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Niet zonder
 
Min maal min is plus
Hoe simpel kan het zijn
Zet naast een negatieve
een andere chagrijn
En bij toverslag is
Alles opeens  weer fijn
 
Aub

foto: Aad van Diemen
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Van de redactie
 

 IRIS VAN DER VLERK
 
 
De laatste editie van dit jaar, de laatste van jaargang 49!
Zo lang al bestaat Natuursignalen. Weliswaar heeft dit
blad diverse metamorfoses ondergaan, maar 49 jaar lang
al een uitgave van IVN Mark & Donge. Dat is toch wel iets
om trots op te zijn. Wel een idee om eens in de geschie
denis van dit blad te duiken. Maar dat parkeren we voor
een later moment.
 
In het voorjaar mochten we het 500e lid verwelkomen, op
het moment van dit schrijven is de stand gegroeid naar
517! Een lichte groei, maar in ieder geval 'groei'.
 
Een paar maanden geleden kregen alle leden een melding
dat men zich kon opgeven voor het ontvangen van Na
tuursignalen digitaal. Daarop heeft een flink aantal leden
gereageerd met ja, graag digitaal. Als vereniging zijn we
daar natuurlijk erg blij mee, want daarmee steunen jullie
de vereniging extra.
 
Niettemin werd ik ontzettend blij van alle positieve reac
ties op dit blad en in het bijzonder met de reacties van
hen die aangeven Natuursignalen toch graag op papier te
willen ontvangen.
 
Het papier v is FSC gecertificeerd. Dat staat voor Forest
Stewardship Council.

 
FSC® heeft een standaard gesteld voor bedrijven voor het
verwerken van FSC producten. FSC® zet zich in voor ver
antwoord bosbeheer over de hele wereld. Overigens blijft
het altijd mogelijk om van digitaal naar papieren versie en
omgekeerd te wisselen. Helaas wordt elk nummer bij de
drukker geseald, dat is een eis van Post.nl. De sealing is
van gerecycled plastic, echter wij zijn ons ervan bewust
dat zonder nog beter is. We zijn op zoek naar alternatie
ven  Daarover meer op het achterblad.
 
De redactieleden doen in ieder geval elke keer weer hun
uiterste best om er iedere keer weer een goed uitziend
blad van te maken met interessante artikelen.  Bedankt
mede redactieleden!!
 
Tot slot willen wij alle artikelschrijvers en fotografen be
danken voor al hun bijdragen van het afgelopen jaar en
wensen wij ieder fijne sfeervolle feestdagen en goed 2023
toe met veel winst voor groen!

IVN Mark & Donge
vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid
 
Informatie over lidmaatschap, contributie
en/of aanmelden voor lidmaatschap via website:
www.ivn.nl/afdeling/mark-donge
zie onder lidmaatschap en contributie. Adreswijziging en
opzegging: ledenadministratie@ivn-markendonge.nl

foto: Jacques Peters, paartje tureluur:  niet zonder elkaar!

3IVN Mark & Donge



Ringelgaten
JEROEN NUSSELEIN
 
Ringelgaten? Je kent ze vast wel. Een aantal horizontaal
op een rij gehakte gaatjes op de stam van berk en Ameri
kaanse eik. Haksporen op polsdikke stammetjes. Soms
onvoorstelbaar veel. In menig diersporengids wordt dit
hakwerk toegeschreven aan specht en boomklever. Ze
likken het suikerrijk boomsap dat uit de gaatjes druppelt.
 
Na verloop van tijd vervormen de ringelgaatjes door
wondheling en diktegroei van de boom. Ik kan me nog
steeds verbazen dat ik, na al die jaren wandelen door de
bossen rondom Breda, nog nooit een specht of boomkle
ver bezig heb gezien met dit soort hakwerk. Gek genoeg
zijn er ook geen video’s op Youtube te vinden die hier
verslag van doen. Wel vond ik een video waarop een bui
tenlandse specht (de Sapsucker) langs ringelgaatjes gaat
om het boomsap op te likken. https://www.youtube.com/
watch?v=jmOFyOfgd  of gebruik de QR code.
 
Tot zover de berk en de eik. Op Surae vonden we een
achttal volgroeide lariksen die van onder tot boven bezet
waren met forse ringelgaten. (zie foto) Verrassend, zoveel
gaten op een volgroeide naaldboom!
 
Een naaldboom gebruikt hars als een verdedigingsmiddel
tegen bacteriën, insectenvraat: het is erg plakkerig.  Nog
vreemder was, dat alle ringelgaten op alle bomen slechts
aan de zuidwestkant te vinden waren. Hadden we het
perceel van de andere kant benaderd, dan hadden we
waarschijnlijk deze sporen gemist.

foto: Jeroen Nusselein

foto: Jeroen Nusselein

  
Na deze ontdekking nog een aantal keren teruggegaan.
Het lijkt alsof de specht de ringelgaten ‘onderhoudt’. Uit
menig gaatje droop nog verse hars, aan sommige gaatjes
hing zelfs een harspegel. 
Dat roept een vraag op: Likt de specht niet enkel boomsap
maar ook hars? Dat blijkt inderdaad zo te zijn. (zie: boek
Diersporen Europa van Annemarie van Diepenbeek)  Daar
staat te lezen dat m.n. de drieteenspecht een sap-én
harslikker is. Hebben onze bonte en zwarte spechten een
nieuw dieet gevonden, of vliegt er op Surae een drieteen
specht rond? Ik houd me aanbevolen voor waarnemingen
op dit vlak.

           QR code naar filmpje you tube over de specht
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Niet zonder
elkaar
AAT RIETVELD
 
Het summum van samenwerken is misschien wel die
tussen planten en insecten.
In heel veel gevallen ‘kunnen zij niet zonder elkaar’.
Daar is overigens een prachtig boek over verschenen. ‘
Niet zonder elkaar, bloemen en insecten’. Christian Kon
rad Sprengel was één van de eerste die het geheim van de
bloemen ontdekte. Hij ontdekte waarom veel bloemen
zich toch zo geweldig uitsloven met hun opzichtige kleu
ren en vormen.
 
Vanwaar al die opzichtigheid en uitsloverij? Het antwoord
is: ‘voor de seks’. En waar is seks voor? Voor de instand
houding van de soort. Alleen de Homo sapiens heeft er
iets anders van gemaakt. Als je naar de bijen kijkt kun je
het bewijs zien. Als bijen bloemen hebben bezocht zie je
dat ze stuifmeel meenemen naar hun nestplaats. De na
tuur is erg kwistig met stuifmeel. Als het stuifmeel er is
om op de stamper van een andere bloem terecht te komen
waarom nemen de bijen het dan mee naar huis? Het ant
woord is: omdat de natuur als het om voortplanten gaat
erg gul uit de hoek komt.
 

Bij zoogdieren worden ook miljoenen zaadjes er op uit ge
stuurd om een bevruchting tot stand te brengen terwijl
slechts 1 zaadje genoeg is. De natuur speelt op ‘zeker’. Bij
bloemen is dit ook zo … veel stuifmaal/zaad zorgt er voor
dat de bestuiving/bevruchting zo goed als gegarandeerd
is. Veel van de overvloed wordt  echter niet verspilt zoals
bij zoogdieren.
 
Stuifmeel is voor de meeste insecten een eiwitrijk voedsel
dat bouwstenen voor het lichaam vormt. Bij bijen dient
het als voedsel voor de larven.  De moedermelk voor de
jongen die bepalend is voor de vitaliteit van de jongen.
Ook voor een honingbijenvolk geldt dat de kwaliteit van
het stuifmeel bepalend voor de vitaliteit van het volk.
Bloemen kunnen niet zonder bestuivende insecten zoals
bijen maar bijen kunnen al helemaal niet zonder het
stuifmeel van de bloemen. Als ergens geldt ‘niet zonder
elkaar’ dan is het wel binnen de relatie bloemen en bijen.
 
Het gaat slecht, nee heel slecht, met de insecten. Als er
geen bestuivende insecten zijn zal er dus geen bestuiving
plaats vinden. Maar dat is niet helemaal waar. Bestuiving
gebeurt ook door de wind. Ongeveer 30 % van de bloemen
wordt door de wind bestoven. Windbestuivers produceren
nog veel meer stuifmeel dan insectenbestuivers. De kans
dat er stuifmeel op een stamper van een andere bloem
komt is op die manier namelijk veel kleiner. Tik in het
voorjaar eens tegen een hangende mannelijke bloem van
de hazelaar. Een wolk van stuifmeel is het resultaat. Je
zou er hooikoorts van krijgen. Dus ook zonder insecten
vind er bestuiving plaats. Grassen en naaldbomen worden
door de wind bestoven.

                                                                                                                                                             foto: Peter Schaft, stampers met stuifmeel, 
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foto: Aad van Diemen, colletes hederae, klimopzijdebij
 
Maar ook eiken, elzen, berken en wilgen laten het van de
wind afhangen. De overgrote meerderheid van de gewas
sen gebruikt echter de diensten van insecten.
 
En het zijn juist deze gewassen die voor voedsel zorgen.
Voedsel voor ons mensen maar ook voor veel andere die
ren. Geen bestuivende insecten betekent dus een zeer arm
dieet voor mens en dier. De wereld zal hoofdzakelijk be
staan uit grassen en naaldbomen en een enkele van de
genoemde loofbomen. Bloemen kunnen niet zonder in
secten, insecten niet zonder bloemen. Mensen en andere
dieren zijn bijna volledig afhankelijk van de vruchten die
door bestuivende insecten worden veroorzaakt.
 
In het genoemde boek ‘Niet zonder elkaar’ wordt ook een
hoofdstuk gewijd aan co-evolutie. Planten en bijen heb
ben zich in de afgelopen jaren zo aan elkaar aangepast dat
de bestuiving onder uiteenlopende omstandigheden wordt
gegarandeerd. Niet zonder elkaar betekent dus ook samen
evolueren en je voortdurend aan elkaar aanpassen. Daar
om zijn ‘planten van hier’, inheemse planten, het meest
aangepast aan ‘bijen van hier’, inheemse bijen. En an
dersom natuurlijk.
Het aanleggen van een wilde plantentuin met planten van
hier is dus niet alleen erg mooi. Het is ook de beste ma
nier om mee te helpen de biodiversiteit te herstellen.
Vandaar ook al dat ‘onkruid’ in de bermen. Want ‘onkruid
van hier’ is beter dan spectaculaire ‘bloemen van daar’. 
 

Gewasbescher
mingsmiddelen
WILLY VAN VEEN
 
Dit woord klinkt positief maar is een ‘mooi’ woord voor
insecticiden of pesticiden. Deze middelen worden volop
gebruikt bij landbouwbedrijven, planten- en bollenkwe
kers voor een ‘insectenresistent gewas’.
 
Een tijd terug werden boeren aangemoedigd om hun ak
kerranden in te zaaien met een bloemmengsel om bij te
dragen aan de biodiversiteit van o.a. insectenleven. Dit
leek goed te gaan, het zaad kwam mooi op en trok veel
insecten. Maar het werk ging door en de akker werd be
spoten met ‘gewasbeschermingsmiddelen’ en alle insec
ten in de bermen lieten het leven. Dit was een nare oog
opener voor menige natuurminnende boer.
 
Tuinplanten en bloembollen krijgen meestal een behan
deling met ‘gewas beschermingsmiddelen’, die in de nec
tar en stuifmeel van de bloemen terechtkomen, dus ook in
de bij of vlinder die er van eet. Opeens begint bij mij het
kwartje te vallen waarom ik nog nauwelijks vlinders en
zweefvliegen in m’n tuin zie…
 
Er zijn ook biologische kwekers, alleen nog veel te weinig!
Pas als de klant van de tuincentra erom vráágt en erop
stáát zullen de tuincentra hun eisen aan de kwekers aan
passen. Als natuurverenigingen zouden we hierin samen
een vuist moeten maken naar tuincentra.
Maar daarnaast ook plantenliefhebbers bewust moeten
maken via publicaties en programma’s zodat de insecten
in Europa weer een kans krijgen.

foto: Iris van der Vlerk. Bloemrijke akkerrand

foto: Iris van der Vlerk. Bloemrijke akkerrand
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Wandelen met de coördinator van de pluisgroep.
 
TONNY VEUSKENS / ROB FRIESWIJK
 
Zullen we toch maar een klein wandelingetje maken’,
vraagt Tonny Veuskens. Het is immers heerlijk weer, al
is het eind oktober. Tonny coördineert de pluisgroep.
Sinds ruim een half jaar loop ik ook elke dinsdagochtend
mee met dit groepje liefhebbers. IVN’ers van zeer uiteen
lopende leeftijd die met oog voor de details een aantal
gebieden bezoekt.
 
Zij komen in drie vaste gedeelten van het bos rond Dorst
om de ontwikkelingen het jaar rond te volgen. Soms met
5,soms met 12 mensen. Op de 4e en 5e dinsdag van de
maand bezoekt de groep andere gebieden. Meestal op
voorstel van een van de deelnemers. Eén van de aantrek
kelijkheden van de pluisgroep is dat het niet verplichtend
is. Ook niet geheel vrijblijvend, maar ieder naar mogelijk
heid en belangstelling. Steeds erg leuk om elkaar te ont
moeten en wat kan je dan nog veel van elkaar leren.
 
Ik spreek Tonny ook omdat het goed is om te weten wat
er in de vereniging gebeurt, wat er zich ontwikkelt en wat
we van de toekomst verwachten. We ontdekken dat we in
hetzelfde jaar de gidsencursus gedaan te hebben zonder
dat we elkaar zijn opgevallen. De cursusgroep inspireerde
ons voor het samen beleven van de natuur met enthousi
asme en onderling fijne sfeer. Vanuit die inspiratie praten
we verder over toen en nu.
 
Voor Tonny was IVN een sprong in het diepe. Gevormd als
kleuterjuffrouw in de oorspronkelijke setting volgde zij
haar man naar het Midden-Oosten. Gelukkig kon zij zich
daar verdienstelijk maken door kinderen van expats op te
vangen. Wel uitzonderlijk, omdat vrouwen daar toen niet
vaak zelfstandig werkten. Terug in Nederland kon zij, na
vervolgopleidingen haar talenten kwijt in het volwasse
nenonderwijs. Toen ze alleen verder moest en haar pensi
oen eraan kwam zocht ze een aantrekkelijke en zinvolle
bezigheid waarbij ze contact zou hebben met verschillen
de mensen. Met haar onderwijservaring en gevoel voor de
natuur meldde ze zich voor de gidsencursus. Toen kon dat
nog zonder de voor- en najaarcursus als vooropleiding..
Ondanks het feit dat ze vaak opzag tegen toetsen lukte het
toch om deze inspirerende opleiding met plezier afteron
den. Vervolgens maakte zij zich verdienstelijk in een aan
tal functies binnen de wandelingenwerkgroep. Na het
maken van de persberichten nam ze de coördinatie over
van Marry Verkleij en deed dat voor een aantal jaren.
 
Daarnaast trok ze op met de pluisgroep. Toen Coby Stapel
aangaf te willen stoppen met de coördinatie nam zij dit
over en beëindigde haar taken in de wandelingenwerk
groep. Dit voelde heel goed voor haar.

 
De pluisgroep geeft minder het gevoel van verplichting en
naar buiten toe verantwoordelijk te zijn voor de organisa
tie. Het ongedwongen karakter, het samen delen, het idee
dat je niet alles hoeft te weten en het praatje tijdens het
wandelen en bij de meegebrachte koffie voldoet meer aan
haar gevoel. Toch vergroot je je kennis en het stimuleert
Tonny als ze samen met gelijkgestemden eropuit  gaat.
Ook al is het met maar één van de anderen.
 
Het gidsen was ook leuk, vertelt ze. ‘Ik had geen moeite
met praten voor een groep, dat was ik wel gewend in het
onderwijs. Ik ging ook meteen zelfstandig gidsen. En van
het gevoel het niet goed te of iets niet te weten had ik
geen last. Wat ik niet weet, weet iemand anders wel. Ik
vond het ook leuk om het samen met de deelnemers te
doen in een wisselwerking. Het voorwandelen, dat vond ik
ook leuk en leerzaam. Je hebt contact met andere gidsen.’
 
Al pratende komen we erop dat dat contact wel een beetje
ontbreekt de laatste tijd. Hoe bereik je elkaar in deze tijd.
En niet alleen de gidsen waar je toevallig een wandeling
mee voorbereid. Corona heeft wel een deuk geslagen in
het onderling contact. Velen zijn in een andere flow geko
men. Misschien is dat wel de situatie waarin we leven op
dit moment. De ouderen vallen langzaam maar zeker af.
Jongeren hebben het druk met hun eigen leven. Commu
nicatie verloopt in versneld tempo meer en meer digitaal.
Sommigen kiezen hun eigen projecten om te doen. Het
aanbod is breder. Op meerdere plaatsen zie je dezelfde
ontwikkeling. Zaken waaraan je gewend was worden an
ders georganiseerd. Dan kom je er niet meer zo snel bij.
We weten ook niet alles meer wat er in de vereniging ge
beurt. Gelukkig is er de pluisgroep. Leerzaam en gezellig.
 
En Tonny doet de coördinatie de van de pluisgroep zeer
zorgvuldig. Keurig verzorgde mails met een mooi route
kaartje erbij en eventuele bijzonderheden over de bereik
baarheid. En wat leuk dat de laatste weken er weer veel
pluizers uit hun hokje zijn gekropen. Het is ook leuk dat
we kort wat laten horen en zien over wat er te zien was
onderweg, soms met fraaie foto’s. Zo kunnen we wat voor
elkaar betekenen. Ook hier.

Wandelen met...

foto: Rob Frieswijk

7IVN Mark & Donge



AAD VAN DIEMEN
 
Het thema ‘niet zonder elkaar’ verwijst naar relaties. In
secten vertonen onderling een veelheid aan relaties en
vooral bijen hebben vele soorten relaties. In de ‘bijbel
van de bijenkunde’ van Theo Peeters c.s. staan die soor
ten of typen relaties beschreven. Die indeling volgen we
in het onderstaande. De acteurs die worden beschreven
kun je allemaal in Nederland aantreffen.
 
Predatoren van volwassen bijen. Een aantal wespen zijn
roofvijand van volwassen bijen. De bekendste is de bijen
wolf die het bijna uitsluitend op honingbijen heeft voor
zien. Een andere graafwesp, de gewone graafbijendoder,
jaagt op zandbijen en groefbijen. De gewone hoornaar en
de Aziatische hoornaar hebben een veelzijdig menu van
insecten, maar daar horen zeker ook bijen bij. De ge
noemde wespen eten de bijen niet zelf op, maar voeren ze
aan hun larven.
 
Parasieten van larvale en volwassen bijen. Waaiervleuge
ligen nestelen zich als parasiet op in de grond nestelende
bijen, zoals zandbijen en groefbijen. De parasieten zijn
van buiten af te zien als bultjes tussen de rugplaten. De
geparasiteerde bijen worden sloom en vliegen eerder uit.
Hun gedrag wordt door de parasieten gestuurd. Het voor
plantingssucces van de besmette bijen moet niet hoog
worden aangeslagen.
 
Parasitoïden van volwassen bijen. Het verschil tussen een
parasitoïde en een parasiet is dat een parasitoïde de gast
heer of gastvrouw uiteindelijk doodt en een parasiet niet.
Een bepaald soort sluipwesp, behorende tot de brakwes
pen, wacht in bloemen hommels op. De vrouwtjes hebben
een vlijmscherpe lancetvormige legboor waarmee ze in
een fractie van een seconde een snee maken tussen de
platen om daar de eieren te leggen. De larven die uit de
eieren komen eten de hommel van binnen uit op en
veroorzaken haar dood.
 
Blaaskopvliegen vormen een grote groep vliegen waarvan
de leden zich gespecialiseerd hebben op bepaalde soorten
bijen. Deze vliegen hebben een soort blikopener waarmee
ze door de platen van de bij heen kunnen om hun eieren
te injecteren. Hun slachtoffers kunnen zijn: hommels,
zandbijen, groefbijen, behangersbijen maar ook limona
dewespen en hoornaars.
 
Parasitoïden van bijenlarven en –poppen. De hommel
broedvlieg plant zich uitsluitend in hommelnesten voort.
De vlieg dringt het hommelnest binnen en produceert lar
ven, ze legt dus niet eerst eieren. Ze verdeelt de larven
over broedcellen. Zodra de hommellarven volgroeid zijn
en zich hebben ingesponnen, doorboren de larven de
cocon en consumeren de pop.

foto: Aad van Diemen. Philantus triangulum, bijenwolf (graafwesp)

Als er veel vliegenmaden zijn kan het zeer destructief uit
pakken voor de hommelkolonie. Wolzwevers staan al vlie
gend stil boven een nestopening in de grond en schieten
hun eieren in de nestopening. De larven van de vlieg zoe
ken zelfstandig hun weg naar eerst stuifmeel en later
naar bijenlarven. Dit gedrag is goed te observeren bij
grote bijenkolonies van de grijze zandbij.
 
Bij bijenhotels zijn vaak zwarte sluipwespen te zien met
een lange legboor die nesten van metselbijen en tronken
bijen infecteren. Er zijn diverse soorten en uiteraard di
verse specialisaties. Niet zo spectaculair maar minstens
zo opvallend zijn goudwespen die ook op insectenhotels
kunt aantreffen. Er zijn veel soorten die niet alleen bijen
parasiteren, maar ook graafwespen en plooivleugelwes
pen. Veel onzichtbaarder zijn mierwespen die bijenpopu
laties kunnen decimeren. Bronswespen zijn heel klein en
sommige boren zich door de afsluitproppen van metsel
bijen. Ze kunnen een schadepost vormen voor kwekers
van gewasbestuivers.
 
Broedparasieten. Broedparasieten voeden zich met het
mengsel van stuifmeel en nectar in het bijennest. In veel
gevallen hebben de parasieten eerst een ei of larve gege
ten. Dit type profiteurs is wijdverspreid onder allerlei
groepen insecten: knotswespen (vier soorten); honger
wespen (acht soorten); een fruitvlieg; dambordvliegen
(enkele soorten); oliekevers (tien soorten); mierkevers
(twee soorten).
 
Destructieve saprofagen. Dit zijn lichtmotten die leven
van nestmateriaal zoals was, resten stuifmeel en nectar.
Ze zijn schadelijk door hun grote aantal en de vervuiling
die ze aanrichten door hun spinsel en uitwerpselen. Dit
trekt namelijk weer schimmels en bijenmijten aan.
 
 Commensalen zijn kostgangers die van overschotten
leven. Ook hier zijn ze afkomstig uit diverse groepen: een
bijenluis; bochelvliegen (enkele soorten); zweefvliegen
(enkele soorten); harige schimmelkever; spektorren, dief
kevers, stofluizen.

Insecten met elkaar
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Besluit. Bijen springen er echt uit wat betreft het aantal
relaties dat ze met andere insecten hebben. De nesten
bieden een beschermde omgeving, zowel het nestmateri
aal (was), als het broed en het voedsel voor het broed,
vormt te consumeren materiaal voor andere insecten.
Vormt men aggregaties, kolonies of gebruikt men bijen
hotels, dan is men bovendien makkelijk te vinden.

Diersporen
JEROEN NUSSELEIN       
            
Ik mag graag mijn hoofd leeg maken wanneer ik een
paar uurtjes naar diersporen speur. Na zo’n speurtocht
ben ik weer opgefrist en alert. Niemand zeggen,
maar…ik mag dan graag van het pad afgaan. Dan moet je
sowieso bij elke stap opletten waar je de volgende zet.
Tegenwoordig neem ik bij de start de wandeling op mbv
de app Komoot. Deze app geeft de gelopen route weer.
Onderweg kun je op elk gewenst punt foto’s maken die
daarna op de route worden weergegeven. Bij elke foto
kun je een beschrijving kwijt. Precies wat ik nodig heb!
 
Laatst struinde ik in de Duiventoren, een bosgebied nabij
Dongen. Zigzaggend door een bosperceel wilde ik dood
naaldhout onderzoeken op schorskevers. Ineens viel mijn
oog op een lege (honing)raat. Vreemd, zo midden in een
naaldbos. Waar kwam die raat vandaan? Was deze van een
bij of wesp? Waarom lag die raat zomaar open en bloot op
de bosgrond? Wat was er gebeurd? Allerlei vragen die om
een antwoord smeken: de puzzel moet worden gelegd.

foto: Jeroen Nusselein  lege (honing)raat

foto: Jeroen Nusselein, het gat in de grond met verspreid liggende stukken raat

 
Wesp!, want de raat bestond uit een enkele laag broedcel
len. Bijen maken dikkere raten bestemd voor broed én ho
ning. Speurend over de bosbodem kom ik meer stukken
raat tegen. Dan valt mijn oog op een gat in de grond. Er
vliegt af en toe een wesp in en uit. Er liggen flinke stuk
ken raat her en der verspreid voor de opening. Hier is
duidelijk een wespennest geroofd, maar wie was de da
der? Met de zaklamp van mijn telefoon schijn ik in het
gat. Er zit nog een deel van het wespennest in de grond.
Mooie golfjes wespenpapier van gekauwd hout in allerlei
schakeringen bruin, afhankelijk waar een wesp hout heeft
geschraapt.  Welk dier heeft zich hier tegoed gedaan aan
wespenbroed? Een das, marter, vos of wespendief?

Ik ken inmiddels het graafwerk van een das. Onvoorstel
baar wat één enkel dier in één nacht kan vergraven. Dat
gaat met grof geweld. Niet voor niets heeft een das graaf
poten met nagels waar je respect voor mag tonen. Nee, dit
was niet het werk van een das. Is dit dier überhaupt al een
keer gesignaleerd in de Duiventoren? Vos dan? Er is maar
weinig bekend over vossen en het uitgraven van wespen
nesten. Dat geldt eveneens voor (steen)marter. In de di
recte omgeving van het geroofde nest waren geen pootaf
drukken of andere sporen.

Wespendief dan? Deze vogel komt laat in het voorjaar in
ons land aan. Is helemaal toegerust om een wespennest
zonder nadelige gevolgen te lijf te gaan. Dik verenkleed,
wimperharen om ogen af te dekken en verhoornde poten
waar een steek van een wesp geen kwaad kan. Maar ook
van de wespendief geen aanvullende sporen. Of toch?
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Een week later ben ik nog eens teruggegaan. In eerste in
stantie om de app Komoot te testen op het terugvinden
van een locatie aan de hand van gemaakte  foto’s. Dat
lukte uitstekend, al lag het wespennest ver van een ge
baand pad. Het geroofde nest lag er nog net zo bij, al
waren de raten flink verslapt door de vele regen. Om toch
aanvullende informatie te krijgen ben ik in steeds ruimere
cirkels om het nest gaan lopen. Op een geschatte afstand
van 50 meter vond ik, ruim een meter boven de grond,
een flinke, leeggegeten wespenraat op een omgevallen
den. Dat doet marter nog niet uitsluiten, maar maakt
wespendief wel een stuk aannemelijker. Opgekikkerd
huiswaarts!

Eenmaal thuis de hulp van expert ingeschakeld door wat
foto’s via internet te uploaden. Al snel volgt bevestiging:
wespendief, mede door de zorgvuldig leeggegeten raten.
Dat lukt met een snavel, niet met een bek vol tanden….. foto: Jeroen Nusselein

foto: Lieuwe Kampen. Voorbeeld bijenberg/bijenoase

Torenvalken
De Torenvalken is de jongerengroep van IVN Mark &
Donge. Een leuke groep die bestaat uit jongeren vanaf 11
tot 18 jaar. Het is blijkbaar zo’n leuke groep dat ze na
hun 18e  ondanks studie en/of werk nog regelmatig aan
haken als ze daartoe in de gelegenheid zijn.

 
Ze komen uit het vmbo, havo, beroepsonderwijs,athene
um etc. Zeer divers en iedereen heeft er zo zijn eigen plek.
De sfeer is uitstekend, en er worden leuke activiteiten on
dernomen. Ook de leiding geniet van de activiteiten en
zeker ook van het omgaan met de jongeren.
 
De activiteiten variëren van het bouwen van een ooie
vaarsnest, speuren naar sporen, bezoek aan het reptielen
huis in Breda, bodemonderzoek, varen over de Mark, tot
het maken van een vogelvoederplank. Afgelopen herfst
hebben de Torenvalken geholpen met het bouwen van een
bijenberg en het vullen van een insectenhotel. Op de
planning staat onder andere het lopen van een  laarzen
pad evenals het bouwen van een reptielenbank, onderzoek
waterdiertjes etc. Allemaal leuke en leerzame activiteiten
 
De groep is altijd buiten te vinden, op een enkele activiteit
na. Één keer per maand komen de Torenvalken bij elkaar
op zaterdagmorgen van 9.30 tot 12.00u.
 
Vind je bij het lezen van dit stukje dat de Torenvalken
groep iets is voor één van je kinderen of weet je bijvoor
beeld dat je buurmeisje of jongen geïnteresseerd is in de
natuur, wijs ze op deze leuke groep. Meer informatie bij
torenvalken@ivn-markendonge.nl of bij Iris van der Vlerk
06 10 22 12 56

foto: iris van der Vlerk. Waterdiertjes onderzoek
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Van de bestuurstafel
Tijdens de ALV van november 2022 is een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet, zij werden toegesproken en kre
gen allen een mooi bloemstuk, een boekje en de speld, behorend bij het jubileum. Twee jubilarissen konden niet naar
de ALV komen en zijn thuis gehuldigd met het bijbehorende woordje en de cadeau's.
 
De volgende jubilarissen werden gehuldigd en toegesproken:
Dhr. J. Broekhoven (50 jaar)
Dhr. H. de Kievith (40 jaar)
Mevr. Elly de Best (40 jaar)
Dhr. Theo de Best (40 jaar)
 
Mevr. Jeanne Franken-Kriellaars (40 jaar)  en Mevr. Wil Verhoeven-van Kooy (25 jaar) zijn thuis bezocht.
 
Tijdens de ALV is er ook afscheid genomen van Aad van Diemen als bestuurslid. Lieuwe Kampen moest helaas ook af
scheid nemen als voorzitter. Ook zij werden in het zonnetje gezet en kregen eveneens een bloemstuk en een boekje.
 
Met het afscheid van beide heren zijn er ook vacatures ontstaan! IVN Mark & Donge is dringend op zoek naar een voor
zitter en een bestuurslid, bij voorkeur met interesse in beleidsmatige zaken. Voor meer informatie kan je contact opne
men met de secretaris. Gegevens staan in het colofon.
Voorlopig neemt Gerard Sand het voorzitterschap waar.
 

Tuinvogeltelling
Sinds 2001 wordt de tuinvogeltelling georgansieerd door
SOVON vogelonderzoek en  Vogelbescherming Neder
land. Door die telling door de jaren heen weten we hoe
onze tuinen in de winter bezocht worden door de vogels.
Zo weten we wat vogels nodig hebben en kunnen we ze
beter helpen en beschermen.
 
Meer dan 170.000 mensen telden vorig jaar meer dan 2.4
miljoen vogels tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. 
 
De tuinvogeltelling wordt gehouden in het laatste week
end van januari van vrijdag 27 tot en met zondag 29 janu
ari 2023. Tienduizenden mensen doen mee en tellen een
half uur lang alle vogels in hun tuin.
 
Ook meetellen in 2023?  Meld je dan nu alvast aan voor de
voorpret en handige tips in de speciale Tuinvogeltelling
e-mails. Dan heb je straks zoveel mogelijk vogels in je
tuin. Je  ontvangt de gratis Special Vogels Voeren (pdf);
herkenningstips, vogelweetjes en praktische tuin- en
voertips in uw mail; en een kortingscode voor 15% korting
op vogelvoer, voersystemen en nestkasten. Bent je lid van
Vogelbescherming Nederland? Dan komt deze korting bo
venop je ledenkorting!
 
Nog meer informatie is te vinden op internet:
www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling

foto: Staartmees 

foto: Ilona Muskens Roodborst

De foto van de staartmees is gemaakt door Tienes de Jong,
die helaas afgelopen kwartaal is overleden. Een paar van
zijn foto's hebben we in ons archief. Hij heeft destijds
toestemming gegeven deze te gebruiken.
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Afgelopen jaar hebben we in juni al afscheid genomen
van Guus Beenhakker als redactielid. Helaas moest ook
Petra Cauwels afhaken door drukke werkzaamheden.
 
Momenteel bestaat de redactie uit drie leden. Rob Fries
wijk, die al heel lang deel uitmaakt van de redactie, Peter
van Gils, die de ingezonden foto’s beoordeelt op kwaliteit
(grootte van de bestanden). Beiden nemen ook correctie
werk voor hun rekening.  Na de opmaak, wordt het hele
concept nog eens nagelopen op ongeregeldheden. Het
aandeel van Iris van der Vlerk bestaat uit correctie en op
maak als eindredacteur.
 
De redactie kan zeker uitbreiding gebruiken: wij zijn met
name op zoek naar iemand die affiniteit heeft met com
puterwerk. Iemand die alle artikelen en/of foto’s kan
uploaden naar het online programma dat wij gebruiken.
Later zou die persoon zich ook kunnen inwerken in op
maak, want met één persoon voor de opmaak is de redac
tie erg kwetsbaar.

 
Is je interesse gewekt en wil je meer informatie, schroom
niet en mail naar nsredactie@ivn-markendonge.nl of bel
met Iris van der Vlerk: 06 10 22 12 56
 
Naast redactiewerk zoeken we ook naar alternatieven voor
verzending, en mogelijkheden van acquisitie voor het
binnenhalen van adverteerders of andere manieren om
extra geld te genereren voor dit mooie blad. Echter deze
laatste twee taken zijn ons niet op het lijf geschreven. Bo
vendien vervullen we naast de redactionele taken nog een
aantal andere taken voor de vereniging. Allemaal erg leuk
maar wel tijdrovend. Voor de acquisitie, hebben we wel
enige hulp maar met een drukke voltijd baan blijkt dat
toch moeilijk te combineren.
 
Kortom: we zien ons team graag uitgebreid met iemand
die zich wel senang voelt bij acquisitie én wil meedenken
en speuren naar andere mogelijkheden op het gebied van
verzenden.
Ben jij die iemand? Voor meer informatie kan je contact
opnemen via bovenstaand mailadres of telefoonnummer.

Van de redactie, vervolg
foto: Hannie van de Roer. Kemphanen

www.editoo.nl
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