bodem ver
mengd met dode plantenresten.
Vrijwel onzichtbaar is een grote
groep van ondergrondse bodem
fauna: aaltjes, mijten, springstaar
ten, die samen met schimmels en
bacteriën de structuur en chemie
van de bodem bepalen. Deze pro
cessen sturen in belangrijke mate de
ontwikkeling en samenstelling van
de vegetatie en daarmee ook de bo
vengrondse fauna.
 
Praktijkvoorbeeld natuurontwikke
ling op zandgronden
Ontgronden of plaggen is soms
noodzakelijk om sterk vermeste of
vervuilde grond kwijt te raken in
sterk voedselrijk geworden natuur
terreinen of bij natuurontwikkeling
op voormalige landbouwgrond.
Tijdens het plaggen of afgraven
wordt echter een groot deel van de
belangrijke bodemorganismen ver
wijderd, zoals schimmels, spring
staarten, mijten, bacteriën en aal
tjes. Herkolonisatie van deze orga
nismen verloopt uiterst traag.
Steeds vaker kiest men ervoor om
de bodemfauna die is overgebleven
te stimuleren door het opbrengen

van maaisel, waardoor in ieder
geval karakteristieke planten snel
terugkeren.
Belangrijk is wel dat opgebracht
plagsel of maaisel uit het eigen ter
rein moet komen om ‘faunaverval
sing’ tegen te gaan.
 
Fauna en voedsel
De groei, voortplanting en overle
ving van dieren wordt in belangrij
ke mate bepaald door de hoeveel
heid voedsel die zij tot hun beschik
king hebben. Het voedsel moet in
de juiste vorm aanwezig zijn, bij
voorbeeld als specifieke waardplan
ten voor bepaalde vlinders of bijen,
prooidieren, rottend hout, mest of
dode dieren.
Zoals ik reeds eerder heb uitgelegd
in Observatie, leidt een hoge stik
stofdepositie in de lucht tot een
overschot (een teveel) van stikstof
in relatie tot fosfor en andere be
langrijke voedingsmineralen. De
veelheid aan stikstof versnelt de
verzuring van de bodem. Door
deze verzuring worden mineralen
als calcium, magnesium en ijzer vrij
gemaakt in de bodem, waardoor
deze sneller uitspoelen en verdwij
nen uit het ecosysteem. De verhou
ding tussen stikstof en andere be
langrijke voedingsstoffen voor
flora en fauna raakt door deze pro
cessen uit balans en heeft direct ef
fect op planteneters.
Veel maatregelen die de laatste tien
tallen jaren in natuurterreinen zijn
uitgevoerd om de effecten van verzu
ring en vermesting tegen te gaan of
te verzachten, hebben voor de plan
tenkwaliteit averechts gewerkt. 
Door intensief plaggen is het pro
bleem van een verstoorde voedings
stoffenbalans toegenomen, omdat
naast stikstof ook veel nuttige voe
dingsstoffen zijn verdwenen. Dit
leidt tot een sterke afname van de
aantallen soorten, met name onge
wervelde dieren zoals insecten, pis
sebedden, wormen etc., en daarmee
voor een gebrek aan voedsel voor
bepaalde vogels zoals voor het be
houd van onze laatste Korhoen
ders.

Om de bodemkwaliteit en daarmee
de plantkwaliteit te verbeteren
wordt geplagde heide vaak bekalkt.
Dit brengt echter een chemische
schok met zich mee doordat de
overgebleven fosfor wordt vastge
legd aan de kalk. Bij steenmeel ont
breekt deze schok, waardoor dit nu
vaker wordt toegepast dan kalk.
Beter is om de bodem zoveel moge
lijk intact te laten en door middel
van drukbegrazing en branden de
stikstof uit het systeem te verwijde
ren. Veldkrekels die leven van plan
tenmateriaal met een normale ver
houding tussen stikstof en fosfor ,
zoals op oude heiden, hebben een
driemaal hogere productie van uit
komende eieren dan Veldkrekels
die voedsel eten met een hoge stik
stof-fosfor balans.
 
Tot besluit
In onze tegenwoordige natuurter
reinen beïnvloedt de mens al eeu
wenlang de hoeveelheid en beschik
baarheid van de mineralenbalans
voor planten. Enerzijds door bio
massa (plantmateriaal) en bodem
af te voeren, anderzijds door
strooisel, plaggen of hakhout, maar
ook door het aanvoeren van mine
ralen op heideakkers of vloeiwei
den. Deze rijkere plekken in het
landschap kenden altijd een hoge
biodiversiteit.
Ook het huidige terreingebruik
kent voorbeelden van alternatieve
bronnen van bufferstoffen. Fiets-
en wandelpaden die verhard zijn
met schelpen functioneren als bron
nen voor bufferende stoffen, die in
onze huidige natuurgebieden zo
noodzakelijk zijn. Het behoud van
dergelijke paden is, net als onver
harde zandpaden, zeer waardevol
voor de fauna.
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Koninginnenpage Papilio machaon (foto: Marianne Vos)

Liefde of lunch
door Marianne Vos
 
Er bewoog iets tussen de dichte be
groeiing, waarvan ik niet meteen
kon vaststellen wat het was. Het
bleken twee spinnen te zijn, met ab
normaal lange poten. Als geheel
maakten ze een bijzonder eigenaar
dige indruk. De onderste spin hing
ruggelings aan restanten van web
draden in de beplanting en was zo
te zien compleet, maar de bovenste
spin leek het kopborststuk te mis
sen. Het gewriemel van de lange
poten en de trillingen van de lijfjes
maakten een betrouwbare observa
tie er niet gemakkelijker op.     
Naar goed gebruik en naar ge
woonte, besloot ik eerst maar eens
een aantal foto’s te maken; mis
schien zag ik naderhand details, die
ter plekke niet opvielen.
Maar zelfs het fotograferen viel

niet mee, want ongeacht waar die
spinnen mee bezig waren; ze wer
den er beslist niet rustiger van. Was
ik getuige van een paring of van
een lunch? Werd het mannetje in
derdaad al tijdens of meteen na de
daad opgegeten door het vrouwtje?
Daar leek het wel op.

Thuisgekomen verschaften de fo
to’s en het boek ‘Der Spinnen
führer’ van Heiko Bellmann inder
daad meer duidelijkheid. Het ble
ken parende strekspinnen te zijn
van het genus Tetragnatha.
Beide geslachten bezitten enorme,
buitenproportionele cheliceren (ka
ken). Om buiten het bereik van de
giftige kaken van het vrouwtje te
blijven, zet het mannetje zonder
voorafgaande beleefdheidsfrasen

een verrassingsparing in door aller
eerst haar kaken tussen de uitsteek
sels van zijn kaken muurvast te
klemmen.    
Door die houdgreep wordt het
vrouwtje gedwongen om het kop
borststuk in een eigenaardige hoek
ten opzichte van het achterlijf te
buigen, waardoor de indruk ont
staat dat de helft van het dier ont
breekt. In tegenstelling tot de meer
derheid van de spinnen, is bij strek
spinnen het mannetje even groot
als het vrouwtje. Zodra het manne
tje haar veilig klemvast heeft, vindt
zonder verdere plichtplegingen de
eigenlijke paring plaats. Hij heeft
zijn sperma al overgebracht naar de
bulbus van zijn pedipalpen en moet
nu zien, dat hij ondanks de weer
stand van het vrouwtje, haar geni
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Strekspin Tetragnatha extensa (paring) (foto: Marianne Vos)

tale opening tussen borst- en rug
stuk vindt om het pakketje te depo
neren. Mede door hun eigenaardige
houding is dat nog een heel gehar
rewar. Het mannetje hangt onder
steboven in de weinige wielwebdra
den, terwijl boven hem het dubbel
gevouwen vrouwtje met haar ultra
lange poten spartelt. Het mannetje
weet evenmin waar hij zijn poten
moet laten. Bijgevolg wriemelen
zestien lange, dunne, gefragmen
teerde spaken dooreen; welke poot
aan welke spin vastzit, is onmoge
lijk vast te stellen.
   
Strekspinnen komen in moerassige
omgevingen voor. Het zijn mooi
getekende, metallic glanzende die
ren die tot ongeveer twaalf millime
ter lang kunnen worden. Behalve

een relatief lang lijfje bezitten ze,
zoals reeds aangeduid, ook buiten
gewoon lange poten. Om precies te
zijn; drie paar ultralange en een
paar iets kortere. In rust houden ze
de poten deels naar voren en deels
naar achteren gestrekt,  waaraan ze
hun naam danken. Ook bij onraad
nemen ze onmiddellijk deze ‘ca
mouflerende’ houding aan; hun
lange, fijntjes getekende en glan
zende lijfje wordt als het ware één
geheel met de structuur van de riet
stengel of het blad, waarop ze zo
lang als dat nodig is, bewegingsloos
rusten. Ook de onderzijde van
strekspinnen is glanzend en ver
toont een metallic structuur. Er zijn
meerdere soorten, die echter onder
ling moeilijk met zekerheid te be
noemen zijn. Strekspinnen van het

genus Tetragnatha maken wielweb
ben met opvallend weinig spaken
en een grote opening in het cen
trum. Ze zijn daardoor goed te on
derscheiden van de wielwebben van
kruisspinnen.

Handelde het zich bij het gefoto
grafeerde koppel om liefde of om
een lunch?
Om liefde in geen geval, want spin
nen doen evenals insecten niet aan
liefde, maar aan voortplanting. Een
lunch was het evenmin; het was een
voor strekspinnen normale paring.
Ik heb de afloop niet afgewacht,
maar als het mannetje er na bewe
zen diensten niet ogenblikkelijk
vandoor is gegaan, eindigt hij als
eiwitrijke lunch voor het vrouwtje
en haar eitjes.
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Al heel jong leerden de meesten van ons, om kleurige blaadjes in keurige, rechte stroken te knippen en vervol
gens te vouwen of te vlechten. Na wat oefening kregen we er handigheid in, wat het wekelijks uurtje fröbelen
enig nut leek te verschaffen.  
Insecten hoeven niets te leren en sommige soorten zijn van huis uit bladvouwer of bladroller. Een grote groep
microvlinders dankt er zelfs hun naam aan; ze worden Bladrollers genoemd.
In 2007 werd in Nederland de eerste waarneming van de Robiniagalmug gedaan. De soort is evenals de boom
afkomstig uit Noord-Amerika. De larven vormen gallen door de bladrand om te vouwen.
(tekst en foto: Marianne Vos)
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