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MWG-excursie naar Ermelo en Nijkerk op 10 september 2016
Els Prins, Jinze Noordijk, Wim Arp, Dick Belgers & Martijn Kos
Zaterdag 10 september was er een miereninventarisatiedag in het westen van de
Veluwe, in natuurgebieden bij Ermelo en Nijkerk. Er waren drie uurhokken
uitgekozen waarvan nog geen mierenwaarnemingen in de landelijke database
aanwezig waren.
Om 10.00 uur werd er verzameld op het station van Putten. Martijn Kos kwam
met de trein en was al eerder ter plekke en kon van het stationsterrein al drie
soorten melden: wegmier Lasius niger, zwarte zaadmier Tetramorium caespitum
en grauwzwarte mier Formica fusca. Vervolgens gingen we naar het westelijke deel
van de Groevenbeekse Heide, een gemeentelijke terrein dat aan de zuidzijde van
Ermelo ligt en vrij druk is met wandelaars en hondenuitlaters. De heide bleek hier
niet zo gevarieerd en behoorlijk arm aan plekjes die wat schaarser zijn begroeid en
daardoor in trek zijn bij enkele warmteminnende mierensoorten. Na een zoektocht
op de hei en in het omliggende bos bleef de teller steken op 11 soorten, waaronder
de rode bosmieren Formica rufa (figuur 1) en F. rufa x polyctena, zandsteekmier
Myrmica sabuleti en buntgrasmier Lasius psammophilus. Omdat de gele weidemier

Figuur 1 Koepelnest van de behaarde bosmier Formica rufa op de Groevenbeekse
Heide, Ermelo (foto Jinze Noordijk)
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Figuur 2 Uit een zeefselmonster op Landgoed Slichtenhorst, Nijkerk, kwam de
gewone drentelmier tevoorschijn (foto Els Prins)

Figuur 3 Vindplaats van moerassteekmier op Landgoed Slichtenhorst, Nijkerk (foto
Jinze Noordijk)
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Tabel 1 Waargenomen mierensoorten in de onderzochte terreinen.
Groevenbeekse
Landgoed
Heide (Ermelo) Slichtenhorst

Formica fusca
Formica rufa
Formica rufa x polyctena
Lasius brunneus
Lasius flavus
Lasius fuliginosus
Lasius niger
Lasius platythorax
Lasius psammophilus
Myrmica rubra
Myrmica ruginodis
Myrmica sabuleti
Myrmica scabrinodis
Stenamma debile
Temnothorax nylanderi
Tetramorium caespitum

Landgoed
Oldenaller

Nijkerk

x
x		
x
x		
x			
x
x
x
x			
x		x
x
x		x
x
x
x			
x		
x
x
x
x			
x		
x
x
x
x
x
x			x

Lasius flavus nog niet was gevonden, werden alle bermpjes bij onze geparkeerde
auto’s nog afgespeurd tot het verlossende ‘eureka!’ werd geroepen. De teller voor
dit uurhok kwam daarmee op 12 (tabel 1).
Na de lunch gingen we naar een tweede uurhok, ten zuiden van Nijkerk, waar we
Landgoed Slichtenhorst bezochten. Het is een gevarieerd, zeer kleinschalig gebied
met weitjes, bosjes, een (deels vochtig) heitje, kapvlaktes en plagplekjes (met
dophei, moeraswolfsklauw en kleine zonnedauw). Door goed te zoeken en hier en
daar de vegetatie te kloppen of strooisel te zeven werden 10 soorten gevonden,
waaronder de moerassteekmier Myrmica scabrinodis (figuur 2) en de vaak moeilijk
te vinden gewone drentelmier Stenamma debile (figuur 3) (tabel 1).
Tijdens een korte stop bij een supermarkt in Nijkerk konden we de eerste soort
voor het derde uurhok noteren: wegmier Lasius niger. Daarna ging de excursie
verder op Landgoed Oldenaller. Hier werden een kapvlakte, laan (figuur 4), bosranden
en een oud bosje onderzocht. We vonden zeven soorten die kenmerkend zijn voor
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bos en strooisellaag: boomier Lasius
brunneus, glanzende houtmier Lasi
us fuliginosus, humusmier Lasius
platythorax, bossteekmier Myrmica
ruginodis, gewone drentelmier
Stenamma debile en bosslankmier
Temnothorax nylanderi. We boften
dat Martijn met de trein terugging:
hij ontdekte op het station van
Nijkerk nog een extra soort voor het
laatste uurhok dat we bezochten:
zwarte zaadmier Tetramorium
caespitum.
Het was een nuttige dag, waarbij
we in totaal 16 soorten vonden en
waardoor veel nieuwe ‘stippen
gezet’ kunnen worden. Waar zal de
volgende wittehokkeninventarisa
tie plaatsvinden?

Figuur 4 Eikenlaan op Landgoed Oldenaller,
Nijkerk (foto Jinze Noordijk)

Els Prins, Vijverlaan 11, 7975 BW Uffelte, ecprins@hetnet.nl
Jinze Noordijk, EIS Kenniscentrum Insecten, Postbus 9517, 2300 RA Leiden,
jinze.noordijk@naturalis.nl
Wim Arp, Maria Johanna Philipseweg 3, 6871 EX Renkum
Dick Belgers, Nassauweg 6, 6703 CH Wageningen
Martijn Kos, Professor Kaiserstraat 21a, 2562 KA Den Haag

MWG-determinatiedag op zaterdag 22 oktober 2016
Sjoerd Tiemersma
Het was voor de meeste deelnemers vroeg opstaan om op tijd in Wageningen te
kunnen zijn voor de MWG-determinatiedag. Het verspreidingskaartje (figuur 1)
laat zien dat Peter Boer, Mischa Cillessen, Rudolf van Hengel (met hond Freekie),
Martijn Kos, André van Loon, Els Prins en Sjoerd Tiemersma er toch wel een lange
reis voor over hadden om mee te doen. Alleen voor Jinze Noordijk (’s ochtends met
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zijn zoontjes Hidde en Stijn) was
het Groene Wiel waar we bijeen
kwamen zo goed als om de hoek.
Maar hij maakte het verschil in
ontberingen helemaal goed door
als voortreffelijk gastheer op te
treden – zelfs met taart!
Jinze had ook een paar plastic
tassen vol met buisjes bij zich met
de mieren die moesten worden
uitgezocht. Deze mierenmonsters
waren afkomstig van de voor
malige militaire vliegbasis Soes
terberg, Utrecht. Daar wordt dit
woonplaatsen van deelnemers
voormalige vliegbasis Soesterberg
jaar een uitgebreide insecten
Groene Wiel
bemons
tering gehouden met
behulp van verschillende soorten
vallen – bodemvallen, azijnzuur Figuur 1 ‘Vindplaatsen’ van de deelnemers aan
vallen, malaisevallen – aangevuld de determinatiedag, de werklocatie het Groene
met handvangsten. Het gebied Wiel en de locatie van de gedetermineerde mieren,
staat bekend om de grootschalige voormalige vliegbasis Soesterberg.
schrale graslanden, die al lang op
dezelfde wijze worden beheerd. Je kunt daar een rijke warmte
minnende
mierenfauna verwachten. Het is een prachtige gelegenheid om dit tot voor kort
ontoegankelijke terrein ‘op de kaart te zetten’.
Nadat de microscopen waren opgesteld en ieder een plekje aan de tafel had
gevonden verstilde het gezellige geroezemoes van het begin. Iedereen was
geconcentreerd bezig om te kijken of in het buisje dat hij/zij onder handen had
misschien een nieuwe soort voor de lijst te vinden zou zijn. Hooguit klonk er wat
gemompeld overleg over een determinatie. Hond Freekie bedelde af en toe tame
lijk vergeefs om aandacht en zocht dan z’n hoek maar weer op, en de jongetjes
Noordijk merkte je niet, die waren lief aan het spelen of maakten zich nuttig. Zo
hebben we aan Stijn een paar mooie foto’s te danken.
Pas toen de lijst van gevonden soorten, die we aan het keukenkastje hadden
opgehangen (figuur 3), steeds meer gevuld raakte en ieder goed warm gelopen
was, ontsponnen zich de verhalen over bijzondere vondsten of min of meer
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Figuur 2-5 Impressie van de determinatiedag in het Groene Wiel (foto’s Stijn Noordijk),
inclusief de lijst met soorten die we voor voormalig vliegbasis Soesterberg konden noteren
(foto André van Loon)

merkwaardige ervaringen. En was er ook ruimte voor de vragen van ‘minder
ervaren’ leden van de MWG. Dat is trouwens één van de leukste aspecten van zo’n
dag. Je bent als ‘mierenneuker’ vaak heel solistisch bezig. Hier ontmoet je geest
verwanten en mensen die je kunnen helpen met hun ervaring.
Een bespreking van de vondsten volgt elders, maar hier kan vermeld worden dat
we op de lijst in totaal 27 soorten konden noteren.
Sjoerd Tiemersma, Dijklaan 12, 9351 TH Leek, sjt41@planet.nl
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Exotische mieren in Ouwehands Dierenpark
Jinze Noordijk
In 2008 stelden Peter Boer en Bert Vierbergen (2008) een overzicht samen van
mierenexoten in Nederland. In dit artikel is speciale aandacht voor de exoten die
zich gevestigd hebben in de verwarmde kassen in dierentuinen (vier onderzochte
locaties) en botanische tuinen (vijf locaties). Ouwehands Dierenpark in Rhenen
was nog niet onderzocht en het leek me leuk om dit te doen, aangezien ik er dichtbij
woon en er een paar keer per jaar kom. Bovendien, met de determinatietabel van
Peter Boer (2015) zijn alle gevestigde exotische mieren gemakkelijk op naam te
brengen.
In Ouwehands Dierenpark bevinden zich maar twee verwarmde gebouwen
waarbij de tropische beplanting zich ook buiten de dierenverblijven bevindt. Het
gaat om het ‘Orihuis’, waarin met name de chimpansees zijn gehuisvest, en ‘Urucu’,
dat de Latijns-Amerikaanse jungle als thema heeft (figuur 1). De beide gebouwen

Figuur 1 De tropische kas ‘Urucu’ in Ouwehands Dierenpark, in het kleine perkje net links
van het blonde meisje bevindt zich een nest van de ribbelzaadmier (foto Jinze Noordijk)
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Figuur 2 Ribbelzaadmier Tetramorium bicarinatum (foto Theodoor Heijerman)

liggen tegen elkaar aan, en zijn eigenlijk beter te beschouwen als één gebouw, en
een deel van de Latijns-Amerikaanse dieren bevindt zich ook in het Orihuis. Pas bij
de bouw van Urucu in 2001 is de tropische beplanting gekomen. Het oppervlak
van de gebouwen is klein en niet te vergelijken met de grote (sub)tropische
dierenverblijven in bijvoorbeeld Burgers Bush en Artis. Van 2013 tot en met 2016
zocht ik bij mijn meeste bezoeken naar mieren.
Ik vond vier soorten mieren op de bladeren van de planten en in de aarde in de
perkjes. Het gaat om drie exoten: de tropische compostmier Hypoponera
ergatandria (in Urucu), de witvoetmier Technomyrmex vitiensis (in het Orihuis) en
de ribbelzaadmier Tetramorium bicarinatum (in Urucu) (figuur 2). Deze soorten
hebben zich tamelijk algemeen in Nederland kunnen vestigen door het aanbrengen
en verspreiden van tropische planten met bodemmateriaal. Boer & Vierbergen
(2008) meldden de soorten uit respectievelijk zes, acht en zes van de negen
onderzochte dierentuinen en botanische tuinen. De vierde soort was de inheemse
glanzende houtmier Lasius fuliginosus die in het Orihuis een niet al te groot nest
had.
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Zowel de witvoetmier als de glanzende houtmier heb ik alleen in 2013 gezien.
Deze soorten zijn goed waarneembaar, dus de kans dat ze nog verborgen aanwezig
zijn lijkt me klein. Mogelijk dat er in het Orihuis mieren zijn bestreden en beide
soorten zo zijn verdwenen. Dit lijkt niet onlogisch en zal mogelijk vooral zijn
uitgevoerd in verband met de aanwezigheid van de glanzende houtmier, die
immers ook nesten uitknaagt in levende houtige planten.
Verwijzingen

Boer, P. 2015. Mieren van de Benelux. Tweede, herziene druk. Stichting Jeugdbondsuit
geverij, ’s-Graveland.
Boer, P. & G. Vierbergen 2008. Exotic ants in the Netherlands (Hymenoptera: Formicidae).
Entomologische Berichten 68: 121-129.

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

Eerste vondst van de gladde slankmier Leptothorax gredleri
in Noord-Brabant
Jinze Noordijk
Tijdens een onderzoek naar
de fauna van dood hout in de
provincie
Noord-Brabant
zijn dit jaar enkele werksters
gevangen van de gladde
slankmier Leptothorax gred
leri op Landgoed Valkenhorst
bij Valkenswaard. Deze mier
wordt erg weinig gevonden
in Nederland en was nog niet
eerder in Noord-Brabant
aan
getroffen en de betref
fende biotoop was nog niet Figuur 1 Werkster van de gladde slankmier Leptothorax
gredleri (foto Antweb.org)
voor deze soort gemeld.
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Figuur 2 Vindplaats en vermoedelijke nestboom van Leptothorax gredleri met een
insectenval (foto Theodoor Heijerman)

Leptothorax gredleri is van andere Leptothorax-soorten te onderscheiden door
onder andere de aangedrukte haren op het eerste antennelid en de schenen (in
tegenstelling tot de staande haren bij Leptothorax acervorum) en het relatief lange
eerste antennelid, een lichte onderzijde van de kop, de ribbelstructuur tussen de
ogen en het relatief grote lichaam (ten opzichte van Leptothorax muscorum) (Boer
2015, figuur 1).
De gladde slankmier is zo zeldzaam dat biotoopomschrijvingen voor Nederland
moeilijk te geven zijn (Boer 2015, Van Loon 2004). De oudere records betreffen
diertjes die voorheen onder mosslankmier Leptothorax muscorum in collecties
stonden en waarvan de vindplaatsen niet gemakkelijk te duiden zijn. Door Rudolf
van Hengel werden echter vanaf 2003 in de Geldersche Vallei gladde slankmieren
gevonden (Van Hengel 2006). Hij vond de soort in de strooisellaag van houtwallen
en bosranden waarin zomereik (Quercus robur) voorkomt. Ook Seifert (1996, 2007)
meldt dat bossen met eiken de voorkeur van de soort hebben over bossen met
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dennen. De soort maakt kleine
werksterarme nestjes in de boven
ste bodemlaag tot 70 cm hoog in
dode of levende bomen (Seifert
2007).
De vindplaats in Noord-Brabant
betreft geen eikenbos of ander
relatief droog bos, maar is een zeer
open en vochtig tot nat popu
lierenbos (figuur 2). In dit populie
renperceel werd een on
der
zoek
uitgevoerd met tien ‘azijn
zuur
vallen’ om doodhout
kevers te
lokken. Dit gebeurde tijdens de
eerste ‘warme’ dagen van het
seizoen, 1 tot 14 april. In één zo’n
azijnzuurval, die aan een dode
populier hing, werden twee werk Figuur 3 Vindplaatsen van Leptothorax gredleri in
sters van de gladde slankmier Nederland (bron: EIS Kenniscentrum Insecten)
aangetroffen. Het ligt voor de hand,
mede gezien de zeer kleine actieradius van slankmierwerksters, dat het nestje zich
ook in de dode populier bevindt waaraan de val was opgehangen. In dezelfde val
werden ook werksters gevonden van de humusmier Lasius platythorax. In de andere
azijnzuurvallen in het bos die ook aan populieren hingen werden ook boommier
Lasius brunneus, glanzende houtmier Lasius fuliginosus, gewone steekmier Myrmica
rubra en bossteekmier Myrmica ruginodis aangetroffen.
In heel Nederland zijn er maar weinig vondsten gedaan van Leptothorax gredleri.
In 1938 is hij verzameld bij Hengelo (OV; leg. W. Boelens), in 1955 in het Leudal
(LI; leg. J.K.A. van Boven), in 1977 bij Nunspeet (GL; leg. R.T. Simon Thomas), in de
jaren 1980 en 1990 bij Venray (LI; leg. P.H. Boting), vanaf 2003 dus in de Geldersche
Vallei (UT; leg. G.R. van Hengel), in 2010 in Boswachterij Staphorst (OV; leg.
K. Alders & Th. Heijerman) en in 2016 dus op Landgoed Valkenhorst (NB; leg.
J. Noordijk & Th. Heijerman). Er zijn nu dus vindplaatsen in vijf provincies (figuur
3). De gladde slankmier is dus wel wijd verspreid en in het licht daarvan zeker op
meer plekken te verwachten in bosrijke gebieden op de hogere zandgronden. Dat
de soort moeilijk te vinden is – door het lage aantal werksters per nest en het feit
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dat ze veel verborgen onder schors of onder de strooisellaag foerageren – is
ongetwijfeld ook een verklaring voor zijn ogenschijnlijke zeldzaamheid.
Verwijzingen

Boer, P. 2015. Mieren van de Benelux. Tweede, herziene druk. Stichting Jeugdbondsuit
geverij, ’s-Graveland.
Hengel, R. van 2006. Leptothorax gredleri in Nederland. Verspreiding van het genus
Leptothorax in de Geldersche Vallei. Forum Formicidarum 6 (2) [2005]: 4-7.
Loon, A.J. van 2004. Formicidae – mieren. In: T.M.J. Peeters, C. van Achterberg, W.R.B.
Heitmans, W.F. Klein, V. Lefeber, A.J. van Loon, A.A. Mabelis, H. Nieuwenhuijsen, M. Reemer,
J. de Rond, J. Smit & H.H.W. Velthuis, De wespen en mieren van Nederland (Hymenoptera:
Aculeata). Nederlandse Fauna 6. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV
Uitgeverij & EIS – Nederland, Leiden, pp. 227-263.
Seifert, B. 1996. Ameisen – beobachten, bestimmen. Naturbuch Verlag, Augsburg.
Seifert, B. 2007. Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. Lutra Verlags- und
Vertriebsgesellschaft, Görlitz.

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