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Mierenwerkgroep bestaat 30 
jaar!

In 1988 werd de Mierenwerkgroep (Sectie 
Formicidae) opgericht. Enkele personen 
die daarbij betrokken waren, zijn nog 
steeds lid. De werkgroep is erg actief en 
organiseert momenteel jaarlijks vier  
bijeenkomsten. In het vroege voorjaar  
is er de studiedag met lezingen, mogelijk-
heden tot discussies en (heel kort) de 
jaarvergadering. In de zomer zijn er twee 
excursies waarbij verspreid over het land 
interessante mierengebieden of juist 
‘witte gebieden’ geïnventariseerd worden. 
In het najaar wordt een determinatiedag 
georganiseerd, vaak met een thema, 
maar er is altijd ruimte om eigen mate- 
riaal aan anderen voor te leggen. De 
werkgroep geeft het tijdschrift Forum 
Formicidarum (FF) uit, drie nummers per 
jaar.

Aan het jubileum is dit jaar op ver-
schillende wijzen aandacht besteed.  
Rudolf van Hengel heeft een artikel  
gemaakt voor FF over de geschiedenis en 

ontwikkeling van de Mierenwerkgroep 
(voor geïnteresseerde is een pdf hiervan 
op te vragen bij ondergetekende). Verder 
is de gehele jaargang, inclusief de voor-
zijde, geheel in kleur gedrukt, hetgeen 
mogelijk is gemaakt door een financiële 
bijdrage van de NEV. Op de studiedag 
van 17 maart werd de ‘verjaardag’ echt 
gevierd. Het was een feestelijke bijeen-
komst waarbij aandacht aan het jubile-
um werd gegeven én de nieuwe mieren-
atlas werd gepresenteerd. De dag werd 
verder ingevuld door drie sprekers uit 
de academische wereld – Jitte Groothuis, 
Aniek Ivens en Ciska Veen – die met  
veel enthousiasme hun wetenschap- 
pelijke studies aan mieren hebben ge- 
presenteerd.

De mierenwerkgroep doet het goed. 
Het ledenaantal blijft groeien en ook jon-
geren sluiten zich aan, soms naar aan-
leiding van een stage aan mieren. Daags 
voor het huidige jubileum is het aantal 
voor het eerst de 60 voorbijgeschoten en 
momenteel zijn er zelfs 68 leden; iets wat 

dit jaar nog extra feestelijk maakt. Het is 
een gemêleerd gezelschap van mieren-
houders, inventariseerders, onderzoekers, 
natuurbeschermers, tijdschriftlezers, en 
een enkele socioloog. Iedereen is wel-
kom en er zijn voldoende mogelijkheden 
om op een plezierige en eigen manier 
met mieren en andere liefhebbers ken-
nis te maken. Introducé(e)s zijn bij alle 
bijeenkomsten altijd van harte welkom. 
Meer informatie is te verkrijgen op onze 
website, www.nev.nl/mierenwerkgroep, 
en via het bestuur: mwg.bestuur@gmail.
com.
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Het tijdschrift Forum Formicidarum van de 
Mierenwerkgroep werd in 2018 volledig in 
kleur afgedrukt.


