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Nieuwtje

1000-soortendag 2012: 
Nationaal Park De Meinweg
In 2012 organiseert EIS-Nederland in sa-
menwerking met het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg, Staatsbosbe-
heer en Waarneming.nl de jaarlijkse 
1000-soortendag. Deze zal plaats vinden 
op zaterdag 9 juni in Nationaal Park de 
Meinweg. 

Doel van deze dag is om het gebied 
grondig te inventariseren en zoveel mo-
gelijk soorten dieren en planten waar te 
nemen. Daarnaast hopen we natuurlijk 
ook dat het zoals elk jaar een leuke en 
gezellige dag wordt waarop medewerkers 
van PGO’s, Waarneming.nl en actieve 
vrijwilligers van diverse organisaties 
waaronder de NEV elkaar kunnen ont-
moeten. De dag wordt traditioneel afge-
sloten met een barbecue, dit jaar aange-
boden door Staatsbosbeheer en Natio-
naal Park De Meinweg. 

Van 8 tot 10 juni heeft het Natuurhis-
torisch Genootschap in Limburg haar 
jaarlijks inventarisatieweekend in het-
zelfde gebied gepland, een mooie gele-
genheid om nader kennis te maken met 
vrijwilligers van deze organisatie die al 
meer dan 100 jaar verantwoordelijk is 
voor het publiceren van Limburgs na-
tuuronderzoek in het Natuurhistorisch 
Maandblad. 

Waar, wanneer, wie en wat?

De dag vindt plaats in Nationaal Park De 
Meinweg, een uniek terrassenlandschap 
met bossen, heide, vennen en beekdalen 
in Midden-Limburg. Het nationaal park 
ligt ten oosten van Roermond, wordt aan 
drie kanten omsloten door Duitsland en 
is onderdeel van het Duits-Nederlandse 
grenspark Maas-Swalm-Nette van onge-
veer 10.000 hectare groot. Het Nationaal 
Park De Meinweg zelf heeft een opper-
vlakte van circa 1.800 ha. 

De aanvang van het excursieprogram-
ma is om 10.00 uur. De verzamelplaats is 
het bezoekerscentrum aan de Meinweg 2 
te Herkenbosch. Voor deelnemers die 
zouden willen overnachten hebben we de 
kampeerboerderij de Holsterhof te Pos-
terholt (www.holsterhof.nl) gereserveerd. 
In dit onderkomen is plaats voor maxi-
maal 26 personen (7 slaapkamers van  
3 tot 4 personen). Opgave is mogelijk bij 
Ed Colijn. Koffie en thee zijn aanwezig. 
Voor de lunch dient iedereen zelf te zor-
gen. Staatsbosbeheer stelt een zaal in het 
Jeugdcentrum Beatrix ter beschikking. 
Daar verblijft ook het Natuurhistorisch 
Genootschap gedurende het weekend, 
kan men bij regen schuilen en eventueel 
determineren (er zijn geen binoc’s be-
schikbaar, dus indien nodig zal eigen  
apparatuur meegenomen moeten  
worden). 

Er zullen verschillende excursies wor-
den gehouden. De excursies zijn gericht 

op medewerkers van de diverse PGO’s, 
Waarneming.nl en actieve vrijwilligers. 
Voor de dag wordt dus niet een algemeen 
publiek uitgenodigd. Te zijner tijd zal via 
diverse media een volledig excursiepro-
gramma worden aangekondigd. Naast de 
excursies kunnen alle deelnemers aan de 
dag ook zelf op excursie gaan om in het 
gebied te inventariseren. Leden van de 
NEV kunnen aanvragen voor vergunnin-
gen, o.v.v. naam, adres, telefoonnummer 
en de te inventariseren groep, doen bij Ed 
Colijn. Als tegenprestatie wordt van alle 
onderzoekers een lijst met aangetroffen 
soorten verwacht.

Enthousiaste entomologen tijdens de 
1000-soortendag in de Weerribben in 2011. 
Foto: Roy Kleukers

35 verhaaltjes van drie tot vijf pagina’s, elk 
met een zwartwitplaatje. Hiervan zijn er 
dertien eerder verschenen als column in 
Entomologische Berichten (2002-2003) en 
daarna ook in het tweetalige boekje ‘Twee 
vliegen in één klap / Killing two flies with 
one stone’ (2005, Wageningen Universiteit 
/ University). Verder verschenen er twaalf 
in Natura, het blad van de KNNV, één in de 
NRC en één in dit nummer van EB. Er zit-
ten dus acht compleet nieuwe verhaaltjes 
tussen. De Dicke-verzamelaars die alle 
verhalen compleet willen hebben, zullen 
ook dit boekje moeten kopen. Daar krijgen 
ze veel voor terug: heel veel insect, ook 
nog wat teek en af en toe een regel spin. 
De informatiedichtheid is vaak hoog. 
Wees dus voorzichtig dit boekje cadeau te 
geven aan iemand die nog helemaal niets 
van insecten weet, want alle feitjes en 
weetjes kunnen wat duizelingwekkend 
zijn. Ik zou adviseren af en toe een ver-
haaltje te lezen, om de informatie daarna 
even in te laten werken. Aan het eind van 
het boek kan de lezer dan aardig meepra-
ten over vele topics die op insectengebied 
spelen, zoals vlooien en pest, teken en  
lyme, muggen en malaria, soortvorming, 

vliegvermogen, (honing)bijen, geluiden, 
slaap, zinloos geweld, mestproblemen, 
koude-resistentie, (hyper)parasitering, 
metamorfose, facetogen, leervermogen, 
zelforganisatie, feromonen, insecten als 
voedsel en uiteraard insecten in gods-
dienst, kunstwerken, muziek, literatuur 
en (horror)film. Kortom (rode draad): er 
valt aan insecten ontzettend veel te bele-
ven en, als je ervoor open staat, te genie-
ten. Er zijn maar een paar soorten die ste-
ken of plagen, en zelfs dát doen ze nog op 
een interessante manier! Allerlei proble-
men waar het mensdom nog volop mee 
worstelt (geslachtskeuze, management, 
overbevolking), zijn door insecten allang 
opgelost. Waarom zou je dan blijer zijn 
met een dooie dan met een levende mug? 
De laatste, nieuwe verhaaltjes zijn wat be-
schouwelijker. We moeten vooral niet over 
het hoofd zien wat insecten c.s. allemaal 
voor ons doen en wat ze allemaal tegen 
ons zouden kunnen doen. De aarde is en 
blijft een insectenplaneet. Wij mogen daar 
ook rondlopen, maar we moeten het niet 
te bont maken.

Peter Koomen (Natuurmuseum Fryslân)
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Promotie
Multiple stressors in floodplain eco- 
systems - Influences of flooding, land 
use and metal contamination on biota
Aafke Schipper, Radboud Universiteit Nijmegen, 

promotiedatum 18 februari 2011

Riviergebonden ecosystemen behoren tot 
de meest dynamische en gevarieerde, 
maar ook de meest bedreigde ecosyste-
men op aarde. Om effectieve beheer- en 
herstelmaatregelen te kunnen nemen is 
inzicht nodig in de eigenschappen van 
deze systemen en de processen die daar-
op van invloed zijn. Dit proefschrift be-
schrijft de resultaten van onderzoek naar 
de invloeden van overstroming, landge-
bruik en bodemverontreiniging op dieren 
en planten in overstromingsvlakten. Ver-
schillende groepen organismen zijn on-
derzocht: planten, geleedpotigen en ge-
wervelde dieren. Het grootste deel van 
het onderzoek is uitgevoerd in de over-
stromingsvlakten (uiterwaarden) van de 
Rijn in Nederland. Deze gebieden worden 
gekenmerkt door sterke antropogene in-
vloeden: niet alleen zijn de uiterwaarden 
al eeuwenlang in gebruik voor bijvoor-
beeld landbouw en industrie, ook zijn  
de afgelopen eeuw aanzienlijke hoeveel-
heden door menselijke activiteiten ver-
vuild riviersediment in de uiterwaarden 
afgezet. 

Om inzicht te krijgen in de kenmer-
ken van een nog onaangetaste rivier-
vlakte is tevens een inventarisatie ge-
maakt van de hydrologie en de vegetatie 
in de overstromingsvlakte van de Ob in 
West-Siberië. Met behulp van veldmetin-
gen en een hydrologisch model kon wor-
den aangetoond dat in het onderzochte 
gebied sprake is van een omvangrijke 
toestroom van opkwellend grondwater. 
De aanvoer van kwelwater bleek het 
grootst bij de overgang van het hoger  
gelegen achterland naar de riviervlakte. 
Het aangevoerde water verspreidde zich 
vervolgens over het maaiveld en via de 
wortelzone in de richting van de rivier. 
Hierdoor werd het grootste deel van het 
studiegebied gekenmerkt door natte  
omstandigheden en het voorkomen  
van planten die daaraan zijn aangepast. 
In vergelijking met de vegetatie die werd 

aangetroffen in een uiterwaardgebied 
langs de Rijn vertoonde de vegetatie 
langs de Ob een hogere abundantie van 
typische draslandsoorten en een hogere 
soortenrijkdom. 

In twee uiterwaardgebieden langs  
de Rijn is onderzoek gedaan naar de in-
vloeden van overstroming, landgebruik 
en verontreiniging met metalen op plan-
ten en geleedpotigen. Hiertoe is gebruik 
gemaakt van statistische technieken 
waarmee variatie in taxonomische sa-
menstelling kan worden gerelateerd aan 
meerdere omgevingsfactoren. Voor zowel 
vegetatie als geleedpotigen bleek de 
taxonomische variatie slechts een be-
perkte samenhang te vertonen met de 
mate van verontreiniging door metalen. 
Voor de soortensamenstelling van de  
vegetatie bleken overstroming en land- 
gebruik (begrazing) belangrijker dan de 
verontreiniging. Desondanks vertoonde 
de soortenrijkdom een significante af-
name met de mate van verontreiniging. 
Dit is een verrassend resultaat, aange-
zien de concentraties van de afzonderlij-
ke metalen over het algemeen lager wa-
ren dan in de literatuur gerapporteerde 
minimumconcentraties waarbij toxische 
effecten in planten optreden. Naast mo-
gelijke invloeden van factoren die niet 
zijn meegenomen in de analyse (bijvoor-
beeld begrazingsdruk of nutriëntenbe-
schikbaarheid) kan sprake zijn van een 
combinatie-effect van verschillende fac-

toren, bijvoorbeeld van verschillende 
chemische stoffen of van chemische stof-
fen in combinatie met niet-chemische 
factoren zoals overstroming. 

Geleedpotigen vertoonden sterkere 
relaties met overstromingskarakteristie-
ken of vegetatie dan met bodemeigen-
schappen en de mate van verontreini-
ging. Dit bleek niet alleen uit analyses op 
basis van gedetailleerde taxonomische 
data (loopkevers op het niveau van soort 
of geslacht), maar kon ook worden aan-
getoond met behulp van minder gede-
tailleerde taxonomische gegevens (kevers 
op het niveau van familie of geaggregeer-
de groepen op het niveau van orde tot 
klasse). Mogelijk is de ruimtelijke hetero-
geniteit van het studiegebied zo groot dat 
de variatie in omgevingsfactoren ook op 
relatief hoge taxonomische niveaus 
weerspiegeld wordt. In sterk heterogene 
gebieden zoals overstromingsvlakten kan 
op basis van relatief grove taxonomische 
gegevens dus al een goede eerste indruk 
worden verkregen van het relatieve be-
lang van verschillende omgevingsfac- 
toren. Loopkevers vertonen echter duide-
lijkere relaties met vegetatietype en ver-
ontreiniging dan de groepen geleedpoti-
gen op hogere taxonomische niveaus. 
Dit suggereert dat het gebruik van gede-
tailleerde taxonomische gegevens zinvol 
kan zijn om subtiele effecten van land- 
gebruik en vervuiling aan te tonen en te 
duiden. 

Met behulp van logistische regressie 
zijn waarnemingen van de kwartelko-
ning (Crex crex) uit de periode 2001-2007 
gerelateerd aan verschillende landschaps-
kenmerken, zoals oppervlakte- en vorm-
karakteristieken en de textuur en diversi-
teit van het landschap. De kans op voor-
komen van de soort bleek vooral af te 
hangen van de oppervlakte aan geschikte 
vegetatie, namelijk ruigte en grasland, 
waarbij een voorkeur leek te bestaan 
voor habitat in aaneengesloten stukken 
dat bovendien laat in het seizoen werd 
gemaaid. Om voor gewervelde dieren de 
mogelijke effecten van bodemverontrei-
niging in uiterwaarden te bepalen, is een 
ruimtelijk expliciet blootstellingsmodel 
ontwikkeld. Op basis van de opname van 
metalen in voedselketens berekent dit 
model blootstellingsconcentraties voor 

Verwerking gegevens

Voor een groot deel van de groepen 
wordt gedurende 2012 en de dag zelf  
een complete lijst bijgehouden op waar-
neming.nl/1000_soortendag_2012.php. 
Het team van Waarneming.nl zal via het 
internet iedereen zowel lokaal als inter-
nationaal op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen. Deelnemers die geen 
gebruik maken van Waarneming.nl  
kunnen hun soortenlijsten opsturen 
naar Ed Colijn.

Organisatie en contact

Ed Colijn, EIS-Nederland,  
ed.colijn@ncbnaturalis.nl 
Olaf Op den Kamp, Natuurhistorisch  
Genootschap in Limburg,  
o.opdenkamp@nhgl.nl 
Ton Lenders, Nationaal Park De Meinweg 
Hisko de Vries, www.waarneming.nl 


