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Agenda 
(MWG-activiteiten staan vetgedrukt)

2015
14 maart MWG-bijeenkomst te Wageningen (Groene Wiel)
11 juli MWG-excursie duinen van Goeree (samen met de Sectie 

Hymenoptera); reservedatum is 18 juli

Zie ook www.nev.nl (surf naar ‘secties’ en ‘mieren – sectie Formicidae’).
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De redactie van Forum Formicidarum 
en het bestuur van de Mierenwerkgroep 
wensen u een gelukkig en mierrijk 2015!
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Impressie van de determinatiedag op 15 november 2014
Jinze Noordijk

De determinatiedag vond dit jaar weer plaats in Wageningen. Deze dag 
organiseren we in samenwerking met de Insectenwerkgroep van de KNNV 
Wageningen en omstreken en zodoende konden we weer gebruik maken 
van het Groene Wiel van Stichting Veldwerk Nederland. Aanwezigen 
waren Peter Boer, Matthijs Courbois, Karine Gigengack, Fons Heetman, 
Rudolf van Hengel, Bea Koetsier, André van Loon en Jinze Noordijk.  
Enkele deelnemers hadden zelf monsters meegenomen en er werden 
vele honderden mieren gedetermineerd van de gebieden De Plateaux, het 
Dwingelderveld, Lauwersmeer, Tubbergen en Rotterdam. Ook kon geoefend 
worden op collectie-exemplaren, om zo lastig te onderscheiden soorten eens goed 
naast elkaar te kunnen houden. 

Jinze Noordijk, EIS Kenniscentrum Insecten, Postbus 9517, 2300 RA Leiden, 
jinze.noordijk@naturalis.nl

Figuur 1 (foto Jinze Noordijk)
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Figuur 3 (foto Jinze Noordijk)

Figuur 2 (foto Jinze Noordijk)

Figuur 4 (foto André J. van Loon)
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Maartbijeenkomst over rode bosmieren
Jinze Noordijk

Op zaterdag 14 maart 2015 staat de bijeenkomst van de mierenwerkgroep 
helemaal in het licht van rode bosmieren. Daar is natuurlijk alle reden voor, want 
deze dieren hebben een ontzettende boeiende leefwijze en een grote invloed 
op de lokale soortengemeenschap. Een extra reden is dat in 2015 door EIS 
Kenniscentrum Insecten een nieuwe website wordt gelanceerd: www.bosmieren.
nl. Hierop zal basale informatie over rode bosmieren ontsloten worden met name 
over de beschermde status en andere zaken waar natuur- en bosbeheerders mee 
te maken krijgen. Volgend jaar zal ook voor het eerste de cursus ‘Rode bosmieren 
in de dagelijkse beheerpraktijk’ gegeven worden door EIS en Stichting Probos. 
Deze cursus gaat over hoe in het bosbeheer rekening te houden met biodiversiteit 
in algemene zin en met rode bosmieren in het bijzonder. De nieuwe website zal 
enerzijds de cursus onder de aandacht brengen en anderzijds als naslagwerk 
dienst kunnen doen voor de cursisten. 

Op de maartbijeenkomst zullen de website en de cursus besproken worden door 
ondergetekende, waarbij commentaar van de aanwezigen zeer op prijs zal worden 
gesteld. Daarnaast zal er een lezing van André van Loon zijn over het voorkomen 
van de vier rode bosmiersoorten in Nederland, Bram Mabelis zal spreken over de 
overlevingskansen van bosmieren in geïsoleerde bosjes en Peter Boer zal filmpjes 
tonen van andere dieren die de nestkoepels van rode bosmieren om allerlei redenen 
bezoeken. In de middag maken we een wandeling langs een zeer oude kolonie 
van kale rode bosmieren op landgoed 
Oranje Nassau’s Oord (Wageningen).

De bijeenkomst begint in Het Groene 
Wiel, Hendrikweg 14B, 6703 AW 
Wageningen en wordt in samenwerking 
met de Insectenwerkgroep van de 
KNNV Wageningen e.o. georganiseerd. 
De deur gaat om 10.00 open en de 
aanvang is om 10.30.

Jinze Noordijk, EIS Kenniscentrum 
Insecten, Postbus 9517, 2300 RA 
Leiden, jinze.noordijk@naturalis.nl

Figuur 1 Opvallend koepelnest van de kale 
rode bosmier Formica polyctena op Oranje 
Nassau’s Oord (foto Jinze Noordijk)
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Mierenwerkgroepexcursie naar het Schoonloërveld en enkele 
andere terreinen op 13 september 2014

Mischa Cillessen

Inleiding
Op 13 september 2014 is de mierenwerkgroep in Drenthe op excursie geweest 
op uitnodiging van Pauline Arends (Staatsbosbeheer). Naast de gastvrouw waren 
hier aanwezig Mathijs Courbois, Karine Gigengack, André van Loon, Jinze Noordijk, 
Sjoerd Tiemersma, Diliana Welink en de auteur van dit verslag. Het doel was om te 
inventariseren in het Schoonloërveld in Drenthe. Dit is een groot natuurgebied van 
5000 ha aangesloten natuur met bossen, vennen, beken en heidevelden. Een zeer 
gevarieerd gebied dat dus zeer interessant moet zijn voor een verscheidenheid 
mierensoorten. In dit gebied hebben 
we eerst een hoogveentje bezocht 
en een heideveld. Verder zijn nog de 
aardappelkelder op het voormalig 
kamp Westerbork bezocht, de rand 
van het Meeuwenveen ten zuidwesten 
van Hoogeveen en in Balkbrug aan de 
straat waar we met een aantal leden 
wat hebben gegeten.

De mieren
Tijdens de excursie zijn 19 mieren-
soorten in de vijf bezochte gebieden 
waargenomen. Ze staan per vindplaats 
in tabel 1.

Kamp Westerbork
Na een heerlijke ontvangst bij het 
verblijf van Staatsbosbeheer met 
koffie en koek zijn we begonnen bij de 
aardappelkelder bij Kamp Westerbork. 
Het bijzondere van deze plek is dat er 
al vele tientallen jaren een nest van de 

Figuur 1 De mierenwerkgroep gepast en 
enthousiast ontvangen in excursieschuur 
De Hoemp van Staatsbosbeheer (foto Jinze 
Noordijk)
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glanzende houtmier Lasius fuliginosus 
in deze kelder ligt (figuur 1-3). De 
mierenwerkgroep kwam er al eens 
eerder kijken (Forum Formicidarum 
7 (3), 2006 [2008]: 6-9, 10). Het is 
een erg fraai houtnest, dat vrij op de 
stenen vloer ligt. Er is een duidelijke 
route waarneembaar waarlangs de 
mieren naar buiten gaan om voedsel 
te halen. Pauline heeft er houtblokken 
bij gelegd om de mieren te helpen. De 
bomen op en rond de aardappelkelder 
zijn namelijk weggehaald, waardoor 
de afstand erg groot begint te worden 

 Westerbork Schoonloërveld Schoonloërveld  Meeuwenveen Balkbrug
 (Dr) Veentje e.o. (Dr) De Dennen (Dr) (Dr) (Ov)

     
 237-548 243-546 243-546 222-516 222-512
Schubmieren     
Formica fusca  x x x 
Formica picea  x   
Formica polyctena   x  
Formica pratensis   x  
Formica sanguinea  x x  
Lasius flavus x  x  
Lasius fuliginosus x x  x 
Lasius niger x x x x x
Lasius platythorax  x  x x
Knoopmieren     
Formicoxenus nitidulus   x  
Leptothorax acervorum   x  
Myrmica rubra  x  x x
Myrmica ruginodis x x   
Myrmica rugulosa     x
Myrmica sabuleti   x  
Myrmica scabrinodis  x   
Myrmica schencki x x x  
Stenamma debile x    
Tetramorium caespitum x  x x x

Tabel 1 De gevonden mierensoorten in de bezochte gebieden (met aangegeven 
Amersfoortcoördinaten)

Figuur 2 Het nest van Lasius fuliginosus in 
de aardappelkelder (foto Mischa Cillessen)
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voor dit nest. De houtblokken 
zijn er neergelegd zodat de 
mieren het benodigde hout 
voor het kartonnest direct van 
de blokken kunnen halen, maar 
tot nu toe lijken de mieren er 
nog geen gebruik van te hebben 
gemaakt. Op het nest zaten vele 
werksters en een behoorlijk 
aantal gevleugelde mannelijke 
exemplaren. Het was echt 
bijzonder om zo’n nest open en 
bloot te zien. In een grote eik 
net buiten de aardappelkelder 
bevond zich eveneens een nest van de glanzende houtmier. Verder zaten de 
eerste baardvleermuizen Myotis mystacinus alweer in de kelder die daar massaal 
overwinteren.

Net naast de aardappelkelder ligt een schraal graslandje dat goed bemonsterd 
werd. Hier troffen we een koningin en twee nestopeningen aan van de 

Figuur 3 De ingang van de aardappelkelder van 
Kamp Westerbork, waarin zich het nest van Lasius 
fuliginosus bevindt (foto Jinze Noordijk)

Figuur 4 Het schrale grasland vlak bij de aardappelkelder (op de 
achergrond) van Kamp Westerbork (foto André J. van Loon)
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kokersteekmier Myrmica schencki en verder nog vele nesten van gele weidemier 
Lasius flavus, wegmier Lasius niger en zwarte zaadmier Tetramorium caespitum. 
Aan de andere zijde in het bosje werden nog de bossteekmier Myrmica ruginodis 
en een mannetje van de gewone drentelmier Stenamma debile aan de stamvoet van 
een eik gevonden.

Schoonloërveld Veentje
Na het voormalig kamp 
Westerbork zijn we 
naar een hoogveentje 
gereden om te zoeken 
naar de veenmier Formica 
picea en andere soorten 
natuurlijk. Op de weg van 
parkeerplaats naar het 
veentje hebben we gezocht 
naar humusmier Lasius 
platythorax op bomen, 
maar deze kwam in dit 
gebied tot onze verbazing 

Figuur 5 Sjoerd Tiemersma had de primeur: hij vond het 
eerste exemplaar van Formica picea in het hoogveentje in het 
Schoonloërveld (foto Jinze Noordijk)

Figuur 6 Vele vondsten van Formica picea volgden (foto 
Jinze Noordijk)
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niet veel voor, maar na veel zoeken hebben we deze soort toch aangetroffen. Richting 
het veentje zagen we ook wat vreemde wortelbulten van de Douglas. Natuurlijk 
zijn we hier ook gaan zoeken en vonden vlak bij elkaar nesten van de gewone 
steekmier Myrmica rubra en bossteekmier Myrmica ruginodis. Verder kwamen we 
langs het pad nog de wegmier Lasius niger tegen en nog veel meer bosteekmieren. 
Eenmaal bij het veentje aangekomen liepen we over de veenbulten op zoek naar 
de veenmier die al snel werd gevonden. Het werd ook duidelijk dat deze mieren 
naar het oppervlak komen bij verstoring. Dus als je op een veenbult stond, was het 
een kwestie van even wachten en de mieren kwamen snel tevoorschijn. Voor mij 
persoonlijk was het een leuke en eerste ervaring om deze mier in zijn natuurlijke 
habitat te zien. Aan de rand van het veentje ligt een droog zandpad waar we andere 
soorten vonden zoals grauwzwarte mier Formica fusca, kokersteekmier Myrmica 
schencki, moerassteekmier Myrmica scabrinodis en bloedrode roofmier Formica 
sanguinea. In het bos daarachter vonden we weer een nest van de glanzende 
houtmier Lasius fuliginosus.

Schoonloërveld / De Dennen
Vanuit het hoogveengebiedje zijn we naar het heidegebied De Dennen gelopen. 
In dit heidegebied vonden we de nesten van zwarte zaadmier Tetramorium 
caespitum, wegmier Lasius niger en gele weidemier Lasius flavus. Verder vonden 

Figuur 7 De Schoonloër Dennen is een prachtig heideveld (foto 
Jinze Noordijk)
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we exemplaren van grauwzwarte mier Formica fusca, bloedrode roofmier Formica 
sanguinea, zandsteekmier Myrmica sabuleti en kokersteekmier Myrmica schencki. 
Tussen de heidepollen lag een mooi groot nest van de zwartrugbosmier Formica 
pratensis. Aan de rand van dit heidegebied lag een groot nest van de kale bosmier 
Formica polyctena met daarop verschillende exemplaren van de glanzende 
gastmier Formicoxenus nitidulus. In een dode stam naast dit bosmierennest zaten 
nesten van de behaarde slankmier Leptothorax acervorum. In het Schoonloërveld 
zijn dus in totaal 17 van de 19 miersoorten van de excursie waargenomen!

Meeuwenveen
Na het Schoonloërveld zochten we op de kaart naar een gebiedje dat interessant 
leek en waarvan nog helemaal geen waarnemingen van mieren bekend waren. 
Het werd het Meeuwenveen vlak bij de grens met de provincie Overijssel en 
vlak bij Balkbrug (Ov.) en mooi gelegen aan de route terug naar huis. Het schrale 
heidegebied was een beetje een teleurstelling. We vonden hier voornamelijk 
zwarte zaadmier Tetramorium caespitum, wegmier Lasius niger en een enkele 
grauwzwarte mier Formica fusca. Naast dit heideveld lag een klein boscomplex, 
waar we in de rand nog even hebben gekeken en de humusmier Lasius platythorax 
en glanzende houtmier Lasius fuliginosus vonden. In de grasberm vonden we nog 
wat exemplaren van de gewone steekmier Myrmica rubra.

Figuur 8 Het gevonden nest van Formica pratensis op de 
Schoonloër Dennen (foto André J. van Loon)
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Balkbrug
Als laatste ‘gebied’ reden we naar Balkbrug om hier iets te gaan eten. Maar net 
uit de auto gestapt zagen we toch nog een nieuwe soort voor die dag, namelijk 
de kleine steekmier Myrmica rugulosa. Heel typerend zaten de nesten tussen de 
tegels van het trottoir. Tussen de tegels zaten hier natuurlijk ook de te verwachte 
soorten wegmier Lasius niger, zwarte zaadmier Tetramorium caespitum en gewone 
steekmier Myrmica rubra. Deze vier soorten, en met name de wat schaarsere 
kleine steekmier, zorgden voor een geanimeerd en gezellig etentje op een terras 
in Balkbrug.

Tot slot
De excursie in Drenthe was erg geslaagd. Zeker de afwisselende terreinen en 
bijbehorende soorten waren zeer de moeite waard. Het bestuur wil graag Pauline 
Arends bedanken voor de gastvrijheid en het mogelijk maken dat we de terreinen 
konden betreden en van de paden af mochten om de mierenfauna te inventariseren.

Mischa Cillessen, Gasstraat 43, 5041 AL Tilburg, m.cillessen@gmail.com

Figuur 9 Op een nest van Formica polyctena werden veel 
exemplaren van Formicoxenus nitidulus gevonden (foto 
Jinze Noordijk)
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Boekbesprekingen

Wagner, H.C. 2014. Die Ameisen Kärntens. Verbreitung, Biologie, Ökologie 
und Gefährdung. Natur Kärnten 7. Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, 
Klagenfurt. 462 pp. ISBN 978-385328-066-9. € 21,00. Onder meer te bestellen via 
www.naturwissenschaft-ktn.at/verlag/publikationen-shop. 

Dit boek is een fraaie verspreidingsatlas 
van de mieren in de Oostenrijkse deelstaat 
Karinthië, samengesteld door Herbert 
Wagner (geb. 1985), een vertegenwoordiger 
van een jonge generatie Oostenrijkse 
myrmecologen. Voor deze atlas werd 
relatief recent verzameld materiaal (door 
de auteur en anderen) gebruikt, maar ook 
werden vondsten in oude literatuuropgaven 
en verzameld mierenmateriaal in musea 
opnieuw bekeken en tegen het licht van 
recente onderzoeksresultaten gehouden. Het 
resultaat is een lijst van 93 mierensoorten, 
gebaseerd op ruim 4500 records. 

Voorafgaand aan de bespreking van de 
resultaten (methoden, gevolgen voor de 
rode lijst, checklist, soortbesprekingen) is 
er een voorwoord door Bernhard Seifert en zijn er zes inleidende hoofdstukken, 
geschreven door een keur aan specialisten. Ze behandelen de geschiedenis 
van de mierenstudie in Karinthië; de rol van mieren in ecosystemen; de 
theorieën rond de evolutie van eusocialiteit; koloniestichting en sociaal-
parasitisme; haplodiploïdie en het ‘kastenconflict’ binnen de mierenstaat; 
en de chemie van mieren. Na de soortbesprekingen wordt de lezer ook 
nog eens vergast op een serie speciale hoofdstukken over de amazonemier 
Polyergus rufescens; mijten in mierennesten; myrmecofiele kortschildkevers 
(Staphylinidae); bestrijding van mieren in huizen; mierenfotografie; 
diversiteit van de mierenfauna (in relatie tot biotopen, bedreigingen, 
bescherming); zoögeografie; habitatselectie en competitie; en bescherming. 
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Iedere soortbespreking bevat naast de verspreidingskaart de volgende 
onderdelen: verwijzingen naar eerder gepubliceerde meldingen; het aantal 
records en het aantal vindplaatsen; karakteristiek van de horizontale verspreiding; 
karakteristiek van de verticale verspreiding; biologie; interacties (indien van 
toepassing, bv. mierengasten); habitat; en bedreiging. Verder toont een histogram 
de hoogteverdeling van de waarnemingen en wordt de soort afgebeeld met een 
meestal fraaie foto.

De variatie aan onderwerpen naast het kaartenmateriaal van de 
soortbesprekingen maakt dat deze mierenatlas ook voor in mieren geïnteresseerde 
lezers buiten Oostenrijk beslist de moeite waard is. 

O ja, op de achterkant van het boek staat nog de volgende waarschuwing van 
de uitgever: ‘Diese im vorliegenden Buch des Naturwissenschaftlichen Vereins 
spürbare Begeisterung und Freude an der Erforschung der Ameisenfauna Kärntens 
könnte auch auf Sie überspringen!’ Het is maar dat u het weet. 

André J. van Loon, EIS Kenniscentrum Insecten, Postbus 9517, 2300 RA 
Leiden, andre.vanloon@naturalis.nl
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De Mierenwerkgroep, sectie Formicidae-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.

De contributie bedraagt  € 9,00
MWG-rekening (IBAN): NL21ABNA0451497546 t.n.v. MIERENWG/NEV te 
Tilburg; BIC-code: ABNANL2A

Het bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter
André (A.J.) van Loon, andre.vanloon@naturalis.nl, 020-6997585 / 
06-52033325
Vice-voorzitter en coördinator inventarisaties
Jinze Noordijk, jinzenoordijk@hotmail.com, 0317-419189 / 06-14605259
Secretaris, penningmeester en ledenadministrateur
Mischa Cillessen, m.cillessen@gmail.com, 013-7518306 / 06-15881851

Redactie Forum Formicidarum
André van Loon, Jinze Noordijk & Michiel Hemminga
Redactieadres jinzenoordijk@hotmail.com
Losse nummers à € 3,00 (franco) verkrijgbaar




