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Op	Wageningen	Campus	en	in	bioscoop	
CineMec	Ede	is	van	25	tot	en	met	28	mei	
een	groot	insectenevenement.	Er	wordt	
vanalles	georganiseerd:	een	symposium,	
insectensafari’s,	een	kinderuniversiteit,	
een	filmfestival,	een	fotowedstrijd,	het	
eten	van	insecten	en	straattheater!	

Dit	evenement	wordt	gesponserd	
door	de	Uyttenboogaart-Eliasen	Stichting	
tot	bevordering	van	de	entomologische	
wetenschap.	In	verband	met	het	aan-
staande	75	jarig	bestaan,	in	2012,	van	de-
ze	Stichting,	heeft	het	bestuur	besloten	
om	een	klein	aantal	specifieke	projecten	
te	subsidiëren,	met	als	doelstelling	om	
het	maatschappelijk	belang	van	de	ento-
mologie	te	profileren	en	de	aandacht	te	
vestigen	op	de	expertise	van	de	Uytten-
boogaart-Eliasen	Stichting	bij	de	financi-
ele	ondersteuning	van	de	studie	aan	in-
secten,	spinachtigen	en	duizend-	en	mil-
joenpoten.	In	dit	kader	heeft	het	bestuur	
geïnteresseerden	uitgenodigd	voorstellen	
te	doen	voor	uit	te	voeren	en	te	subsidië-
ren	projecten.	Tijdens	de	bestuursverga-
dering	in	mei	2010	is	besloten	om	onder	
andere	de	organisatie	van	een	insecten-
experience	te	honoreren.

Over	INSECTENexperience

We	leven	met	enorm	veel	insecten	sa-
men,	de	een	nog	mooier	dan	de	andere.	
Alleen	in	Nederland	komen	al	meer	dan	
20.000	verschillende	soorten	voor,	waar-
van	vele	met	ontelbare	individuen.	Zon-
der	al	die	insectensoorten	zouden	men-
sen	niet	kunnen	leven	op	aarde.	Insecten	
spelen	een	cruciale	rol	in	onze	voedsel-
voorziening	en	het	creëren	van	onze	leef-
omgeving.	Daarentegen	hebben	we	ook	
last	van	insecten	doordat	ze	ziektes	over-
brengen,	onze	gewassen	opeten	en	om-
dat	veel	mensen	ze	eng	vinden.	Kortom	
insecten	zijn	heel	leuk	en	soms	een	beet-
je	lastig.	De	meeste	niet-lezers	van	Ento-
mologische	Berichten	weten	maar	weinig	
van	insecten	en	zijn	daarom	slecht	in	
staat	om	overlast	van	insecten	te	voorko-
men.	Daarom	weten	ze	niet	hoe	ze	meer	
plezier	kunnen	beleven	aan	deze	kleine	
diertjes.

Een	breed	consortium	van	insecten-
kundigen	wil	hier	verandering	in	brengen	
door	van	25	tot	en	met	28	mei	2011	een	
INSECTENexperience	te	organiseren.	Met	
name	het	afsluitende	festival	op	zaterdag	
28	mei	is	bedoeld	om	het	algemene	pu-
bliek	over	insecten	te	informeren.	Hierbij	
zullen	allerlei	organisaties	zich	presente-
ren,	wordt	voor	veel	vermaak	gezorgd,	en	
kan	er	aan	tal	van	workshops	en	excur-
sies	deelgenomen	worden.	De	NEV	heeft	
een	standje	om	over	ons	Vereniging	te	
vertellen,	eventuele	meegebrachte	insec-
ten	op	naam	te	brengen,	en	onze	publica-
ties	onder	de	aandacht	te	brengen.

Dit	evenement	laat	het	publiek,	over-
heden,	bedrijfsleven,	natuurliefhebbers,	
groenbeheerders,	wetenschappers	en	
media	op	een	fascinerende,	inspirerende,	
veelzijdige	en	wonderlijke	manier	kennis	
maken	met	de	wereld	van	insecten.	Er		
is	een	goed	gevulde	website	over	het		
evenement,	zie:	http://www.insecten-	
experience.nl.

Doelstellingen

Het	doel	van	de	INSECTENexperience	is	
om	het	Nederlandse	publiek:
•	 	de	wereld	van	insecten	te	laten	beleven;
•	 	het	nut	van	insecten	voor	de	samenle-

ving	te	laten	zien;
•	 	uitleg	te	geven	over	insecten	en	spin-

achtigen	die	overlast	veroorzaken;
•	 	inzicht	te	geven	in	het	maatschappelijk	

belang	van	kennis	over	insecten	om	
overlast	van	of	angst	voor	insecten	te	
voorkomen,	te	beperken	of	op	te	lossen;

•	 	vragen	om	te	helpen	bij	het	monitoren	
van	insecten.

De	INSECTENexperience	laat	het	pu-
bliek,	overheden,	bedrijfsleven,	natuur-
liefhebbers,	groenbeheerders,	weten-
schappers	en	media	op	een	fascinerende,	
inspirerende,	veelzijdige	en	wonderlijke	
manier	kennis	maken	met	de	wereld	van	
insecten.	De	INSECTENexperience	stelt	
mensen	in	staat	om	overlast	van	insec-
ten	te	voorkomen	en	meer	plezier	aan	in-
secten	te	beleven.

Programma

25 mei

Opening INSECTENexperience

19.30 - 23.00 uur	
Op	deze	dag	zal	in	het	Infotainment	Cen-
ter	CineMec	te	Ede	de	INSECTENexperi-
ence	spetterend	geopend	worden.	De	
aanwezigen	wordt	een	gevarieerd	pro-
gramma	voorgeschoteld	rond	het	centra-
le	thema:	‘Leef	met	lastige	en	leuke	in-
secten!?’	
26 & 27 mei

Insectenfilmfestival

17.00 – 24.00 uur	
Er	bestaat	een	groot	aantal	films	en	docu-
mentaires	met	insecten	in	de	hoofdrol.	
Op	donderdag	26	mei	en	vrijdag	27	mei	
worden	diverse	van	deze	films	op	de	
enorme	schermen	van	het	Infotainment	
Center	CineMec	te	Ede	getoond.	
26 mei

Symposium Lastige en leuke insecten in het 

openbaar groen

9.00 - 18.00 uur 

Nederland	beschikt	over	een	groot	aantal	
parken	en	ander	openbaar	groen	en	een	
grote	oppervlakte	aan	bermen	langs	we-
gen,	oevers	en	spoorlijnen.	Dit	biedt	veel	

Nieuwtjes 

Kom naar de INSECTENexperience in Wageningen!
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mogelijkheden	om	de	biodiversiteit	in	
Nederland	te	vergroten	maar	kan	ook	ri-
sico’s	veroorzaken	doordat	ze	een	leef-
omgeving	bieden	voor	soorten	die	over-
last	kunnen	veroorzaken.	Tijdens	dit	
symposium	komen	de	laatste	ontwikke-
lingen	op	het	gebied	van	het	verminde-
ren	van	lastige	insecten	en	het	vergroten	
van	leuke	insecten	in	het	openbaar	groen	
aan	bod.		
27 mei 

Docententraining lastige en leuke insecten

13.30 - 17.30 uur	
Training	voor	docenten	die	werkzaam	
zijn	in	het	(groen)	onderwijs	en	die	een	
onderwijsmodule	over	teken,	eikenpro-
cessierups,	koolwitjes	in	de	klas	of	het	
eten	van	insecten	willen	gaan	uitvoeren	
binnen	hun	school/klas.	
28 mei

INSECTENexperience Festival

10.00 - 17.00 uur	
Op	zaterdag	28	mei	kunt	u	op	de	campus	
van	Wageningen	UR	ervaren	hoe	u	met	
insecten	samen	kunt	leven,	hoe	u	het	
aantal	leuke	insecten	in	hun	omgeving	
kunt	vergroten	en	het	aantal	lastige	in-
secten	kunt	verkleinen.	
Insectenclinics	Entomologen	en	andere	
deskundigen	vertellen	tijdens	speciale	
clinics	van	45	minuten	tot	2,5	uur	alle	ins	
en	outs	over	diverse	insectenthema’s.	De-
ze	clinics	bestaan	uit	de	volgende	onder-
delen:	leer	zelf	de	vliegende	natuur	in	
slow	motion	te	filmen;	een	tuin	vol	vlin-
ders;	vlinders	herkennen;	libellen	her-
kennen;	de	kunst	van	het	bijenhouden;	
het	eten	van	insecten;	rupsenclinic;	teek	
time	voor	teken	en	Lyme;	cupcakes	ma-
ken	met	mierzoete	eetbare	insecten…	
van	marsepein;	plaats	een	insectenhotel	
in	je	tuin;	ben	jij	lekker	voor	een	mug?;	
muggencollege.	
(Straat)theater	Insecten	vormen	regelmatig	
inspiratie	voor	theater	en	straattheater	
acts.	Er	wordt	een	aantal	theatervoorstel-
lingen	georganiseerd	en	vragen	we	diver-
se	straattheateracts	om	bij	de	publieks-
activiteiten	in	de	open	lucht	aanwezig	te	
zijn.	
Insecten culinair	Wageningen	UR	onder-
zoekt	hoe	het	gebruik	van	insecten	in	de	
voedselketen	vergroot	kan	worden.	Daar-
naast	bereidt	en	presenteert	de	chef-kok	
Arjen	Zeevenhooven	diverse	culinaire	re-
cepten	met	insecten.	
Tien jaar Natuurkalender	De	Natuurkalen-
der	bestaat	in	2011	tien	jaar!	Er	is	er	daar-
om	een	speciale	bijeenkomst	voor	de	Na-
tuurkalenderwaarnemers.	Hier	kijken	we	
terug	op	tien	jaar	Natuurkalender:	wat	
hebben	deze	tien	jaren	ons	gebracht?		
Insectensafari’s	Op	de	Wageningen	Cam-
pus	wordt	een	groot	aantal	Insectensafa-
ri’s	in	de	directe	omgeving	georganiseerd	
om	insecten	in	de	bodem,	onder	water,	in	

de	lucht	of	op	land	te	zoeken	en	observe-
ren.	Insectensafari’s	bestaat	uit	de	vol-
gende	onderdelen:	luizen	aan	het	lijntje;	
rupsensafari;	op	safari	in	het	muggenlab;	
labsafari	‘schreeuwende	planten’;	vlin-
dersafari;	libellensafari;	ontdek	de	won-
dere	wereld	onder	de	grond;	safari	naar	
de	kweek	van	eetbare	insecten;	safari	
naar	insecten	in	het	water;	eikenproces-
sierups:	zelf	als	bestrijder	de	boom	in.	
Insectenboulevard	Op	de	Insectenboulevard	
presenteren	personen,	organisaties,	en	
bedrijven	zich	die	zich	bezighouden	met	
het	bestuderen,	beschermen,	monitoren,	
en	bestrijden	van	insecten.	
Kinderuniversiteit	Willen	de	kinderen	wel	
eens	meemaken	hoe	het	er	aan	toe	gaat	
op	een	universiteit?	Stuur	ze	dan	naar	de	
kinderuniversiteit.	Ze	krijgen	college	van	
de	beroemde	professoren	Menno	Schilt-
huizen	en	Marcel	Dicke	die	alles	van	in-
secten	af	weten.	Leuke	en	lastige	insec-
ten	gaan	onder	de	microscoop	en	na	
afloop	krijgen	de	kinderen	een	diploma.	

Willem Ellis krijgt Gouden vlinder  
uitgereikt

Tijdens	de	landelijke	vlinderdag	die	op		
5	maart	2011	werd	gehouden	zijn	drie	
Gouden	vlinders	uitgereikt	aan	mensen	
die	zich	buitengewoon	verdienstelijk	
hebben	gemaakt	voor	de	bescherming	

van	vlinders.	Willem	Ellis	was	één	van		
de	gelauwerden.	Hij	kreeg	deze	onder-
scheiding	vooral	voor	zijn	jarenlang	vrij-
willigerswerk	aan	de	databank	Noctua	
van	de	Werkgroep	Vlinderfaunistiek	
(WVF)	van	EIS-Nederland	en	De	Vlinder-
stichting.	Willem	heeft	deze	databank		
al	beheerd	vanaf	de	oprichting	van	de	
vlinderwerkgroep	in	2002	en	beheerde	
sinds	1996	daar	ook	de	voorloper	al	van.	
Hij	doet	dit	als	vrijwilliger,	sinds	hij	met	
pensioen	is	als	onderzoeker	bij	de	Uni-
versiteit	van	Amsterdam.	De	databank	
van	bijna	drie	miljoen	records	van	alle	
soorten	vlinders	wordt	voor	een	groot	
deel	gevuld	door	gegevens	die	waarne-
mers	of	verzamelaars	aanleveren.	De		
databank	en	de	daaruit	voortkomende	
kaartjes	en	analyses	geven	als	basale		
informatie	direct	een	zeer	belangrijke		
bijdrage	aan	de	bescherming	van	vlin-
ders.	Middels	de	websites	Vlindernet.nl	
en	Microlepidoptera.nl	en	zijn	vele		
publicaties	laat	hij	anderen	delen	in	zijn	
kennis.	Een	belangrijke	andere	activiteit	
van	Willem	wordt	misschien	niet	door	
veel	vlinderaars	gezien,	maar	is	voor		
de	studie	van	een	omvangrijke	groep		
van	kleine	vlinders	zeer	essentieel:	zijn		
uitgebreide	tweetalige	website	over		
Nederlandse	(en	Europese!)	bladmineer-
ders,	Bladmineerders.nl,	staat	nationaal	
en	internationaal	zeer	in	aanzien.

Bron:	De	Vlinderstichting

Jan	Willem	Sneep	overhandigt	een	Gouden	vlinder	aan	Willem	Ellis.	Foto:	Kars	Veling	
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Koninklijke onderscheiding voor leven 
lang vlinderen
Op	26	maart	2011	werd	Jacques	B.	Wol-
schrijn	(76)	uit	Twello	geëerd	als	Ridder		
in	de	Orde	van	Oranje	Nassau.	Hij	kreeg	
deze	onderscheiding	vanwege	zijn	ver-
diensten	voor	de	vlinderwetenschap.

Jacques	Wolschrijn	is	ruim	vijftig	jaar	
lid	van	de	NEV	en	heeft	zich	zijn	leven	
lang	met	vlinders	beziggehouden.	In	zijn	
jeugd	was	hij	altijd	al	met	natuur	bezig.	
Via	zijn	jeugdvriend	Frits	Bink	kwam	hij	
met	vlinders	in	aanraking	en	is	daar		
tot	nu	toe	nog	steeds	actief	mee	bezig.	
Jacques	heeft	een	omvangrijke	verza-	
meling	opgebouwd	van	Nederlandse	en	
buitenlandse	vlinders	en	heeft	zich	gelei-
delijk	gespecialiseerd	in	de	kleinere	vlin-
ders	(microlepidoptera),	vooral	Gelechii-
dae.	Zijn	veldkennis	is	fenomenaal	en	
heeft	vele	collega’s	reeds	doen	verbazen	
en	geënthousiasmeerd.	Het	verzamelen	
was	nooit	een	doel	op	zich,	maar	was	
noodzakelijk	om	kennis	te	verzamelen	
voor	de	wetenschap.	Hij	onderhield	daar-
om	ook	contacten	met	vele	collega’s	en	
wetenschappers	aan	wie	hij	aanvullende	
informatie	of	determinaties	kon	opvra-
gen,	zoals	Ole	Karsholt	(Zoologisk	Mu-	
seum,	Kopenhagen),	de	onlangs	over-	
leden	Michael	Fibiger	(Denemarken),	Joop	
Kuchlein	(Stichting	Tinea),	Willem	Ellis	
(Werkgroep	Vlinderfaunistiek),	etc.	

De	statistieken	liegen	er	niet	om.	Via	
het	nationale	vlinderbestand	NOCTUA	
van	de	Werkgroep	Vlinderfaunistiek		
(EIS-Nederland)	en	De	Vlinderstichting	
konden	de	volgende	feiten	worden	opge-

zocht.	Zijn	eerste	geregistreerde	waar-	
nemingen	stammen	uit	1950.	Sindsdien	
heeft	hij	er	meer	dan	9350	vangdagen	op	
zitten,	waarin	ruim	232.000	waarnemin-
gen	zijn	opgetekend	uit	241	uurhokken	
(de	meeste	daarvan	uit	Twello,	gevolgd	
door	Heerde,	Wapenveld	en	Muiderberg).	
Hij	heeft	minstens	negen	nieuwe	soorten	
vlinders	voor	de	Nederlandse	fauna		
ontdekt,	waaronder	zelfs	één	nieuwe	
soort	voor	de	wetenschap:	Merulempista 
wolschrijni	Asselbergs,	1997.	In	het	buiten-
land	verzamelde	Jacques	nog	eens	vele	
soorten	vlinders	en	andere	insecten	die	
nieuw	voor	de	wetenschap	waren,	waar-
van	drie	vlindersoorten	en	een	wespsoort	
naar	hem	vernoemd	werden: Coleophora 
wolschrijni	Baldizzone	&	van	der	Wolf,	
2000;	Pyroderces wolschrijni	Koster	&	Sinev,	
2003;	Bryotropha wolschrijni	Karsholt	&	
Rutten,	2005	en	Bracon (Pigeria) wolschrijni	
(Van	Achterberg,	1985).

In	de	afgelopen	tien	jaar	is	een	groot	
deel	van	de	collectie	van	Jacques	Wol-
schrijn	overgedragen	aan	het	Zoölogisch	
Museum	in	Amsterdam	(thans	NCB-	
Naturalis	in	Leiden);	in	totaal	67.600	
exemplaren,	waaronder	17.400	Geome-	
tridae,	21.000	Noctuidae	en	10.000	micro-
lepidoptera.	Daarbij	zaten	tientallen	
nieuwe	soorten	voor	de	ZMA-collectie,	
veelal	in	Spanje	verzameld.	Al	zijn	mate-
riaal	is	goed	geprepareerd,	volledig	geëti-
ketteerd	en	gedetermineerd.

Deze	enorme	staat	van	dienst	recht-
vaardigd	de	toekenning	van	de	Ridder-	
orde,	die	door	burgemeester	Jos	Penninx	
van	de	Gemeente	Voorst	op	26	maart	

2011	werd	uitgereikt	na	de	voorjaarsbij-
eenkomst	van	de	NEV-sectie	Ter	Haar	te	
Schoonrewoerd.	Namens	de	Werkgroep	
Vlinderfaunistiek,	het	Nederlands	Cen-
trum	voor	Biodiversiteit	(NCB-Naturalis)	
en	natuurlijk	de	Nederlandse	Entomolo-
gische	Vereniging	feliciteren	wij	Jacques	
Wolschrijn	en	zijn	vrouw	Nellie	met		
deze	welverdiende	Koninklijke	onder-
scheiding.

Rob	de	Vos

Promoties
Identifying and crossing thresholds  
in managing moorland pool macro- 
invertebrates
Hein van Kleef, Radboud Universiteit Nijmegen, 

promotiedatum 17 november 2010 

Landschappen	en	ecosystemen	worden	
sterk	beïnvloed	door	menselijke	activitei-
ten.	Verlies,	versnippering,	vermesting,	
verzuring	en	verdroging	van	habitat	be-
dreigen	het	voortbestaan	van	veel	soor-
ten.	Dit	is	ook	het	geval	in	vennen,	welke	
door	hun	voedselarme	en	zwak	gebuf-	
ferde	karakter	gevoelig	zijn	voor	vermes-
ting,	verzuring	en	verdroging.	Via	twee	
benaderingen	is	getracht	het	verlies	van	
biodiversiteit	in	vennen	een	halt	toe	te	
roepen.	Allereerst	zijn	brongerichte	
maatregelen	genomen	om	de	uitstoot	
van	verzurende	en	vermestende	stoffen	
te	verminderen	en	wordt	wateront-	
trekking	gereguleerd	om	verdroging	terug	
te	brengen.	Daarnaast	zijn	effectgerichte	
herstelmaatregelen	toegepast	om	lokaal	
de	effecten	van	verzuring,	vermesting	en	
verdroging	te	niet	te	doen.	Beide	soorten	
maatregelen	hebben	positieve	gevolgen	
gehad	voor	waterkwaliteit,	kiezelwieren	
en	planten.	De	effecten	op	watermacro-
fauna	daarentegen	waren	grotendeels	
onbekend.	Het	doel	van	deze	studie	was	
daarom:	‘het	bepalen	van	de	effectiviteit	
van	venbeheer	voor	het	behoud	en	her-
stel	van	karakteristieke	macrofaunage-
meenschappen	en	het	ontwikkelen	van	
nieuwe	kennis	en	methodieken	om	het	
rendement	ervan	te	vergroten’.	

Spontaan	herstel	heeft	de	voorkeur	
boven	actief	herstelbeheer.	Sinds	de	
tachtiger	jaren	van	de	vorige	eeuw	is	de	
atmosferische	depositie	van	verzurende	
stoffen	sterk	afgenomen.	Mogelijk	optre-
dend	autonoom	herstel	van	verzuurde	
vennen	is	onderzocht	door	waterkwali-
teitsgegevens	uit	deze	periode	te	verge-	
lijken	met	recente	data.	Een	gedeeltelijk	
herstel	is	waargenomen:	nitraat-,	am-	
monium-,	sulfaat-	en	aluminiumcon-	
centraties	zijn	afgenomen	en	de	pH	en		

Jacques	Wolschrijn	en	burgemeester	Jos	Penninx.	Foto:	René	Geerars	(FotoGeerars.nl)
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alkaliniteit	zijn	toegenomen.	Concentra-
ties	calcium	en	magnesium	zijn	gedaald.	
Deze	trends	worden	ondersteund	door	
meerjarige	(1978-2006)	monitorings-	
gegevens	van	vier	vennen.	Toegenomen	
pH	gaat	gepaard	met	toenames	in	ortho-
fosfaatconcentraties	en	turbiditeit,	welke	
waarschijnlijk	veroorzaakt	worden	door-
dat	de	remmende	werking	van	verzuring	
op	de	afbraak	van	organisch	sediment		
afgenomen	is.	Dit	proces	beperkt	het		
herstel	van	karakteristieke	levensge-
meenschappen	in	vennen.

Lange	termijn	effecten	van	vermin-
derde	verzuring	en	herstelmaatregelen	
op	fauna	zijn	onderzocht	door	dansmug-
gengemeenschappen	in	1983	te	verge-	
lijken	met	die	in	2004	in	vennen	waarin	
wel	en	geen	effectgerichte	herstelmaat-
regelen	zijn	uitgevoerd.	De	veranderingen	
zijn	geanalyseerd	met	behulp	van	de		
respons	van	individuele	soorten,	multi-
variate	analyses	en	overlevingsstrate-	
gieën.	In	‘herstelde’	vennen	indiceerden	
de	veranderingen	in	de	dansmuggen-	
gemeenschap	een	verschuiving	in	de	
richting	van	de	periode	voorafgaand	aan	
de	grootschalige	verzuring.	Verbetering	
van	de	waterkwaliteit	in	‘niet-herstelde’	
vennen	resulteerde	niet	in	consistente	
veranderingen	in	de	abundantie	van	
soorten	of	opbouw	van	de	gemeenschap.	
In	‘niet-herstelde’	vennen	is	de	abundan-
tieverandering	van	soorten	met	een	over-
levingsstrategie,	die	aangepast	is	aan		
lage	stress	en	weinig	dynamiek,	negatief	
gecorreleerd	met	de	verandering	in	turbi-
diteit.	Dit	is	een	indicatie	dat	deze	soor-
ten	onder	zuurstofstress	hebben	geleden,	
welke	mogelijk	het	gevolg	is	van	de		

toegenomen	afbraak	van	organisch		
sediment	door	waterkwaliteitsveran-	
deringen.

De	korte	termijn	effecten	van	ven-	
herstel	op	de	samenstelling	van	macro-
faunagemeenschappen	zijn	bepaald		
in	vier	gedegradeerde	vennen	waarin	
herstelmaatregelen	werden	genomen.		
De	aangetaste	vennen	herbergden	nog	
karakteristieke	soorten.	Veel	van	deze	
soorten	zijn	echter	na	herstel	niet	meer	
waargenomen.	Biologische	eigenschap-
pen	zijn	gebruikt	om	na	te	gaan	welke	
bottlenecks	aquatische	ongewervelden	
ondervinden	als	gevolg	van	herstelmaat-
regelen.	Een	lage	mobiliteit	en	abun-	
dantie	zijn	eigenschappen	van	soorten	
die	afnamen	tijdens	uitvoering	van		
herstelmaatregelen.	Afhankelijkheid		
van	vegetatie	(bijvoorbeeld	voor	schuil-	
gelegenheid	en	eiafzet)	en	een	dierlijk		
dieet	zijn	eigenschappen	van	soorten	die	
achteruitgingen	na	herstel.	Aangezien	
herkolonisatie	mogelijk	beperkt	is	door	
de	afwezigheid	van	bronpopulaties	in	de	
directe	omgeving,	wordt	aangeraden	om	
bij	herstel	van	vennen	de	overleving	van	
relictpopulaties	veilig	te	stellen.	Dit	kan	
worden	bereikt	door	het	tijdelijk	op	de	
oevers	opslaan	van	verwijderd	organisch	
materiaal,	het	sparen	van	delen	van	de	
oorspronkelijke	vegetatie	en	door	het		
faseren	van	maatregelen	in	tijd	en	
ruimte.

Biotische	interacties,	zoals	interacties	
tussen	inheemse	en	uitheemse	soorten,	
kunnen	herstel	van	aangetaste	ecosys-	
temen	belemmeren.	Een	exotische	soort	
die	regelmatig	in	vennen	wordt	waar-	
genomen	is	de	Amerikaanse	zonnebaars	
Lepomis gibbosus.	Deze	soort	lijkt	popula-
ties	van	inheemse	watermacrofauna	te	
decimeren,	aangezien	de	dichtheid	van	
ongewervelden	in	vennen	met	zonne-
baars	drieëntachtig	procent	lager	was	
dan	in	vergelijkbare	wateren	zonder	zon-
nebaars.	Een	hoge	abundantie	van	deze	
vis	was	gecorreleerd	met	natuurbeheer-
maatregelen,	zoals	het	baggeren	van		
vennen	en	de	aanleg	van	nieuwe	poelen.	
Wateren	met	zonnebaars	lagen	vaker	in	
de	buurt	van	menselijke	bewoning	en		
infrastructuur	dan	op	basis	van	toeval	
verwacht	mag	worden.	Dit	indiceert	dat	
opzettelijk	uitzetten	van	deze	soort	een	
belangrijk	dispersiemechanisme	is.

Voor	het	formuleren	van	doelen	voor	
herstelbeheer	is	het	gangbaar	om	gebruik	
te	maken	van	lokale	historische	referen-
tiebeelden.	Deze	insteek	beperkt	echter	
het	scala	aan	beschikbare	opties,	terwijl	
het	voordelen	kan	hebben	om	alterna-	
tieve	wegen	van	natuurbeheer	te	over-	
wegen.	Een	korte	termijn	alternatief	voor	
de	ontwikkeling	en	behoud	van	popula-
ties	van	enkele	bedreigde	soorten	wordt	

beschreven.	De	soorten	in	kwestie	zijn	
zes	plantensoorten	en	vijftien	soorten	
ongewervelden,	welke	van	oorsprong	
voorkomen	in	hydrologisch	intacte		
hoogveenlandschappen.	In	intacte	venen		
leven	deze	soorten	op	locaties	waar	af-
stromend	water	uit	het	veen	in	contact	
komt	met	regionaal	grondwater,	wat		
resulteert	in	een	gradiënt	in	pH,	alkali-	
niteit,	Ca,	Fe	en	de	ionenratio.	In	aange-
taste	hoogvenen	worden	de	onderzochte	
soorten	tegenwoordig	niet	of	nauwelijks	
meer	waargenomen.	Analyse	van	Neder-
landse	verspreidingsdata	liet	zien	dat	in	
sommige	vennen	aggregaties	van	deze	
soorten	voorkomen.	Deze	vennen	bevat-
ten	gradiënten	in	waterchemie	welke	
vergelijkbaar	zijn	met	de	gradiënten	in	
intacte	hoogvenen.	In	vennen	zijn	deze	
gradiënten	ontstaan	op	plaatsen	waar	
jonge	kwel,	oud	grondwater	en	beek-	
water	met	elkaar	in	contact	komen.	In	
het	verleden	werd	beekwater	gebruikt	
om	de	pH	en	voedselrijkdom	van	vennen	
te	verhogen	ten	behoeve	van	de	kweek	
van	vis.	Tegenwoordig	biedt	deze	vorm	
van	landgebruik	een	nieuwe	strategie	
voor	het	behoud	van	deze	soorten,		
waarvoor	geen	korte	termijn	alterna-	
tieven	beschikbaar	zijn.

In	het	afsluitende	hoofdstuk	worden	
de	effectiviteit	van	venbeheer	voor	het	
behoud	en	herstel	van	karakteristieke	
macrofaunagemeenschappen	en	de	im-
plicaties	daarvan	voor	de	theorie	en	
praktijk	van	restauratie	ecologie	bespro-
ken.	Aanvullende	data	van	lange	termijn	
effecten	van	venherstel	op	karakteris-	
tieke	soorten	worden	gepresenteerd.		
De	effecten	van	verminderde	omgevings-
stress	(in	de	vorm	van	zure	regen)	en		
herstelmaatregelen	zijn	deels	positief		
gebleken,	maar	hebben	ook	geleid	tot	
een	aanvullend	verlies	van	karakteris-	
tieke	macrofauna.	Het	onderzoek	in	dit	
proefschrift	laat	zien	dat	herstel	niet		
alleen	belemmerd	kan	worden	door		
biotische	en	abiotische	drempels,	maar	
dat	herstelwerkzaamheden	zelf	drem-
pels	kunnen	zijn	of	opwerpen.	Een	opti-
maal	beheer	zou	daarom	niet	alleen	ge-
richt	moeten	zijn	op	het	herstel	van	aan-
getaste	ecosystemen,	maar	ook	op	het	
behoud	van	nog	aanwezige	bedreigde	
biodiversiteit.	Analyse	van	de	respons	
van	soorten	met	bepaalde	combinaties	
van	biologische	eigenschappen	kan	wor-
den	gebruikt	voor	het	identificeren	en	
anticiperen	op	ongewenste	ecologische	
ontwikkelingen.	Deze	methodieken,	die	
gebruik	maken	van	soorteigenschap-	
pen,	vergroten	onze	grip	op	de	mecha-	
nismen	betrokken	bij	de	vorming	van		
levensgemeenschappen	en	zijn	daarom		
belangrijke	hulpmiddelen	bij	het	natuur-
beheer.
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De	belangrijkste	conclusies	van	dit	proef-
schrift	zijn:
•	 	Verminderde	uitstoot	van	verzurende	

stoffen	heeft	in	vennen	geleid	tot	een	
gedeeltelijk	herstel	van	de	water-	
kwaliteit.

•	 	Verminderde	verzuring	lijkt	ook	te	
hebben	geleid	tot	een	verhoogde		
afbraak	van	organisch	sediment,		
leidend	tot	een	afname	van	gevoelige	
dansmugsoorten.

•	 	Actief	beheer	in	de	vorm	van	verwij-
deren	van	organische	sedimenten	is	
momenteel	de	enige	optie	voor	een	
spoedig	herstel	van	biota	in	verzuur-
de	vennen.

•	 	Baggeren	van	vennen	vermindert	de	
overleving	van	soorten	door	een	hoge	
sterfte	tijdens	uitvoering	van	maat-	
regelen	en	tijdelijke	ongeschiktheid	
van	habitat	na	uitvoering.

•	 	De	lange	termijn	respons	van	dans-
muggen	op	herstelmaatregelen	in-	
diceert	een	ontwikkeling	in	de	rich-
ting	van	de	periode	voorafgaand	aan	
de	grootschalige	verzuring.	Andere	
soorten	aquatische	macrofauna	ver-
tonen	minder	veerkracht	en	dienen	
behouden	te	worden	tijdens	en	na	
uitvoering	van	herstelmaatregelen.	

•	 	Intensieve	natuurbeheermaatregelen,	
zoals	het	baggeren	van	vennen	en	de	
aanleg	van	nieuwe	poelen,	kunnen	in-
vasies	van	de	uitheemse	zonnebaars	
faciliteren	en	zodoende	leiden	tot	het	
niet	behalen	van	beheersdoelen.

•	 	Inlaat	van	beekwater	kan	onder		
bepaalde	omstandigheden	in	grond-
watergevoede	vennen	leiden	tot		
gradiënten	in	de	waterchemie	en	ha-
bitat	voor	bedreigde	soorten,	die	ka-
rakteristiek	zijn	voor	overgangen	in		
hydrologisch	intacte	hoogveenland-
schappen.	

•	 	Door	bij	de	analyse	van	de	respons	
van	soorten	gebruik	te	maken	van	
biologische	eigenschappen	wordt		
onze	kennis	van	de	mechanismen		
betrokken	bij	de	vorming	van	levens-
gemeenschappen	vergroot.	Daardoor	
zijn	methodieken,	die	gebruik	maken	
van	biologische	eigenschappen,	een	
waardevol	hulpmiddel	bij	het	identifi-
ceren	en	voorkomen	van	ongewenste	
ecologische	ontwikkelingen.	

Key factors for biodiversity of urban 
water systems
Kim Vermonden, Radboud Universiteit  

Nijmegen, promotiedatum 25 november 2010

In	onze	snel	verstedelijkende	wereld	spe-
len	watersystemen	een	belangrijke	rol.	

Watersystemen	zorgen	voor	drinkwater,	
irrigatie,	bescherming	tegen	overstro-
ming,	infrastructuur,	recreatie	en	habitat	
voor	flora	en	fauna.	Kennis	over	de	struc-
tuur	en	het	functioneren	van	stedelijke	
watersystemen	als	habitat	voor	flora	en	
fauna	is	nodig	om	de	sleutelfactoren	voor	
biodiversiteit	in	steden	te	achterhalen,	
zodat	het	ontwerp	en	beheer	van	dit	
soort	systemen	kunnen	worden	geopti-
maliseerd.	De	hoofddoelstelling	van	deze	
studie	was	om	de	belangrijkste	stuurva-	
riabelen	voor	biodiversiteit	in	stedelijke	
watersystemen	te	achterhalen.	Daarom	
hebben	we	onderzocht	hoe	lokale	en		
regionale	processen	de	soortensamen-
stelling	en	diversiteit	van	ongewervelde	
dieren	en	water-	en	oeverplanten	beïn-
vloeden.	Voor	de	biologische	beoordeling	
van	biodiversiteit	in	stedelijke	watersys-
temen	is	gebruik	gemaakt	van	heden-
daagse	ecologische	kennis,	zoals	de	soor-
tenpoelhypothese,	matige	verstoring	
hypothese,	overlevingsstrategieën	van	
soorten	en	biologie	van	uitheemse	soor-
ten.	De	onderzochte	stedelijke	watersys-
temen,	de	zuidelijke	delen	van	de	stad	
Arnhem	en	de	westelijke	delen	van		
de	stad	Nijmegen,	bevinden	zich	in	de	
voormalige	uiterwaarden	van	de	rivieren	
Maas	en	Waal,	in	het	oosten	van	Neder-	
land.	

De	waterkwaliteit	in	de	stedelijke		
watersystemen	van	Nijmegen	werd	beïn-
vloed	door	regenwaterafvoer	en	kwel	
vanuit	het	Maas-Waal	kanaal.	Dit	kanaal	
wordt	gevoed	door	water	van	de	rivieren	
Rijn	en	Maas.	Kwel	was	significant	posi-
tief	gecorreleerd	met	de	nitraat-,	kalium-,	
natrium-	en	chlorideconcentraties	en	
significant	negatief	gecorreleerd	met	de	
alkaliniteit	en	de	calcium-,	magnesium-	
en	ijzerconcentraties	in	het	stedelijke		

oppervlaktewater.	Gedurende	een	grote	
regenbui	waren	de	concentraties	ammo-
nium,	lood,	zink	en	fosfor	veel	hoger		
dan	gedurende	een	droge	periode.	De	
hoeveelheid	verhard	oppervlak	had		
geen	significante	invloed	op	de	water-
kwaliteit	van	stedelijke	oppervlakte-	
watersystemen.

De	vegetatiesamenstelling	en	-diver-
siteit	van	water-	en	oeverplanten	in		
stedelijke	watersystemen	kunnen	onder	
andere	worden	bepaald	door	lokale	om-
gevingsfactoren	of	de	regionale	soorten-
poel.	Vegetatiesamenstelling	en	-diversi-
teit	in	stedelijke	watersystemen	werden	
vergeleken	met	die	in	rurale	en	half-	
natuurlijke	watersystemen.	In	de	stede-
lijke	en	rurale	watersystemen	waren		
verschillende	uitheemse	soorten,	karak-
teristiek	voor	voedselrijke	omstandig-	
heden,	aanwezig.	In	de	half-natuurlijke	
wateren	waren	uitheemse	soorten	af-	
wezig.	Hier	komen	vooral	soorten	voor	
die	karakteristiek	zijn	voor	lichtzure	en	
voedselarme	omstandigheden.	In	de	
half-natuurlijke	wateren	was	de	soorten-
rijkdom	van	water-	en	oeverplanten		
hoger	dan	verwacht	kon	worden	op	basis	
van	relaties	tussen	soortenrijkdom	en	
oppervlakte	van	watersystemen	in	rurale	
gebieden.	De	soortenrijkdom	van	water-	
en	oeverplanten	in	stedelijke	watersys-	
temen	was	vergelijkbaar	met	die	in	rurale	
gebieden.	Hoewel	de	lokale	soortenrijk-
dom	van	water-	en	oeverplanten	beïn-
vloed	kan	worden	door	de	grootte	en		
samenstelling	van	de	regionale	soorten-
poel,	bleken	vooral	lokale	omgevings-	
factoren	(waaronder	waterkwaliteit)		
bepalend	te	zijn	voor	de	lokale	soorten-
samenstelling	en	diversiteit	in	stedelijke	
en	half-natuurlijke	watersystemen.

De	biodiversiteit	van	macroeverte-	
braten	in	stedelijke	watersystemen	werd	
vergeleken	met	die	in	watersystemen	in	
rurale	gebieden	en	de	totale	soortenpoel	
in	Nederland.	Soortenrijkdom,	Shannon-
index,	aantal	rode	lijst	soorten,	aantal	
uitheemse	soorten	en	zeldzaamheid	van	
de	macroevertebratenfauna	waren	onge-
veer	gelijk	in	stedelijke	en	rurale	water-
systemen.	Vier	stedelijke	watersysteem-
typen	werden	onderscheiden	op	basis	
van	verschillen	in	soortensamenstelling,	
abundantie	en	diversiteit	van	de	aqua-	
tische	macroevertebratenfauna	en	omge-
vingsfactoren.	De	troebele	wateren	en	de	
meest	nutriëntenrijke	wateren	met	zeer	
weinig	vegetatie	hadden	een	lage	macro-	
evertebratendiversiteit.	De	nutriënten-	
armere	systemen	en	de	wateren	met		
veel	ondergedoken	vegetatie	hadden	een	
hoge	macroevertebratensoortenrijkdom.	
Sturende	factoren	voor	de	soortensa-
menstelling	van	de	macroevertebraten-
fauna	in	stedelijke	watersystemen	waren	
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de	nitraatconcentratie,	het	doorzicht	van	
het	water,	het	soort	substraat	(klei	vs.	
zand),	en	bedekkingspercentage	van		
waterplanten	met	drijfbladeren	(bijv.		
waterlelies)	en	ondergedoken	vegetatie.	
Stedelijke	watersystemen	droegen	sig-	
nificant	bij	aan	de	macroevertebraten-	
faunadiversiteit	in	Nederland.

Larven	van	chironomiden	(dansmug-
gen),	hun	relatie	met	het	milieu	en	de	
korte-termijn	effecten	van	baggerwerk-
zaamheden	op	de	chironomiden	zijn	in	
meer	detail	geanalyseerd.	Drie	verschil-
lende	associaties	van	chironomiden		
konden	worden	onderscheiden	en	gere-
lateerd	aan	de	dikte	van	de	baggerlaag		
en	substraattype	(zand	vs.	klei),	de	abun-
dantie	van	kroos,	ondergedoken	vege-	
tatie,	algen	en	het	doorzicht	van	het		
water.	Soortenrijkdom,	Shannon-index	
en	zeldzaamheid	van	de	chironomiden	
waren	ongeveer	gelijk	in	stedelijke	en		
rurale	watersystemen.	De	soortenrijk-
dom	van	chironomiden	ging	significant	
omhoog	na	baggerwerkzaamheden.		
Veranderingen	over	de	jaren	in	chirono-
miden	met	bepaalde	overlevingsstrate-
gieën	indiceerde	dat	zuurstofcondities	
verbeterden	na	het	baggeren.

De	abundantie	en	diversiteit	aan		
uitheemse	macroevertebratensoorten		
in	stedelijke	watersystemen	werd		
onderzocht	en	gerelateerd	aan	de		
omgevingsfactoren.	Lokale	factoren	zoals	
abitiotische	factoren	of	biotische	interac-
ties	kunnen	de	potenties	van	stedelijke		
watersystemen	voor	kolonisatie	door		
uitheemse	soorten	beïnvloeden.	De		
diversiteit	en	abundantie	van	inheemse	
macroevertebratenfauna	werden	positief	
beïnvloed	door	de	hoeveelheid	onder-	
gedoken	en	drijfbladvegetatie	(maat	voor	
heterogeniteit	van	het	milieu),	terwijl	de	
diversiteit	en	abundantie	van	uitheemse	
soorten	positief	werden	beïnvloed	door	
nutriëntenhoeveelheden	en	de	dikte	van	
de	baggerlaag	(een	maat	voor	eutrofië-
ring).	Taxonomisch	verwante,	inheemse	
en	uitheemse	kreeftachtigen	leken	elkaar	
niet	te	beïnvloeden	door	competitie.		
Beiden	waren	vooral	aanwezig	in	nutri-
entrijke	wateren.	De	uitheemse	soorten	
waren	vooral	detritivoor	of	omnivoor		
en	profiteerden	van	nutriëntrijke		
omstandigheden	waar	de	afbraak	van		
organisch	materiaal	en	daardoor	de	
voedselbeschikbaarheid	hoog	waren.

In	tegenstelling	tot	verwachtingen	op	
basis	van	literatuur,	liet	dit	onderzoek	
zien	dat	oppervlaktewatersystemen	in	
steden	met	een	verhard	oppervlakte	van	
ongeveer	30%	nog	steeds	een	hoge	bio-	
diversiteit	kunnen	herbergen.	In	de		
onderzochte	watersystemen	bleek	de		
invloed	van	vervuild	regenwater	relatief	
laag,	terwijl	de	invloed	van	lokale	kwel	

van	vervuild	rivierwater	relatief	groot	
was.	De	biodiversiteit	in	de	onderzochte,	
stedelijke	wateren	werd	niet	beperkt	
door	de	regionale	soortenpoel,	maar	wel	
door	het	verstoringsniveau,	de	nutriën-
tenrijkdom	en	de	abundantie	van	onder-
gedoken	en	drijvende	vegetatie.	Eutrofië-
ring	vergroot	de	kans	op	vestiging	van	
uitheemse	soorten.	Een	hogere	biodiver-
siteit	in	stedelijke	wateren	kan	worden	
gestimuleerd	door	het	verlagen	van	nu-
triëntenconcentraties,	door	bijvoorbeeld	
regelmatig	baggeren,	verminderen	van	de	
kwel	van	vervuild	riverwater,	beperking	
van	de	inlaat	van	nutriëntenrijk	water,	en	
het	voederen	van	vissen	en	eenden	en	
het	verhogen	van	de	stroomsnelheid	van	
het	water.	Een	hogere	biodiversiteit	kan	
ook	gestimuleerd	worden	door	de	ont-
wikkeling	van	ondergedoken	en	drijf-
blad-	en	oevervegetatie,	door	bijvoor-
beeld	de	aanleg	van	natuurvriendelijke	
oevers	en	het	optimaliseren	van	het	
maaibeheer.

Genetic basis of sex determination in 
the haploid wasp Nasonia vitripennis
Eveline C. Verhulst, Rijksuniversiteit  

Groningen, promotiedatum 21 januari 2011

Recent	hebben	wetenschappers	van	de	
vakgroep	Evolutionaire	Genetica	aan		
de	Rijksuniversiteit	Groningen	geslachts-
bepaling	van	een	belangrijke	sluipwesp-
soort,	Nasonia,	ontrafeld.	Dit	is	beschre-
ven	in	het	proefschrift	van	promovenda	
Eveline	C.	Verhulst	dat	vrijdag	21	januari	
2011	werd	verdedigd.	Gebruikmakend	
van	het	recent	in	kaart	gebrachte	DNA	
van	deze	sluipwespensoort	(gepubliceerd	
in	Science	van	15	januari	2010),	wisten	de	
onderzoekers	genen	te	identificeren	die	
belangrijk	zijn	voor	de	ontwikkeling	tot	
mannetjes-	of	vrouwtjessluipwesp.	Uit	
het	onderzoek	blijkt	dat	de	sluipwesp		
Nasonia	een	heel	andere	manier	van	
geslachtsbepaling	heeft	dan	de	nauw-	
verwante	(bekendere)	honingbij	(Apis 
mellifera).	In	het	geval	van	de	sluipwesp	
blijkt	het	vrouwtje	vrijwel	volledige	con-
trole	over	het	geslacht	van	haar	nakome-
lingen	te	hebben.	

Nasonia-sluipwespen	leggen	hun	
eieren	in	poppen	van	vliegen,	die	in	de	
natuur	voorkomen	in	vogelnesten	en	ka-
davers,	maar	ook	gemakkelijk	te	kweken	
zijn	in	het	laboratorium.	Mede	hierdoor	
heeft	Nasonia	zich	in	de	afgelopen	decen-
nia	ontwikkeld	tot	een	modelorganisme	
voor	genetisch	en	evolutionair	onder-
zoek.	De	ontdekking	van	genen	die	be-	
palen	welk	geslacht	een	sluipwesp	krijgt,	
kan	belangrijk	zijn	voor	het	gebruik	voor	
biologische	bestrijding.	

Fruitvliegen	zijn	jarenlang	een	mo-
delorganisme	geweest	voor	genetische	
studies,	in	eerste	instantie	omdat	ze		
gemakkelijk	te	houden	zijn	in	het	labo-	
ratorium	en	een	generatietijd	van	twee		
weken	hebben.	Daardoor	zijn	kruisingen	
gemakkelijk	uit	te	voeren,	wat	erg	be-
langrijk	is	voor	goed	genetisch	onder-
zoek.	Nasonia-wespen	hebben	al	deze	ei-
genschappen	ook,	maar	er	is	een	belang-
rijke	eigenschap	die	de	Nasonia	extra	
aantrekkelijk	maakt.	Omdat	Nasonia-
mannetjes	ontstaan	uit	onbevruchte		
eitjes	(evenals	bij	de	honingbij)	hebben	
Nasonia-mannetjes	maar	één	set	chro-
mosomen,	in	plaats	van	twee	(zoals	bij	
fruitvliegen	en	mensen).	Nasonia-vrouw-
tjes	ontstaan	uit	bevruchte	eitjes	en	heb-
ben	wel	twee	sets	chromosomen.	Deze	
voortplantingsvorm	noemt	met	‘haplodi-
ploïd’	en	is	erg	handig	bij	het	opsporen	
van	genen	en	onderzoek	naar	interacties	
tussen	genen.	Een	ander	verschil	met	
fruitvliegen	is	dat	deze	wespen	net	als	
mensen	en	andere	gewervelde	dieren,	de	
chemische	structuur	van	hun	DNA	kun-
nen	veranderen	door	een	proces	wat		
methylatie	wordt	genoemd.	Dit	proces	
speelt	een	belangrijke	rol	in	het	aan-	en	
uitschakelen	van	genen	tijdens	de	ont-
wikkeling,	maar	kan,	als	er	iets	mis	gaat,	
ook	ten	grondslag	liggen	aan	aangeboren	
afwijkingen.	Daarom	is	de	Nasonia	ook	
erg	belangrijk	bij	het	onderzoek	naar	de	
wetmatigheden	achter	dit	epigenetische	
proces	van	genregulatie.	

Verrassenderwijs	is	het	juist	deze	mo-
gelijkheid	tot	modificatie	van	het	DNA,	
die	ten	grondslag	ligt	aan	de	geslachtsbe-
paling	van	de	Nasonia.	De	spil	waar	alles	
om	draait	is	het	transformer (tra)	gen,	dat	
het	enzym	TRANSFORMER	(TRA)	produ-
ceert.	Dit	TRA-enzym	is	nodig	voor	het	
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maken	van	de	vrouwelijke	variant	van	
het	enzym	DOUBLESEX	(DSX).	Hierdoor	
zorgt	het	TRA-enzym	ervoor	dat	het	indi-
vidu	een	vrouwtje	wordt.	Maar	het	TRA-
enzym	zorgt	er	ook	voor	dat	er	door	zelf-
regulatie	steeds	genoeg	TRA	aanwezig	is	
om	voldoende	vrouwelijke	DSX	te	ma-
ken.	Als	een	vrouwtjes	Nasonia	een	ei	
legt,	stopt	ze	daar	ook	het	tra messenger	
RNA	in,	zodat	TRA	gemaakt	kan	worden.	
Het	tra-gen	staat	alleen	aan	op	de	chro-
mosomen	van	de	vader	en	niet	op	de	
chromosomen	van	de	moeder.	Als	het	ei	
bevrucht	is,	zijn	de	vader	chromosomen	

in	het	ei	aanwezig	en	staat	het	tra-gen	
aan.	Het	embryo	kan	nu	zelf	ook	TRA	ma-
ken,	zodat	een	vrouwtje	ontstaat.	Als	het	
ei	niet	bevrucht	is,	zijn	alleen	de	moeder	
chromosomen	aanwezig	en	staat	het	tra-
gen	uit.	Hierdoor	wordt	er	door	het	embr-
yo	geen	TRA	gemaakt	en	omdat	alleen	de	
TRA	die	de	moeder	bij	het	leggen	in	het	ei	
heeft	gestopt	niet	genoeg	is	om	vrouwtje	
te	worden,	worden	onbevruchte	eieren	
van	de	Nasonia-mannetjes.	Blijkbaar	heeft	
de	moeder	bij	het	doorgeven	van	haar		
genen,	het	tra-gen	uitgezet	door	haar	
DNA	chemisch	te	veranderen.	Dit	wordt	

epigenetische	modificatie	genoemd	en	
blijkt	een	veel	meer	voorkomend	feno-
meen	te	zijn	dan	aanvankelijk	werd	ge-
dacht.	Dus	terwijl	bij	fruitvliegen,	maar	
ook	bij	mensen,	een	vader	nodig	is	om	
zonen	te	produceren,	is	bij	de	sluipwesp	
een	vader	juist	nodig	om	dochters	te	ver-
wekken.	Hierbij	houdt	de	moeder	alles	
volledig	onder	controle:	zij	bepaald	of		
het	ei	bevrucht	wordt	maar	zij	regelt	ook	
de	TRA	huishouding	in	haar	nageslacht.	
In	Nasonia	geldt:	‘Moeders	wil	is	wet!’	

De	Algemene	Ledenvergadering	vond	dit	
jaar	plaats	in	Utrecht.	Zoals	gebruikelijk	
werden	in	deze	vergadering	de	jaarstuk-
ken	van	de	vereniging	gepresenteerd.	De-
ze	waren	tevoren	op	de	ledenpagina	van	
onze	website	gepubliceerd,	zodat	alle	le-
den	er	kennis	van	hebben	kunnen	ne-
men,	en	ze	worden	ook	afgedrukt	in	het	
jaarboek.	Penningmeester	Pjotr	Ooster-
broek	liet	zien	hoe	de	vereniging	er	fi-
nancieel	voorstaat	en	presenteerde	de	
begroting	voor	het	lopende	kalenderjaar.	
Het	beleidsplan	2011,	waarin	het	bestuur	
de	belangrijkste	plannen	voor	het	lopen-
de	jaar	uiteenzet,	werd	geaccordeerd,		
zodat	het	ook	officiële	status	verkreeg.	

De	bijeenkomst	deze	keer	had	een	
bijzonder	karakter	vanwege	belangrijke	
beslissingen	die	het	bestuur	moet	nemen	
over	de	toekomst	van	onze	bibliotheek.	
De	bibliotheek	van	de	NEV	moest	het	
pand	aan	de	Plantage	Middenweg	in	Am-
sterdam	verlaten	vanwege	de	verhuizing	
van	het	ZMA	naar	Leiden.	Op	verschillen-
de	vlakken	waren	de	gesprekken	en	on-
derhandelingen	nog	in	volle	gang,	zodat	
het	bestuur,	in	de	persoon	van	bibliothe-
caris	Tom	Hakbijl,	slechts	de	grote	lijnen	
kon	aangeven	van	de	opties	waaraan	het	
bestuur	nog	hard	aan	het	werk	was.	

Het	waren	er	op	dat	moment	kort	ge-
zegd	drie.	De	eerste,	waaraan	het	bestuur	
de	meeste	tijd	had	besteed,	was	de	ver-
huizing	naar	Leiden	en	het	samengaan	
met	de	bibliotheek	van	het	NCB	Natura-
lis.	De	onderhandelingen	met	die	moge-
lijke	partner	hadden	geleid	tot	een	min	of	

meer	definitief	bod	van	NCB	Naturalis,	
dat	er	op	neerkwam	dat	slechts	een	deel	
van	de	NEV-bibliotheek,	namelijk	datge-
ne	wat	nog	niet	in	de	bibliotheek	van	
NCB	Naturalis	aanwezig	is,	zou	kunnen	
worden	geplaatst	in	Leiden.	Het	overige	
zou	dan	maar	moeten	worden	opgesla-
gen	en	op	termijn	afgestoten.	

Een	tweede	weg	die	het	bestuur	aan	
het	onderzoeken	was	leidde	naar	Wagen-
ingen.	De	gesprekken	daar	waren	echter	
nog	zo	pril,	dat	er	in	het	geheel	nog	geen	
concrete	informatie	te	geven	viel.	Maar	
de	eerste	contacten	gaven	hoop	op	een	
zinvolle	voortzetting	van	het	overleg.

Als	derde	bleef	ook	de	mogelijkheid	
om	op	basis	van	de	bestaande	overeen-
komst	met	de	Universiteit	van	Amster-
dam,	onder	wiens	koepel	onze	biblio-
theek	al	zo	lang	een	prettig	onderdak	had	
gevonden,	met	deze	instantie	te	zoeken	
naar	een	oplossing,	die	weliswaar	van		
tijdelijke	aard	zou	moeten	zijn	(het	con-
tract	loopt	in	2018	af),	maar	die	ons	een	
ruimere	gelegenheid	zou	bieden	om	een	
definitieve	oplossing	te	vinden.

Al	deze	gesprekken	stonden	onder	
een	geweldige	tijdsdruk,	omdat	het	pand	
waarin	onze	bibliotheek	gehuisvest	was,	
in	juni	moet	zijn	ontruimd.

Het	bestuur	vroeg	de	ledenvergade-
ring	in	deze	aangelegenheid	om	zich	uit	
te	spreken	over	het	op	tafel	liggende	bod	
van	NCB	Naturalis.	Verschillende	leden	
benadrukten	hoe	belangrijk	het	is	dat	on-
ze	bibliotheek	zo	dicht	mogelijk	bij	een	
wetenschappelijke	entomologische	col-

lectie	zit	en	ook	hoe	belangrijk	het	voor	
onze	leden	is	om	vrijelijk	toegang	te	heb-
ben	tot	die	bibliotheek	en	tot	die	collec-
tie.	Maar	met	grote	meerderheid	wees		
de	vergadering	het	idee	af	dat	de	NEV-	
bibliotheek	ontmanteld	zou	worden,	wat	
impliciet	het	gevolg	zou	zijn	van	het	
voorstel	van	NCB	Naturalis.	Het	bestuur	
kreeg	dan	ook	de	opdracht	van	de	leden	
om	op	alle	drie	de	‘fronten’	verder	te	
gaan	om	te	zoeken	naar	een	betere	op-
lossing.

Op	het	moment	dat	u	dit	leest	hebben	
zich	ongetwijfeld	al	weer	zoveel	ontwik-
kelingen	voorgedaan,	dat	het	boven-
staande	grotendeels	achterhaald	zal	zijn.	
Houdt	de	website	in	de	gaten	voor	infor-
matie	over	de	laatste	stand	van	zaken.	
Op	het	moment	dat	er	nieuwe	concrete	
voorstellen	zijn	die	om	een	beslissing	
vragen	zal	het	bestuur	opnieuw	een		
ledenvergadering	bijeenroepen.

In	deze	ledenvergadering	werd	Rienk	
de	Jong	voor	een	tweede	periode	herbe-
noemd	als	uitgever	in	het	bestuur,	en	
werd	Henk	Hunneman	benoemd	tot		
secretaris.	Hij	volgt	Sjoerd	Tiemersma	op,	
die	van	2002	tot	2011	die	functie	vervul-
de.	Voorzitter	Matty	Berg	sprak	de	ver-
trekkende	secretaris	hartelijke	woorden	
van	dank	toe	en	overhandigde	enkele		
cadeaus.	Daaronder	ook	het	eerste	exem-
plaar	van	de	NEV-pet,	een	nouveauté	
waarover	u	ongetwijfeld	bij	de	zomerbij-
eenkomst	meer	te	horen	en	te	zien	krijgt.	

De	vergadering	werd	bijgewoond	door	
42	leden,	waaronder	4	bestuursleden.	
Dertien	leden	hadden	een	kennisgeving	
van	afwezigheid	gestuurd,	waarvan	drie	
met	een	stemverklaring	en/of	machti-
ging.

Sjoerd	Tiemersma

Verenigingsnieuws 
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