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Foto voorzijde: Zwarte reuzenmier Camponotus vagus. Deze soort werd voorheen
alleen naar ons land getransporteerd, maar met een vondst in Zuid-Limburg werd
aannemelijk dat ze tot onze inheemse fauna behoort (foto Theodoor Heijerman)

Agenda
2019
30 maart
6 juli
31 augustus
23 november

MWG-studiedag in het Groene Huis
in Amersfoort-Schothorst
MWG-excursie Soesterberg (UT) en omgeving
(slechtweeruitloop 13 juli)
MWG-excursie Zundert (NB) en omgeving
MWG-determinatiedag in Het Groene Wiel te Wageningen

Zie ook www.nev.nl/mierenwerkgroep (of surf naar www.nev.nl / ‘secties’ / ‘mieren’ / ‘eigen website’).
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De Mierenwerkgroep bestaat 30 jaar!
1988-2018
Rudolf (G.R.) van Hengel, Boudewijn Heuts, Bram (A.A.) Mabelis & Marten Zijlstra
Eerste bijeenkomsten van mierenliefhebbers
Begin jaren 1980 komt een groepje mierenliefhebbers bij elkaar om ervaringen uit
te wisselen. Ze komen de eerste jaren als groep vooral bijeen in het huis van Frida
& Boudewijn Heuts in Uithoorn (figuur 1). Het is een gezellige vriendenkring
waarvan leden ook bij elkaar thuis komen, zoals bij Piet Dijkstra in Zandvoort en
bij Rien Zaaijer. De gezamenlijke liefde voor mieren zal leiden tot de oprichting van
de Mierenwerkgroep.
De aandacht ligt in het begin vooral bij het houden van mieren in kunstnesten. Zo
heeft Leon Erasmus een prachtige kolonie van een goudkleurige Camponotus uit

Figuur 1 De eerste foto van een ‘mierenbijeenkomst’, bij Frida & Boudewijn Heuts thuis in
Uithoorn, 1985. Van links naar rechts, staand: Frida Heuts, Ben Baartman, Leon Erasmus,
Boudewijn Heuts, Theo de Gruyter; gehurkt: Duke Peters, Marten Zijlstra (foto Piet Dijkstra)
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Zuid-Afrika en heeft Marten Zijlstra vele mediterrane soorten in kunstnesten. Theo
de Gruyter bouwt ingenieuze kunstnesten met verwarmingselementen en schenkt
in deze periode een kunstnest met Aphaenogaster senilis aan Boudewijn Heuts.
Duke Peters en Ben Baartman hebben bijzondere nesten. Ze bouwen samen prachtige, meterslange kunstnesten met veel tropische mierensoorten die zich daarin
voortplanten. Boudewijn Heuts herinnert zich dat deze kunstnesten mooier en
groter waren dan alle kunstnesten die hij ooit in dierentuinen heeft gezien. In deze
tijd heeft Boudewijn twee bevruchte Solenopsis invicta-koninginnen levend per
post laten overkomen uit Amerika. Hij geeft ze aan Duke en Ben die deze vuurmieren samen met een Polyrhachis-soort loslaten in de tuin van hun huis in Mook. Ze
planten zich in hun tuin als een plaag voort! Deze twee soorten overleven evenwel
de koude Nederlandse winter niet... Als Ben in de jaren 1990 in Gemert woont
houdt hij daar jaren een Crematogaster scutellaris-kolonie in de tuin.
In 1987 stelde Bram Mabelis voor een mierenwerkgroep op te richten om kennis
te kunnen bundelen. Kennis over het voorkomen van mieren in het veld zal hij
goed kunnen gebruiken voor zijn werk bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer
(RIN). Op 26 maart 1988 is met dat oogpunt een bijeenkomst gehouden bij Rinus
Sommeijer in het Fysiologisch Laboratorium te Utrecht. Rinus is secretaris van de
Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV) en onderzoeker aan de Universiteit
Utrecht. Er wordt besloten een Mierenwerkgroep op te richten. Het blijkt een succes. Het ledental groeit snel en de kennis van de leden wordt op een effectieve
wijze gedeeld door middel van lezingen, excursies en later een mededelingenblad.
De nieuwe werkgroep schaart zich onder de vleugels van de NEV.
Notulen van de oprichtingsvergadering van de Mierenwerkgroep
Destijds wordt elk verslag nog gemaakt op een typemachine, waarmee het niet
mogelijk is cursief te tikken. Derhalve worden wetenschappelijke namen onderstreept. Hieronder de originele versie van de eerste notulen:
Notulen bijeenkomst “Mieren-werkgroep N.E.V.” op 26 maart 1988 te Utrecht.

Aanwezigen: G.J. de Bruyn, P. Dijkstra, E. Elton, Th. de Gruyter, B. Heuts, F. Heuts, W.
Hulshof, A. Mabelis, M. Soestbergen, R. Sommeijer (ged.), H. Vallenduuk (ged.), M.
Zijlstra.
Afgemeld : P. Boer
Afwezig : L. Erasmus
De bijeenkomst werd gehouden in het Fysiologisch Laboratorium, Jan van Galenstraat
te Utrecht.
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Om 11 uur opende Mabelis de bijeenkomst met een kort welkomstwoord en hield
daarna een verhaal over de invloed van de versnippering van het landschap op de uitsterfkans van mierenpopulaties.
Het onderzoek werd verricht in Twente waar ruim 20 eiken-berkenbosjes op het voorkomen van mieren werden geïnventariseerd met behulp van vangpotten (5 per bosje).
De bosjes verschilden zowel in grootte als in de mate van isolatie. Naar verwachting
zijn kleine geïsoleerde bosjes minder rijk aan bossoorten, aangezien de uitsterfkans
van populaties er groter is en de kans op (her)vestiging kleiner.
Resultaat:
In totaal werden 14 mieresoorten gevangen; 6-8 hiervan zouden als “bos-soort” kunnen worden aangemerkt. Het aantal bos-soorten per vanglocatie bleek een negatief
verband te vertonen met de oppervlakte aan maisland binnen een straal van 100 meter
rond de vanglocatie. De randzone van bosjes die omgeven zijn door maisland wordt
sterk beïnvloed door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en gier waardoor de ves
tigingskans van een aantal bos-soorten (Rode bosmieren) nadelig wordt beïnvloed.
Slechts enkele mieresoorten werden in meer dan de helft van de bosjes gevangen (M.
ruginodis, Stenamma westwoodi, M. rubra); de meeste mieresoorten bleken in een
gering aantal bosjes voor te komen. Deze soorten zouden over een slecht kolonisatievermogen kunnen beschikken. As we mogen aannemen dat het verbreidingsvermogen
van deze soorten groot genoeg is, zou het vestigingsvermogen beperkend kunnen zijn
voor een snelle kolonisatie van onbezette “bos-eilandjes”. Veel van de schaars vertegenwoordigde soorten zijn voor hun vestiging afhankelijk van andere soorten: (Lasius
brunneus, L. umbratus, L. fuliginosus, Formica polyctena, F. rufa.
Bij deze resultaten kunnen verscheidene kanttekeningen worden geplaatst:
- beperkte kennis van verbreidings- en vooral vestigingsvermogen van vele soortensplitsing in “bos-soorten” en “niet-bos-soorten” is soms arbitrair
- de kennis van de voorgeschiedenis van de bosjes is beperkt.
Om ca. 1 uur werd geluncht, waarna de vergadering werd voortgezet met de afhandeling van een aantal huishoudelijke en formele zaken.
Door de meerderheid van de aanwezigen werd Bram Mabelis aangewezen als voorzitter
en Marten Zijlstra als secretaris. Theo de Gruyter werd onder voorbehoud bereid gevonden penningmeester te worden.
De naam van de groep wordt van nu af aan “Mieren-werkgroep”.
Er was al een concept-reglement opgesteld, dat zwaar leunt op dat van de korte tijd
geleden opgerichte keverwerkgroep. Dit zal met kleine wijzigingen ook het reglement
van de mierenwerkgroep worden.
Daarnaast is er een formulier opgesteld voor het opgeven van lidmaatschap.
Het ligt in de bedoeling, dat Peter Boting zich bezig zal gaan houden met determinatie.
Ter stimulatie van deze aktiviteiten zal het voor hem mogelijk moeten zijn museumcollecties (NEV!) en literatuur te raadplegen.
Verspreidingsgegevens van Nederlandse mieren kunnen worden opgestuurd naar Bram
Mabelis. Een kopie van het daartoe bestemde formulier zal iedereen worden toegezonden. Men kan zelf dan zoveel kopieën maken als men wenst. Voor “buitenlandse” gegevens ligt het in de bedoeling t.z.t. een computerprogramma te maken voor de opslag
hiervan. (M. Zijlstra).
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Voor een volgend programma komen allerlei mogelijkheden in aanmerking:
- de Bruyn (onderzoek bosmieren als plaagbestrijders)
- Boomsma
- Boting (literatuuronderzoek+determineren)
Aangezien er op meer plaatsen iets aan mieren wordt gedaan, zal ook daar een aankondiging van de volgende bijeenkomst komen (Wageningen, proefstation Aalsmeer,
Fysiol. Lab)
Datum volgende bijeenkomst: zaterdag 17 september.
N.B.!
De Mierenwerkgroep is dus nu eindelijk een feit. Voor de deelnemers aan de bijeenkomst van 26 maart was het even doorbijten met al die formele zaken die moesten
worden geregeld. Deze notulen zullen er voor sommigen dan ook misschien wat afschrikwekkend en officieel uitzien. Laat hier benadrukt worden, dat de werkgroep bestemd is voor iedereen die zich interesseert voor mieren en niet alleen maar voor
mensen die zich vanuit de universiteit of beroepsmatig met mieren bezighouden. In elk
geval mag de hoogte van de contributie voor niemand een dusdanige financiële strop
opleveren dat het lidmaatschap buiten bereik komt. Bovendien moet elke bijeenkomst
voor elk wat wils hebben. We proberen steeds ’s ochtends iemand wat te laten vertellen
(praktisch of wetenschappelijk) en ’s middags kan iedereen dan verder z’n gang gaan.
We hopen dan ook iedereen op 17 september weer te zien!!!
Sommige mensen hebben zich al opgegeven; zij kunnen de daartoe bestemde papieren dan ook ter kennisgeving aannemen.
Dus WORDT ALLEN LID!!!
Dan nog een klein puntje. Op het lidmaatschapsformulier wordt niets vermeld over de
soorten die men eventueel houdt in kunstnesten. Daarom wordt iedereen die mieren
houdt, vriendelijk verzocht dit ook op te geven, bijv. op de achterkant. Ook wie graag
bepaalde soorten wil hebben, kan dat vermelden. Misschien dat iemand anders nog
een nestje overheeft...
Met vriendelijke groeten,
De secretaris van de Mierenwerkgroep,
Marten Zijlstra

De eerste leden van de pas opgerichte Mierenwerkgroep
De volgende personen zijn aanwezig bij de oprichtingsvergadering van de
Mierenwerkgroep (MWG) op 26 maart 1988:
Gert-Jan de Bruyn:
Piet Dijkstra:
Eddy Elton:

ecologisch onderzoek, vooral aan bosmieren, universiteit
Leiden
verzamelaar van mediterrane en andere mieren in kunstnesten
onderzoek aan parasieten en ziekten van bosmieren,
ITBON Arnhem
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Theo de Gruyter:

Boudewijn Heuts:
Willem Hulshof:

Bram Mabelis:
Martin Soesbergen:
Rinus Sommeijer:
Henk Vallenduuk:
Marten Zijlstra:

maakte prachtige kunstnesten en ingenieuze verwarmings
elementen
gedragsonderzoek aan mieren en spinnen, Universiteit van
Amsterdam
algemene interesse in mieren (en in een goed gesprek bij
een glas geestrijk vocht...)
ecologisch onderzoek, vooral aan mieren, RIN, Leersum
assistent ecologisch onderzoek, RIN, Leersum, later specialist faunabeheer (o.a. mieren) bij Rijkswaterstaat
vooral hommels, secretaris NEV, Universiteit Utrecht
specialist op het gebied van mierengasten
houdt mieren in kunstnesten, o.a. mediterrane soorten

Overige leden uit de beginperiode tot 1990 zijn:
Ben Baartman:
succesvol met het houden van mieren in kunstnesten
Peter Boer:
determinatie en inventarisatie van Nederlandse mieren
Peter Boting:
determinatie van mieren
Dick Brandt:
warmtehuishouding van bosmieren
Walther van der Does
de Willebois:
houdt mieren in kunstnesten
Leon Erasmus:
had prachtige Zuid-Afrikaanse mieren in kunstnesten, o.a.
een kolonie van een goudkleurige Camponotus-soort
Jan Kloos en A. Kloos
(vader en zoon):
algemeen, vooral kunstnesten
Duke Peters:
erg goed in het houden van mieren in kunstnesten, ook met
moeilijke soorten
Hans Somsen:
een echte techneut; had in het Milieu Educatie Centrum
Eindhoven een bijzonder kunstnest met rode bosmieren,
te volgen op een videoscherm
Bert Vierbergen:
Wageningen, exoten
Rien Zaaijer:
verzamelaar van mediterrane en andere mieren in kunstnesten
Activiteiten van de Mierenwerkgroep
De eerste jaren is er vooral veel aandacht voor kunstnesten. Geleidelijk verschuift
de aandacht naar het inventariseren van terreinen. Hiertoe worden weekends ge-
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organiseerd, waarbij overnacht wordt in groepsaccommodaties. De allereerste
keer, bij Staphorst, wordt zelfs 12 dagen gekampeerd met familieleden. Vanwege
de kosten bij een afnemend deelnemersaantal wordt later overgegaan op dagexcursies.
Oorspronkelijk wordt gedacht aan een eigen database, later is gekozen voor het
voeden van de database van EIS (European Invertebrate Survey, thans EIS
Kenniscentrum Insecten) in Leiden. Als tegenprestatie kunnen de leden informatie
uit die database betrekken, hetgeen in een overeenkomst is vastgelegd.
Daarnaast wordt kennis verspreid door het houden van bijeenkomsten met lezingen en door het uitwisselen van informatie. Tot in 2000 het mededelingenblad
Forum Formicidarum het licht ziet worden alleen notulen van de bijeenkomsten
verzonden. In het mededelingenblad worden ook allerlei artikelen opgenomen
waarmee wordt bereikt dat de leden voortaan meer informatie ontvangen. Het
blad wordt driemaal per jaar uitgegeven.
Vanaf 2006 worden er determinatiebijeenkomsten gehouden. Hier kan zowel
geoefend worden met aangeboden mieren als hulp worden verkregen bij het determineren van eigen vondsten. Ook wordt onderling geholpen bij het determineren van mieren uit vallen.
Nog steeds zijn er leden met kunstnesten. Incidenteel worden deze kunstnesten
beschikbaar gesteld voor milieueducatiecentra en scholen en voor de insecten
dagen van Artis, die destijds door Co Veltman werden georganiseerd. Ook worden
zo nu en dan scholieren op weg geholpen bij het maken van werkstukken.
Programma van activiteiten 1988-2018
Een overzicht van de activiteiten in de afgelopen 30 jaar staat in tabel 1. Het overzicht is vermoedelijk niet helemaal compleet en aanvullingen zijn van harte welkom.

Hoofdpunten in de MWG-geschiedenis
1988 eerste bijeenkomst: oprichtingsvergadering op 26 maart en eerste notulen.
Eerste voorzitter Bram Mabelis, eerste secretaris Marten Zijlstra, beiden zijn nog
steeds lid.
1990 20 leden.
1991 eerste meerdaagse excursie, 12 (!) dagen naar boswachterij Staphorst e.o.
met 17 leden.
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Figuur 2 Eerste determinatiecursus in het oude (later afgebrande) Centrum voor Natuuren MilieuEducatie Landgoed Schothorst, Amersfoort, 18 november 2006. Van links naar
rechts: Hans Somsen, Karine Gigengack en Anna den Held (foto Erik van Beers)

Figuur 3 Excursie op het Hulshorsterzand, 22 juni 2008. Van links naar rechts: Ferry van
Elven, Rudolf van Hengel, Sjoerd Tiemersma en Willem Verduin (foto Erik van Beers)
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Tabel 1 Overzicht van de activiteiten van de Mierenwerkgroep in de afgelopen 30 jaar
Studiebijeenkomsten
Plaats (aantal
Sprekers
deelnemers)		

Weekends/excursies
Vetgedrukt = meerdaags
(aantal deelnemers)

Determinatiedagen (aantal
deelnemers)

1988 Utrecht (12)
Mabelis	 	 
 	
Arnhem (12)
Boting, Somsen	 	 
1989 Amsterdam
Brandt	 	 
 	
Schiedam (9)
Erasmus	 	 
1990 Schiedam (16)	 	 	 
 	
Eindhoven (16) Somsen	 	 
1991 De Wijk
Mabelis, Zijlstra,
boswachterij Staphorst
		
Somsen
(12 dagen) (17)
1992 Schiedam
van Loon	 	 
1993 Nijmegen
Vierbergen	 	 
 	
Eindhoven
Gerris, Somsen	 	 
1994 Ommen
Mabelis, Elton,
boswachterij Ommen (26)
		
Erasmus, Zijlstra		 
1995 Nijmegen (13)	 	 	 
 	
Nijmegen (11)	 	 	 
1996 Nijmegen
Mabelis
NP De Meinweg (16)
 	
Eindhoven
de Bruyn	 	 
1997 Roggel
Smits, Mabelis,
Leudal (15)
		
Boer, van Loon
1998 Zeist? (15)
Elton, Boer
Gaasterland (7)
 	
De Bilt
Boer, Mabelis,
		
van Loon
 	
1999 Veenendaal(16) Mabelis, Erasmus
Achterhoek (12)
2000 Amsterdam (17) Mabelis, Boer	 	
2001 Nieuwegein (9), Mabelis, Boer
Sallandse Heuvelrug
Eindhoven (11)		
2002 Nieuwegein (10), van Hengel, Kienstra De Borkeld - Markelo (11)
Nijmegen (13)		
2003 Amersfoort (13) Vierbergen,
Soestduinen (6); Nieuwe
		
van Hengel
Bussumse heide (3);
			
Strabrechtse heide (16)	 
2004 Amersfoort
van Hengel, Zijlstra boswachterij Ommen (7);
			
Witte Veen, Haaksbergen (3)	 
2005 Amersfoort
Boer, van Hengel
Posbank (5); Ootmarsum (3)*	 
2006 Amersfoort	 	
Hooghalen & Grollo (6)
Amersfoort (13)
				
(figuur 2)
2007 Amersfoort (17) Brandt, Mabelis
Goois Natuurreservaat
			
Hilversum (1)*, Kroondomein
			
Het Loo (12)	 
2008 Amersfoort (18) Noordijk, Somsen
Hulshorsterzand (6) (figuur 3); Amersfoort (9)
			
Uffelte (4)*; Langeveld			
Noordwijk (2)
2009 Amersfoort
van Hengel	 	
Wageningen (10)
2010 Amersfoort
van Hengel	 	
Wageningen (10)
2011 Zeist (15)
Ivens, Versluijs, Boer Malden/Mook & Gennep (10)
Wageningen
			
(figuur 4)
(figuur 5)
2012 Zeist; Venlo
Wynhoff, Roes
boswachterij Ommen (5)
Wageningen
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Studiebijeenkomsten
Plaats (aantal
Sprekers
deelnemers)		

Weekends/excursies
Vetgedrukt = meerdaags
(aantal deelnemers)

2013 Zeist (8)
Slaa, van Hengel
Noardlike Fryske Wâlden (9);
			
De Lokker & Rucphense
			
heide (6)
2014 Zeist
van Achterberg,
Platte Bosch (7);
		
Oudenampsen
Schoonloërveld (8)
2015 Wageningen (32) Noordijk, van Loon, Goeree (10); Friesland (4)
(figuur 6)
Mabelis, Boer		
2016 Wageningen (30) Boer, Schoelitsz,
Veenkoloniën (8);
(figuur 7)
Noordijk, Schreven, Nijkerk/Putten (5)
		
Zijlstra		
2017 Amersfoort
Hemminga,
De Borkeld (15);
		
van Hengel
De Plateaux (10)
2018 Amersfoort
Groothuis, Ivens,
NP Hollandse Duinen:
(ca. 32)
Veen, Noordijk,
Staelduinsche Bos en Hoek
		
van Loon
van Holland (13);
			
Driestruik-Roermond (10)
totaal 41 studiebijeenkomsten
35 excursies
				

Determinatiedagen (aantal
deelnemers)

Wageningen (11)
Wageningen (8)
Wageningen (8)
Wageningen (8)
Wageningen

Wageningen (9)
12 determinatiedagen

* deze weekendexcursies werden samen met de Landelijke Insectenwerkgroep van de KNNV gehouden

Figuur 4 Excursie nabij Mook, 2 juli 2011. Van links naar rechts: Michiel Hemminga, Willem
Verduin, Jap Smits, Jinze Noordijk, Johan Poutsma, Rudolf van Hengel, André van Loon en
Ferdi Jennen (foto Arjan van den Bosch)
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Figuur 5 Determinatiedag in Het Groene Wiel te Wageningen, 19 november 2011. Van links
naar rechts, rechtsom: Remco Versluijs, Peter Boer, Bert Vierbergen, Rudolf van Hengel,
Karine Gigengack, Anna van Wely, Johan Poutsma, Els Prins en Jinze Noordijk (foto André
van Loon)

Figuur 6 Impressie van de goed bezochte studiedag over bosmieren in Het Groene Wiel te
Wageningen, 14 maart 2015 (foto Jinze Noordijk).
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1992 30 leden.
1994 40 leden. Weekendexcursie rondom Ommen
met de grootste deelname: 26 leden en genodigden, waaronder Jos Vanbrabant, François Vankerk
hoven en Mirjam uit België. Hoogtepunt vormt de
grote populatie van de stronkmier Formica trunco
rum, pas halverwege Berlijn is de dichtstbijzijnde
populatie F. truncorum gevonden. Voorts worden
vele adders waargenomen zonnend op pollen pijpenstrootje in moerassig gebied.
1996 bevestiging van aansluiting bij de NEV (in de
oprichtingsvergadering werd al geschreven over Figuur 7 De eerste aflevering
Mierenwerkgroep NEV, maar er werd geen verdere van Forum Formicidarum ver
invulling aan gegeven).
scheen in 2000, toen nog on2000 eerste aflevering van het mededelingenblad der de naam Forum Formi
Forum Formicidarum (FF), nog met de oorspron- cidae
kelijke naam Forum Formicidae (figuur 7). Pas de
tweede aflevering kreeg na overleg met een leraar
Latijn van het Stedelijk Gymnasium te Utrecht de huidige naam. De letterlijke
betekenis is mierenmarktplaats, vrij vertaald: ontmoetingsplaats voor mierenliefhebbers. .
2002 50 leden.
2003 i.v.m. het aanstaande verschijnen van een nieuwe mierenatlas (2004) verschijnt de eerste naamlijst van Nederlandse mieren met een Nederlandse naam
voor álle soorten. Hij wordt op 15 maart 2003 goedgekeurd door de MWG, zie FF
4 (2) 2003. Uiteindelijk is deze lijst door de samenstellers Peter Boer, Wouter
Dekoninck (België), André van Loon en François Vankerkhoven (België) gepubliceerd in Entomologische Berichten 63 (3), 2003.
2004 verschijnen van de atlas De wespen en mieren van Nederland door o.m. André
van Loon en Bram Mabelis, met inventarisatiegegevens van o.m. Peter Boer, Theo
de Gruyter, Rudolf van Hengel, Jap Smits en vele andere MWG-leden.
Forum Formicidarum krijgt het ISSN nummer 1572-4093 en wordt voortaan opgenomen in het Depot van Nederlandse publicaties van de Koninklijke Bibliotheek.
2006 eerste determinatiecursus te Amersfoort, geleid door Rudolf van Hengel,
met 12 deelnemers (figuur 2).
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2008 aan een lange reeks van weekendexcursies komt met de excursie te Uffelte
een (voorlopig?) einde. Sindsdien zijn alleen dagexcursies gehouden.
2015 een eigen, goed bijgehouden website – www.nev.nl/mierenwerkgroep –
wordt opgezet, nadat de MWG-rubriek op de NEV-website jarenlang door onvoldoende capaciteit niet erg uit de verf was gekomen. Op de nieuwe website zijn
ook belangrijke links te vinden zoals naar de website site www.nlmieren.nl van
Peter Boer en de Belgische website formicidae.be van François Vankerkhoven.
2017 60 leden.
2018 verschijnen van de Ecologische atlas van Nederlandse mieren door Peter
Boer, Jinze Noordijk en André van Loon. In deze atlas zijn zowel de inheemse
soorten als de in Nederland aangetroffen exoten opgenomen.
70 leden.
Contributie
De contributie wordt in 1988 vastgesteld op ƒ 7,50, dat komt overeen met € 3,40.
Gecorrigeerd voor inflatie zou dat in 2018 € 5,94 zijn. Vervolgens gaat de contribu-

Figuur 8 Tegenwoordig worden de studiedagen waar mogelijk uitgebreid met een korte
excursie, zoals hier naar een kolonie van het mediterraan kustdraaigatje Tapinoma darioi na
de studiedag over exoten op 12 maart 2016 te Wageningen (foto Jinze Noordijk)
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tie in 1992 naar ƒ 10,- (€ 4,54). Belangrijkste kostenpost is de zaalhuur voor de
bijeenkomsten. In 2001 wordt de contributie flink verhoogd naar ƒ 15,- (€ 6,81).
Dat is niet verwonderlijk. Met de verschijning van Forum Formicidarum sinds
2000 moeten er jaarlijks forse bedragen aan drukkosten en vooral aan portokosten worden betaald. Rond deze tijd vervallen gelukkig de zaalkosten omdat doorgaans gratis gebruik kan worden gemaakt van de capaciteit van milieueducatiecentra en andere ‘groene’ organisaties.
Met de invoering van de euro in 2002 wordt de contributie op € 7,- vastgesteld.
De laatste verhoging dateert van 2008, de contributie bedraagt sindsdien € 9,-,
waardoor meer kleurenfoto’s kunnen worden geplaatst in FF.

Herkomst van de MWG-leden naar provincie
Zoals vermeld kwam afgelopen maart de nieuwe mierenatlas uit met de laatste
verspreidingsgegevens. Maar hoe zit het met de verspreiding van de MWG-leden?
Figuur 9 geeft daarvan een overzicht. Zo te zien is er geen correlatie met soortenrijke gebieden. De meeste MWG-leden kwamen tot voor kort uit Noord-Holland,
dat pas sinds 2015 is ingehaald door Gelderland. De meeste mierensoorten zijn
evenwel niet in Noord-Holland te vinden maar in Limburg en Gelderland.
Leuk om te zien is dat tussen 2008 en 2011 de MWG in elke provincie is vertegenwoordigd. Hierna valt helaas een Friese vertegenwoordiging af. De piek van het aantal leden in 1995 zal samenhangen met de vondst van de stronkmier Formica trunco
rum in Ommen en met de weekendexcursie in 1993 in die gemeente met 26 overnachtende deelnemers! Tussen 2000 en 2005 is het aantal leden met bijna de helft
toegenomen. Vermoedelijk is het toenemend gebruik van internet hier de oorzaak
van. In 2000 verscheen de eerste aflevering van Forum Formicidarum (figuur 7),
80
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Figuur 9 Verspreiding van MWG-leden per provincie, bijgewerkt tot en met november 2018
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mogelijk heeft dat bijgedragen aan het langer vasthouden van leden. Van de eerste
15 leden van de dertigjarige Mierenwerkgroep zijn er nog steeds vijf lid.

Ten slotte
De Mierenwerkgroep is een vereniging waarin een ieder zich thuis kan voelen. Je
vindt altijd een gewillig oor en de bijeenkomsten hebben nog steeds het karakter
van een vriendenclub zoals het 30 jaar geleden begon. Met elkaar zorgen we dat dit
niet verloren gaat. Als je de jarige vereniging een geschenk wilt aanbieden, probeer
dan een nieuw lid aan te brengen.
Als er nog aanvullingen zijn op dit artikel, laat het weten via mwg.bestuur@
gmail.com. Vooral omtrent de beginperiode is niet alles helemaal zeker, omdat
meer dan 30 jaar terug uit het geheugen moest worden geput.
Rudolf (G.R.) van Hengel, Bilthoven, mwg.bestuur@gmail.com
Boudewijn Heuts, Uithoorn
Bram (A.A.) Mabelis, Amerongen
Marten Zijlstra, Emmen

Excursie naar de Driestruik (Herkenbosch) op 8 september 2018
Jan Hermans
Op 8 september heeft een delegatie van tien personen van de Mierenwerkgroep
een bezoek gebracht aan de Driestruik. De Driestruik is een klein bosgebied met
heide, 22 ha groot, gelegen ten noorden van de dorpskern Melick (gemeente
Roermond) en begrensd door Industriepark Roerstreek Zuid en de gevangenis aan
de noordzijde en begrensd door agrarisch gebied aan de zuidoostzijde. Het gebied
maakte indertijd deel uit van de Melickerheide die aansloot op het Meinweggebied
en het Roerdal. Het bosgebied van de Driestruik is eigendom van Staatsbosbeheer;
er wordt beheer gepleegd door vrijwilligers van de Werkgroep De Driestruik van
het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (zie www.driestruik.nl).
Alvorens te starten wordt getrakteerd op een lekkere chocoladecake en koffie
die gretig aftrek vinden bij de aanwezige deelnemers (figuur 1). Voordat we het
bosgebied betreden wordt eerst een gedeelte van de aangrenzende veldweg geïnspecteerd, met name de zomereiken. Diverse bomen huisvesten kolonies van de
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Figuur 1 De tien personen sterke inventarisatieclub, gefotografeerd door de speciaal even
langsgekomen Wim Maassen. Van links naar rechts, staand: Jan Hermans, Arjan van den
Bosch, Marianne Vos, Ludo Smits, Floris Fokkinga, Pauline van Pelt en Anna Wawrzkiewicz;
zittend: Jitte Groothuis, Mischa Cillessen en Jinze Noordijk.

glanzende houtmier Lasius fuliginosus (figuur 2). Een vermolmde oude berkenstam is thuis voor de humusmier Lasius platythorax en de bosslankmier
Temnothorax nylanderi. De zon beschenen bosranden met een schrale grasvegetatie blijkt geschikt voor nesten van de bloedrode roofmier Formica sanguinea en de
kleine steekmier Myrmica rugulosa.
Het schaduwrijke bospad dat we volgen levert een aantal knoopmiersoorten op,
bossteekmier Myrmica ruginodis, gewone steekmier Myrmica rubra, die op het
aangrenzende heitje worden aangevuld door de warmteminnende kokersteekmier
Myrmica schenckii en onder bronsmos de zandsteekmier Myrmica sabuleti. Een
vluchtende levendbarende hagedis Zootoca vivipara leidt even onze aandacht af
maar al gauw vindt een deelnemer een goed ontwikkeld nest van wederom de humusmier Lasius platythorax. Turend op het bospad wordt ook een exemplaar van
behaarde slankmier Leptothorax acervorum gevonden.
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Het bospad komt uit op een open
vlakte, voorheen voornamelijk begroeid met gewone struikhei, thans
dichtgroeiend met opslag van zomer
eik, Amerikaanse vogelkers, bramen en
vooral brem. Op dit bremperceel spotten we verschillende kleine, en soms
zelfs verlaten, nesten van de zwartrugbosmier Formica pratensis en grauwzwarte renmier Formica fusca; wellicht
zijn de volken gering in omvang vanwege het dichtgroeien van het terrein.
Vrijstelling van struikopslag en brem
heeft hier hoogste prioriteit.
Aan de rand van het bosgebied is een
poel gegraven (figuur 3); de helling is
met grassen en wilgenopslag begroeid
en in een zone met mossen wordt een
Figuur 2 Jan Hermans bestudeert een oud
nest gevonden van de moerassteekmier
en verhout nestdeel van de glanzende houtMyrmica
scabrinodis en een kleine kolomier Lasius fuliginosus (foto Jinze Noordijk)
nie van de wegmier Lasius niger, die tot

Figuur 3 Langs de oevers van deze poel Figuur 4 Zeefsel van bosstrooisel wordt onwerd niet alleen de moerassteekmier Myr derzocht op mieren (foto Jinze Noordijk)
mica scabrinodis gevonden, maar ook enkele
nesten van de zwartrugbosmier Formica
pratensis (foto Jinze Noordijk)
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dan toe nog niet was
waargenomen. Opvallend
is ook dat hier op de oevers nog een half dozijn
kleine koepelnestjes is
van de zwartrugbosmier,
die zijn opgebouwd uit
grasjes en stukjes mos.
Voor deze warmteminnende soort is dit een opvallende constructie en
biotoop.
Er wordt strooisel gezeefd uit het omringende
bos van met name zomereiken; onder grote be- Figuur 5 Een kokersteekmier Myrmica schencki bij de nest
langstelling wordt de in- opening (foto Marianne Vos)
houd door de deelnemers
bekeken (figuur 4), met als resultaat veel glanzende houtmieren, humusmieren,
enkele koninginnen van de bosslankmier en een werkster van de schaduwmier
Lasius umbratus, welke soort dient als gastheer van de glanzende houtmier.
In een uitloper van het heide-bremstruweel wordt nog andere locatie gevonden
van de kokersteekmier, nu met een fraai nestkokertje dat door velen uitgebreid
wordt gefotografeerd (figuur 5). Het pad dat ons uiteindelijk weer leidt naar de
veldweg langs de bosrand, levert nog de rode renmier Formica rufibarbis op.
Teruglopend naar de auto’s wordt de bosrand en zomereiken nogmaals intensief
onderzocht naar nog niet ontdekte soorten, maar dat levert niks nieuws op.
Rond 15.30 uur eindigt de excursie met een resultaat van zestien soorten mieren, geen slechte score voor een dergelijk klein en geïsoleerd gelegen gebied.
Jan Hermans, Linne, jan.hermans@innovo.nl
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Niet alle mannen leven extreem kort
Peter Boer
Voor ons mierenenthousiastelingen is het een bekend verhaal: zodra een mannetjesmier het nest verlaat, is hij ten dode opgeschreven. Het is een wonder als hij
een etmaal weet te overleven. Vermoedelijk zijn er op deze regel geen uitzonderingen. Mannetjesmieren zijn namelijk niet in staat om voor zichzelf te zorgen. Ze
moeten dan ook gevoed worden, door de werksters.
Cruciaal voor de levensduur is het al dan niet verlaten van het nest. Volwassen
mannetjes die in het nest overwinteren worden het oudst. Bij sommige reuzenmieren Camponotus is dit het geval. Zodra ze door de werksters het nest worden uitgejaagd, vliegen ze weg, paren misschien en worden verslonden door predatoren.
Sterven door voedselgebrek is vrijwel uit te sluiten, want de mannen kunnen zich
niet verdedigen en zijn kwetsbaar voor parasieten omdat de werksters ze niet
meer schoon likken.
Zo vergaat het het overgrote deel van de mierenmannen. Uitzonderingen hierop
zijn de ongevleugelde mannen. Wat Nederlandse mieren betreft zijn dat de compostmier Hypoponera punctatissima, de tropische staafmier H. ergatandria en de
glanzende gastmier Formicoxenus nitidulus. Deze mannen zijn ergatoïd, dat wil
zeggen sterk op werksters gelijkend. Ik vraag me al jaren af hoe lang de mannen
van de glanzende gastmier kunnen leven. Dus kijk ik op zonnige najaarsdagen geregeld of ik op bosmiernesten gastmiermannen zie. Glanzende gastmieren leven
namelijk uitsluitend in nesten van satermieren Formica (Coptoformica) en bosmieren Formica (Formica). Voor diegenen die nooit een glanzende gastmier hebben
gezien, is deze periode de beste om deze soort waar te nemen. De mannen lopen
dan druk heen en weer op het nest. Waarom? Niet om een maagdelijke soortgenoot te vinden, want de onbevruchte, gevleugelde koninginnen zijn dan al bevrucht. Dat proces vond plaats tot in september.
Mijn laatste waarneming van een mannetje op een nest was begin december. Ik
viste in de loop der jaren in de winter honderden glanzende gastmieren uit bosmiernesten en nooit was er ook maar één mannetje bij. Ik neem dus aan dat ze niet
meer in het gastmiernest worden getolereerd, dat wil zeggen ook niet meer worden gevoed. Het verbaast me niet dat de mannen het nog een twee maanden zonder voedsel uithouden, want mieren kunnen lang zonder voedsel.
Op een zonnige 15 oktober 2018 (22°C) heb ik in de Schoorlse duinen van zeven
nesten van de behaarde rode bosmier Formica rufa de op de nesten rondlopende
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Figuur 1 Een van de zeven koepelnesten van de behaarde bosmier Formica rufa met glanzende gastmieren Formicoxenus nitidulus, Schoorlse Duinen, 15 oktober 2018 (foto Peter
Boer)

glanzende gastmieren opgezogen met een exhauster. Het waren er 33, waarvan 26
mannen, zes werksters en een koningin. Ongevleugelde koninginnen zie ik geregeld op de nesten, mogelijk gaat het dan meestal om niet-functionele koninginnen.
Dat wil zeggen dat ze in potentie voor nakomelingen kunnen zorgen, maar ‘gedwongen’ worden dat niet te doen, terwijl ze wel in het nest getolereerd worden en
werkstertaken vervullen. Bijzonder was de waarneming van de zes werksters.
Deze zie ik vrijwel nooit op een bosmiernest.
Meer informatie over de biologie van glanzende gastmieren en de verschil
len tussen de seksen is hier te vinden: www.nlmieren.nl/websitepages/
FORMICOXENUSNITIDULUS.html.
Peter Boer, Bergen NH, p.boer@quicknet.nl
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Satermieren in Noord-Hollandse duinen bedreigd
door verheiing en Schotse Hooglanders
Peter Boer
Al vele jaren volg ik de populatie gewone satermieren Formica exsecta in de duinen
in Bergen NH, in beheer bij het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland
(PWN). In 2013 heb ik daar een uitgebreid verslag over geschreven, bestemd voor
het PWN.
De conclusie van dit onderzoek luidde: (1) de satermier gaat achteruit, van 153
nesten in de jaren 1990 naar 70 in 2013, een achteruitgang van 54%; (2) de belangrijkste oorzaak is verheiing (figuur 1); en (3) schapenbegrazing leidt dikwijls
tot zware beschadiging aan de nesten.
In 2018 heb ik wat ooit de drie grootste concentraties satermieren waren nogmaals bezocht en de nesten geteld (tabel 1).
Tabel 1 De drie grootste concentraties gewone satermieren Formica exsecta in de (PWN-)
duinen van Bergen NH.
Amersfoortcoördinaten
104,0/2-520,7/9 (I)
105,8-521,5 (II)
106,1/2-521 ,4/5 (III)
Totaal

eind jaren 1990
13
38
63
114

2013
19
4
22
45

2018
8
3
19
30

Een deel van populatie III, in
2013 19 nesten, werd aanvanonbekend
kelijk (2013) bedreigd door
inundatie
schapenbegrazing. Die schaverheiing
penbegrazing werd nodig geverbossing
acht vanwege vergrassing die
overstuiving
ontstond na bomenkap. Omdat
de ervaring in dit deel van de
kalkarme duinen heeft geleerd
dat in dit soort gevallen de heiFiguur 1 Oorzaken van de achteruitgang van de sater- de de grassen (duinriet, zandmier in de midden- en binnenduinen van de duinen in zegge) verdringt, werd besloten de schapenbegrazing te
Bergen NH, mei 2013 (n=92).
betreding
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Figuur 2 Een van de weinige satermiernes- Figuur 3 Door begrazing en betreding verlaten die zich heeft weten te handhaven in een ten of uitgestorven satermiernest (populatie
sterk verheide vegetatie (populatie III) (foto I) (foto Peter Boer)
Peter Boer)

stoppen. De vergrassing nam inderdaad af en de heide nam toe. Het stoppen met
begrazing (betreding) door schapen heeft er zeker toe bijgedragen dat de populatie redelijk stabiel is gebleven.
Populatie II is volledig dichtgegroeid met kraai- en struikheide. Enkele nestpopulaties zijn ‘gevlucht’ naar een open plek in het bos daar dichtbij. Het ziet ernaar
uit dat ook deze open plek zal dichtgroeien, zodat voor het leven van de laatste drie
nesten moet worden gevreesd.
Populatie I bevindt zich dicht bij zee. Vanaf 2006 werd hier een extensieve begrazing geïntroduceerd met Schotse hooglanders. De runderen bleken zich vooral
graag in het gebied op te houden waar zich ook de satermiernesten bevonden.
Vanwege de betreding door de koeien werden vele nesten beschadigd. Door deze
stresssituatie zag je steeds nieuwe nestjes verschijnen. De nieuwe nestjes waren
het gevolg van verhuizingen en afsplitsingen. Nestafsplitsingen bij Formica-soorten
is gewoonlijk het gevolg van stress. Dat verklaart de toename van de populatie in
2013.
In de periode na 2013 is de populatie echter ingestort. Verhuizingen kosten de
mieren veel energie. Dat niet alleen. De geschikte habitat is eveneens sterk afgenomen. De runderen kiezen voor een beperkt aantal graasplekken, waar het gras extreem kort wordt afgegraasd (wat overigens geleid heeft tot een afname van buntgrasmieren Lasius psammophilus). De aanwezige berkenbosjes en solitaire eikjes
en meidoorns, waar de satermieren voor een deel luizen melkten, zijn door de
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Schotse hooglanders volledig vernietigd. De veepaadjes die door de begroeiing van
struikheide, kruipwilg, dauwbraam, zandzegge en duinriet liepen, werden door de
satermieren dikwijls gekozen als nieuwe nestplaats. Kennelijk omdat dit continu
kale, dus zonnige elementen waren in de vegetatie. Die keuze had tot gevolg dat de
nesten nog meer te lijden kregen van de betreding door de runderen.
Monocultures van heide zijn funest voor de biodiversiteit. Satermieren zijn wat
dit betreft een van de vele insecten die lijden onder de verheiing van het landschap.
De simpelste oplossing om in dit gebied meer diversiteit in de vegetatie aan te
brengen is een gefaseerd heidebeheer. Ik zou ervoor kiezen om op plaatsen waar
verheiing optreedt of is opgetreden, periodiek 10-15% van de heide in ongelijkmatige patronen te maaien of chopperen. Waarbij bestaande satermiernesten uiteraard worden ontzien.
Wat betreft de begrazing door Schotse hooglanders zou ik het aantal runderen
tot een aanvaardbaar minimum willen terugbrengen. Desnoods zou het betrek
kelijk kleine oppervlak waar de satermieren hun nesten hebben een paar jaar kunnen worden buitengesloten van begrazing door dit gebied te omheinen.
Peter Boer, Bergen NH, p.boer@quicknet.nl

Exotische mieren voor de Naturalis-collectie
Frederique A.A. Bakker, Jinze Noordijk, André J. van Loon & Peter Boer
Exoten staan in ons land steeds vaker in de belangstelling, omdat ze meer en vaker
opduiken in ons land en meer wordt onderkend dat ze zowel voor de natuur als de
economie schadelijk kunnen zijn. Op de lijst van ‘100 of the world’s worst invasive
alien species’ (Lowe et al. 2000) staan maar liefst vier mierensoorten: Argentijnse
mier Linepithema humile, glimmende dikkop Pheidole megacephala, hazewindmier Anoplolepis gracilipes en dwergvuurmier Wasmannia auropunctata (figuur
1). De eerste twee soorten hebben zich ook gevestigd in ons land, terwijl de laatste
wel eens geïmporteerd zijn, zonder dat dit vestigingen tot gevolg had (Boer et al.
2018).
Exoten worden ook steeds vaker genoemd door beleidsmakers. Zo is er recent
Europese regelgeving (de EU-exotenverordening 1143/2014) in werking getreden
voor het uitroeien, dan wel beheersen en monitoren van enkele invasieve soorten
die de biodiversiteit kunnen bedreigen. Hierop staan geen mieren. Vanuit de fyto
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sanitaire hoek en met betrekking tot de volksgezondheid zijn er soorten waarvoor,
op basis van Europese regelgeving, wetgeving in werking treedt bij een binnenkomst of uitbraak en ook hieronder bevinden zich geen mieren.
Toch hebben exotische mieren wel degelijk beleidsrelevantie. Zo is er voor de
overheid tweemaal een risicobeoordeling gemaakt voor mieren, namelijk voor de
plaagmier Lasius neglectus (Van Loon 2009) en voor de grote mieren van het genus
Solenopsis (‘fire ants’; Noordijk 2010). Daarnaast houdt de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit goed in de gaten welke mierenexoten ons land binnen komen
en voert soms risicoanalyses uit (bijv. Boer & Vierbergen 2008) en worden invasieve exoten soms bestreden onder coördinatie van een gemeente.
Veel exoten zijn lastig te herkennen. Daarom wordt vaak in de natuurhistorische
collectie te rade gegaan om tot een determinatie te komen of om een determinatie
te bevestigen. Ook wordt collectiemateriaal gebruikt om foto’s te maken, zodat ze
onder de aandacht gebracht kunnen worden en zodoende signalering wordt be-

Figuur 1 Dwergvuurmier Wasmannia auropunctata (foto Michael Branstetter, Antweb.org,
CC BY-SA 3.0)
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vorderd. Het is daarom belangrijk dat de nationale collectie van het Naturalis
Biodiversity Center een zo groot mogelijk aantal exotische soorten heeft ter referentie. In eerste instantie is het handig om van de reeds gemelde exoten voor ons
land in elk geval in de collectie een ruime hoeveelheid materiaal beschikbaar te
hebben (ook buitenlands). Zie Boer et al. (2018) voor de exoten van ons land.
Daarnaast is materiaal van andere mierensoorten waarvan bekend is dat ze als
exoot elders kunnen aanslaan natuurlijk ook meer dan welkom.
In de regel komen de meeste privécollecties uiteindelijk in Naturalis terecht,
maar dat gebeurt meestal pas als de verzamelaars afstand doen van hun collectie,
dan wel overlijden. Om actueel te blijven willen we daarom iedereen vragen om
(eventueel meervoudige) exemplaren van in Nederland aanwezige/verwachte
exoten te doneren aan Naturalis. Dat kan door contact op te nemen met Naturalis
of EIS Kenniscentrum Insecten via onderstaande e-mailadressen.
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De Mierenwerkgroep – sectie Formicidae van de Nederlandse Entomologische Vereniging (kortweg MWG-NEV, mwg.bestuur@gmail.com) heeft
tot doel het bundelen en bevorderen van de kennis van mieren (Formicidae),
mede met het oog op natuurbehoud en -beheer. Zij tracht dit doel te bereiken
door:

• het uitwisselen van onderzoeksresultaten
• het doen van terreininventarisaties
• het doorgeven van gegevens
• het bestuderen en verspreiden van relevante literatuur
• het uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het houden van mieren
• het bevorderen van onderlinge samenwerking tussen ‘myrmecofielen’

Jaarlijks organiseert de MWG-NEV een bijeenkomst, enkele excursies en een
determinatiedag. Ervaren leden helpen met de determinatie.
Het mededelingenblad Forum Formicidarum verschijnt 3x per jaar.

Het lidmaatschap van de MWG-NEV staat open voor zowel leden als niet-leden
van de NEV.
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