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Evolutie, geologie
en Jaap Vette
Insecten
Kleine merelman

Klaproos, bekend, of
toch niet?
Blaadjes kijken
Amfibieëntrek

Dé locatie voor uw lunch, high tea, borrel, high wine of diner.
Graag tot ziens bij Sandton Hotel De Roskam!

HOTEL DE ROSKAM

Arnhemsestraatweg 62, 6991 JG Rheden, 026 497 12 77, rheden@sandton.eu, www.sandton.eu/rheden

Bij ons ben je op het juiste
adres voor Fairtrade
artikelen en (h)eerlijke
foodproducten. Alles
gemaakt met respect voor
mens en milieu.
Elk product met een eigen
FAIRHAAL. Een feestje om
te geven en om te
ontvangen.
Loop eens binnen en laat u
verrassen!
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OPVOLGING
Enkele jaren geleden zag ik een paartje futen, dat samen
zorgvuldig hun nest bouwde. Het was hoog water, veel
natuur was ondergelopen, ik kon ze daardoor van dichtbij
gade slaan. Er werden vier eieren gelegd, waarna het
broeden kon beginnen. Het paartje was druk met het zorgen
voor hun opvolgers. Langzaam zakte het water enigszins.
Meerder malen moest het nest versterkt worden.
Echter, na dagen van noeste arbeid ging het bergafwaarts.
Want het water zakte binnen enkele dagen wel twee meter.
Omdat het nest in een boomtop was gebouwd, gleed het
al snel de IJssel in. De futen probeerden de zaak nog te
redden, maar dat mocht niet baten. Een kraai maakte vlug
van de gelegenheid gebruik door een van de eieren te
verschalken. Hopelijk hadden de futen op een later moment
meer succes.
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Bijspijkeren

Het eerste ei is gelegd

Zo is er gedurende jaren ook door diverse mensen binnen
de redactie gebouwd aan een mooi blad. Echter, nu is het
voortbestaan ongewis, aangezien ik eind dit jaar stop met
diverse redactietaken. Iemand die het blad op wil maken
hebben we gevonden. Dus nu is de hamvraag: Komt er voor
de functie 'hoofd van de redactie' opvolging?

Kopij voor het volgende nummer
vóór 28 augustus mailen naar
redactiekarwij@ivnoostveluwezoom.nl

Tekst en beeld: Corlène van den Camp

COLOFON

COLOFON

COLOFON

COLOFON

COLOFON

Verschijnt 4 x per jaar: 1 maart, 1 juni, 15 september en 15 december. Oplage 330 exemplaren.
Overname artikelen na toestemming, met bronvermelding.
Artikelen in Karwij weerspiegelen niet altijd de mening van de redactie en IVN Oost-Veluwezoom.
Redactie Karwij
Corlène van den Camp, Karin Otermann, Barbara de Jong,
Vaste medewerkers: Jannie de Jong, Marieke Grijze,
Hermine Schuit, Marleen Houben, Hiske Feenstra, Adelijne
Martin, Anne Sleeboom

Bestuur
voorzitter - vacature
secretaris – Lia van den Berg
penningmeester - Fred Rentier
publieksactiviteiten – Gerrit Lammers
lid - Mieke de Graaff, Willem Cramer, Richard van Gelder

Leden- en donateursadministratie
Per jaar: Lidmaatschap min. € 20,00, donatie min. € 12,50,-.
IBAN NL92INGB0001417280
penningmeester@ivnoostveluwezoom.nl, 0313-438681
t.a.v. Fred Rentier, Pieperslaan 8, 6955 AR Ellecom
Opzeggen: schriftelijk vóór 1 december

Secretariaat bestuur
secretaris@ivnoostveluwezoom.nl
Postadres: de Klaproos,
Korenbloemstraat 21, 6991 VN Rheden
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VAN HET BESTUUR
Deze ‘van het bestuur’ wordt daags voor het ledenuitje naar
Zutphen getypt. Ik ben normaal niet zo van de geheel
verzorgde reizen, maar ik heb er zin in: morgen de trein van
13.04 uit Velp (meestal ga ik beduidend vroeger op het
station de andere kant op) en dan een zeer divers programma met gezellige medeleden. Het belooft zowel introspectie (eigen natuur), stadsschoon als echte natuur te omvatten: wat wil je nog meer. Een leuke manier om elkaar weer
beter te leren kennen.
ALV
In het officiële gedeelte van de ALV, voor de pauze, bleek
de financiële situatie van de vereniging wederom rooskleurig te zijn. Door o.a. een toename van het aantal aangevraagde wandelingen (met name de Roskamgroep) en
natuurlijk als vanouds de tuin (planten- en zaden verkoop)
houden we geld over.
Corlène van den Camp gaf een heldere uitleg over het redactiewerk van Karwij. Zoals bekend stopt zij eind van dit
jaar, na zeven jaren zeer trouwe dienst, met haar redactiewerk, en we zijn nog steeds op zoek naar een opvolger/ster
hier voor. Het valt toch nauwelijks voor te stellen dat we het
vanaf 2020 zonder die prachtige Karwij moeten doen? Dus,
een ieder die Karwij een warm hart toedraagt, graag contact
opnemen met Corlène of met het bestuur.

Maarten de Gooijer zorgde met een ‘vogelverhaal’ gebaseerd op waarnemingen vlak bij zijn huis voor een stijlvolle
afsluiting. Als je kijkt zoals Maarten is de natuur altijd verrassend.
VOG
Voor de gidsen van de scholenwerkgroep worden VOG's
(Verklaringen Omtrent Gedrag) aangevraagd. Vanuit IVN
landelijk wordt het beleid ‘In veilige handen’ ondersteund.
Hierbij staat voorop dat de IVN-activiteiten voor iedereen in
een plezierige en persoonlijk altijd veilige omgeving gebeuren. Bijzondere aandacht is daarbij vereist voor de omgang
met kwetsbare groepen, zoals kinderen en jeugdigen. De
gidsen die met deze groepen werken moeten zich extra
bewust zijn van hun handelen en de mogelijke impact
daarvan op deze groepen. De VOG's zijn een onderdeel
van dit beleid en kunnen door IVN landelijk voor ons gratis
worden aangevraagd. Gewoon een kwestie van doen dus.
Vogelcursus
Dit voorjaar heeft de Vogelwerkgroep een zeer goed bezochte vogelcursus gehouden. Op twee avonden en twee
zaterdagochtenden werd de basis van het ‘vogelen’ en
herkennen van geluiden overgebracht. Er waren meer dan
20 deelnemers. Deze werkgroep bestaat uit IVN-gidsen van
de laatste NGO (Hans Dekkers, Maarten de Gooijer en Jaap
Vette). Hulde voor de organisatie hiervan. Dit bestuurslid
kon er zelf helaas niet bij zijn, terwijl het zo goed van pas
zou zijn gekomen.
Tevens is voor de tweede keer de cursus ‘Kijk op de Veluwezoom’ georganiseerd: een overzicht van het ontstaan
van de Veluwe, de invloed van de mens, flora en fauna in
4 avonden en 4 excursies. Hier waren 30 deelnemers, de
cursus was vol. Zo zie je maar weer dat een succesvolle
cursus best meerdere keren gegeven kan worden. Handig
voor de organisatie.
Namens het bestuur: Willem Cramer

Posbank in de mist

Na de pauze was er ruimte voor de interessegroepen hun
activiteiten toe te lichten. Van de oorspronkelijk 6 groepen
zijn er 4 niet meer actief; met name bij gebrek aan een
‘trekker’. Helaas een punt dat ook bij de discussie over het
thema ‘Hoe kunnen we het lidmaatschap van het IVN leuker
maken’ naar voren kwam. We zijn als IVN’ers overduidelijk
geïnteresseerd in de natuur, en willen die liefde en bewondering ook graag delen met anderen. Van het bestuur wordt
verwacht dat het zorgt voor een enthousiasmerende, faciliterende omgeving, maar ook dat het gidsen actiever betrekt, en speciaal jonge gidsen de nodige ‘nazorg’ verleent.
Hier gaan we uiteraard mee aan de slag.
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Jonge meerkoet

MUTATIES
Nieuwe leden: De dames A. Wagelaar en J. Jonink
Opgezegd heeft: Mevr. A. van Hoecke
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WEINIG AMFIBIEËNTREK IN ROZENDAAL
Zo’n twintig vrijwilligers hebben afgelopen voorjaar ruim 400
amfibieën in Rozendaal overgezet bij het passeren van de
Beekhuizenseweg ter hoogte van het kasteel. Het aantal
overgezette dieren is ten opzichte van voorgaande jaren
extreem laag.

Tabel: Anton Logemann

Padden in amplex Foto: Karin Otermann

De amfibieën trekken van februari tot april, van de plek waar
ze overwinteren naar het water waar ze zich voortplanten.
In Rozendaal zijn dat vooral de vijvers van het kasteel en
de Rozendaalse beek.
Dit voorjaar waren de weersomstandigheden voor de trek
van padden en kikkers minder optimaal. De paddentrek
komt goed op gang als het warm en tegelijk vochtig weer
is. Daar ontbrak het de afgelopen weken aan.
Het komt in de natuur vaak voor dat aantallen van een
diersoort het ene jaar groter zijn dan het andere jaar. Het
eindresultaat van ruim 400 padden en kikkers is echter
extreem laag. “De afgelopen jaren hebben we steeds
minder padden en kikkers overgezet”, zegt Anton Logemann die de vrijwilligers voor het overzetten van de amfibieën coördineert. “Onze tellingen zijn geen glashard bewijs, maar het lijkt wel te duiden op een zorgelijke ontwikkeling dat amfibieën het zwaar voor de kiezen krijgen.”
Ook andere paddengroepen elders in het land zetten
minder padden over, alhoewel de aantallen per overzetgroep wisselen. Landelijk wordt de afname vooral gezocht
in verlies van leefgebied, sterfte door verkeer, intensivering
van de landbouw en klimaatopwarming.
Een verdere afname van padden en kikkers kan grote invloed hebben op de gehele natuur. Amfibieën eten spinnen,
slakken en andere ongewervelden en vormen zelf weer
voedsel voor veel andere dieren. Niet is uit te sluiten dat
deze dieren ook de gevolgen ondervinden van kleinere
aantallen padden en kikkers.

Gemeente Rheden
In de gemeente Rheden worden eveneens tijdens de
paddentrekperiode door vrijwilligers padden overgezet. Dit
gebeurde langs de Harderwijkerweg in Dieren en langs de
Middachterallee in Ellecom. Ook hier werden minder
padden overgezet dan vorig jaar. De afname was echter
minder drastisch dan in Rozendaal. Langs de Middachterallee werden 1146 padden overgezet, tegen ruim 1700 in
voorgaande jaren. Langs de Harderwijkerweg werden 1175
padden overgezet tegen 1557 in 2018, de aantallen in de
jaren daarvoor fluctueerden echter sterk en waren ook wel
lager. Op beide plekken was de bijvangst aan bruine kikkers, groene kikkers en salamanders drastisch lager dan
voorgaande jaren en beperkt tot twee tot tien dieren.
Tekst: Karin Otermann

Eisnoeren van de gewone pad Foto: Karin Otermann
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INSECTEN IN HET ZOEKLICHT
Wie nu rondwandelt in de IVN tuin valt waarschijnlijk een
opstelling met schermen, cameravallen en elektrisch snoer
op. Dit hoort bij een afstudeeropdracht die tot ongeveer half
juni wordt uitgevoerd door drie studenten van de HAS
Hogeschool Den Bosch, in opdracht van Naturalis en de
Radboud Universiteit Nijmegen.
Het gaat om ‘optimalisering van automatische beeldherkenning van insecten’. De cameraval maakt iedere 10 seconden een foto, 24/7. 's Avonds en ’s nachts wordt het scherm
verlicht door zgn. ‘prikspots’, externe lichtbronnen. De
studenten hopen hiermee goed in beeld te krijgen op welke
manier er met behulp van de cameravallen zoveel mogelijk
verschillende insectensoorten vastgelegd kunnen worden.
Op een aantal locaties in ons land met een grote diversiteit
aan planten- en insectensoorten, waaronder dus ook onze
IVN tuin, wordt dit onderzoek gedaan.

Pyamawants op wilde peen

Opstelling van de cameraval

Dit onderzoek is een gevolg van de alarmerende berichten
in de media over een dramatische afname van zowel insectensoorten als aantallen gedurende de afgelopen jaren.
Mogelijke oorzaken zijn intensivering van het agrarisch
landgebruik met een teveel aan stikstof, fosfaat en bestrijdingsmiddelen. In een artikel in ‘De Gelderlander’ (27 april
2019) neemt Marc Calon, voorzitter van landbouworganisatie LTO Nederland, het op voor de landbouw en vertelt
over de samenwerking bij het Deltaplan Biodiversiteit en de
samenwerking met natuurorganisaties voor een beter bodemleven, kruidenrijk grasland en akkerranden waar vogels
zich thuis voelen. De goede wil is ongetwijfeld aanwezig,
hopelijk legt die het niet altijd af tegen economie en efficiëntie. Versnipperde ruimte en de huidige ‘verstening’ van
tuinen (ook wel ‘DELA’ tuinen genoemd) zijn ook niet
gunstig voor het insectenbestand.
In de natuur is er geen onderscheid tussen nuttige en
schadelijke insecten, net zoals er geen onderscheid tussen
nuttige planten en onkruid is, alles is van belang in de
kringloop. Insecten zijn klein maar hun rol in de kringloop
is groot. Of beter gezegd, ze hebben de hoofdrol.
Zonder insecten worden bloemen (fruit) niet meer bestoven
en is er geen voedsel voor de vogels en vleermuizen.
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Sluipwespen, lieveheersbeestjes, zweefvliegen en roofwantsen die in kassen worden ingezet ter bestrijding van
luizen zouden er dan ook niet meer zijn. Kortom, alle aandacht voor de leefomstandigheden van de insecten en hoe
we die kunnen verbeteren is positief!
Zelf kunnen wij hieraan bijdragen door:
- Hout te laten liggen en oude planten te laten staan
(vooral ’s winters), weinig te schoffelen en te harken en de
tuin een beetje minder netjes te houden.
- Rommelhoekjes te maken waar brandnetels groeien, een
aantal dagvlindersoorten zet hier hun eitjes op af.
- Te zorgen voor een dichte begroeiing zodat er weinig
aarde te zien is tussen de planten.
- Te zorgen voor planten met meeldraden (stuifmeel), dat
lokt bijen. Let op dat vlinders ook met hun roltong bij de
nectar kunnen komen.
- Gastvrij te zijn voor de bijen met het ophangen van een
insectenhotel. Helemaal mooi als er dan ook bloemen met
stuifmeel in de buurt staan.
- Met een stapel stenen of een omgekeerde bloempot met
wat stro, plaats te bieden aan ook andere kleine beestjes.
In het najaar bieden zaaddozen van bijvoorbeeld uitgebloeide klaprozen schuilplaats aan spinnen.
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In de IVN tuin worden bovengenoemde adviezen al jaren
toegepast met een verscheidenheid aan insecten tot gevolg. Zoals graaf-, metsel- en honingbijen, verschillende
wantsen, zweefvliegen, kevertjes (o.a. haantjes), mieren,
enz. Vorig jaar kwam regelmatig dezelfde bezoeker voor
het spotten van de verschillende soorten, hij vond het een
insectenparadijs. Dat lijkt veelbelovend voor het onderzoek
van de studenten!
Tekst en beeld: Jannie de Jong

Zonnebloem met bijen

Parende haantjes

STEKELIGE KRAAMKAMER
Distels, zoals deze speerdistel (Cirsium Vulgare), zijn door
mensen over het algemeen weinig geliefd, vanwege hun
stekeligheid en onuitroeibaarheid ('distels steken is distels
kweken’). Maar veel dieren denken daar heel anders over.
Distels zijn een geliefde waardplant van de distelvlinder, en
de bloemen worden druk bezocht door bijen, hommels,
zweefvliegen en vlinders. Allerlei soorten kevers profiteren
van de bescherming die de stekelige bladeren bieden, en
de distelnetwants voedt zich met de bladluizen waar distels
vaak vol mee zitten. Na de bloei doen vogels zoals de
putter (ook wel 'distelvink') zich graag tegoed aan de oliehoudende zaden.
Wie desondanks de distels liever ziet gaan uit bijvoorbeeld
de moestuin, zal blij zijn wanneer de speerdistelgalboorvlieg
(Urophora stylata) de plant bezoekt. Boorvliegen zijn kleine
vliegjes met een markante vleugeltekening. Het vrouwtje
heeft een telescopische legboor en legt hiermee haar eitjes
in de plant. Deze vormt in reactie hierop een beschermende verdikking (een gal), die een mooie kraamkamer is voor
de larven. Wanneer zo’n verdikking aan de stengel zit, zal
de plant er relatief weinig hinder van ondervinden. Maar de
speerdistelgalboorvlieg legt haar eitjes in de bloembodem
en zorgt er daarmee voor dat de talloze pluizige zaden zich
niet goed zullen ontwikkelen.
Tekst en beeld: Hiske Feenstra
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EVOLUTIE EN GEOLOGIE, DE PASSIES VAN JAAP VETTE
Tijd te kort heeft hij, maar relaxed vertelt Jaap Vette over
zijn grote belangstelling voor evolutie, geologie, natuur en
fotografie. Een portret van een actief afdelingslid.
Jaap werkt nog, maar sinds een paar jaar een dag in de
week minder, want de vele hobby’s vragen om tijd en
aandacht. Wandelen doet hij veel, vooral door Beekhuizen
bij Velp, maar ook bezoekjes aan Heuven en het Rozendaalse bos staan regelmatig op het programma. Net als de
Middachter bossen, daar staat weer heel ander, wat ruiger
bos op deels wat rijkere gronden, mooi dat je dat meteen
terug ziet in de vegetatie. Zoals veel natuurliefhebbers in
deze omgeving mijdt hij deze gebieden op mooie zondagen;
veel te druk. Dat het steeds drukker wordt in de natuur is
jammer, maar het is ook goed dat iedereen het bos in kan
en dat ook doet.

Kaak holenbeer, leefde tijdens het pleistoceen

Geologie en evolutie
Het gidsen zit hem een beetje in het bloed. “Het is leuk om
je publiek inzicht te geven in het ontstaan van het landschap.
Veel mensen weten bijvoorbeeld niets van de invloed van
de ijstijden. Geologie en evolutie hadden van jongs af aan
al mijn grote belangstelling, jarenlang heb ik fossielen
verzameld. Als je snapt hoe evolutie werkt, dan begrijp je
ook beter hoe de natuur nu in elkaar zit. Fossielen zijn de
museumstukken van de natuur. Via de fossielen kan je zien
hoe de natuur zich gedurende honderden miljoenen jaren
ontwikkeld heeft. Dan zie je dat, op de lange termijn, de
natuur altijd aan het veranderen is. Het is daarbij wel frustrerend om te zien hoe de mensheid in een paar duizend
jaar de natuur aan het vernietigen is, terwijl wij daar zelf een
onderdeel van zijn. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld in de Velperwaarden. Het gaat
daar echt mooi worden. Je ziet nu al vaker zilverreigers en
scholeksters, dat belooft meer!”

Wervel van een mammoet

Natuurgids
In 2016 kwam Jaap het IVN op het spoor tijdens een
zoektocht naar mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in de
natuur. Hij las over de gidsencursus en werd alvast lid van
onze afdeling. De gidsenopleiding ging in januari 2017 van
start en in juni 2018 ontving Jaap zijn diploma. Sindsdien
timmert hij aan de weg binnen het IVN. In het oog springt
de werkgroep digitale fiets- en wandelroutes waarvoor de
kiem tijdens de gidsenopleiding werd gelegd bij de eindopdracht met een route door het Rozendaalse bos. Inmiddels
heeft de landelijke IVN een route app laten ontwikkelen,
waar alle afdelingen routes op kunnen zetten. Er staan al
vijf routes van onze afdeling live op deze app. De werkgroep
wil graag het aantal routes uitbreiden vooral aan de kant
van Dieren. Naast het ontwikkelen van de routes zelf, is ook
het schrijven van de informatieve achtergrondverhaaltjes
met goede foto’s een leuke klus vindt Jaap. Deze stukjes
zijn vooral toegespitst op natuuronderwerpen en minder op
cultuurhistorie.

Witte kwarts
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De kop met snavel van lepelaar, vink, buizerd en blauwborst.

Vogelcursus
Jaap is gefascineerd door vogels en gaat geregeld met zijn
verrekijker en telescoop op pad. Dat kan dicht bij huis, maar
bijvoorbeeld een weekje naar Texel doet zijn hart echt
sneller kloppen. Vooral tijdens de vogeltrek wanneer er zeer
veel soorten te zien zijn. “Ik ben geen echte soortenjager,
maar als ik een vogel zie, wil ik wel weten wat voor soort
het is!
Samen met Hans Dekkers en Maarten de Gooyer hebben
we dit voorjaar een korte vogelcursus georganiseerd voor
beginnende vogelaars. Er waren 24 deelnemers en de
cursus bestond uit twee theorieavonden en twee excursies.
Voor de excursies hadden we de hulp ingeroepen van Dick
de Vos, auteur van de Veldgids ‘Vogelzang’. Het herkennen
van vogels en vogelgeluiden is soms best lastig, zoals het
uit elkaar houden van bijvoorbeeld de tjiftjaf en de fitis. Op
dat punt ben ik ook nog maar een beginneling en daar stop
ik momenteel veel tijd in, want het is zo mooi als dat lukt.
Het organiseren van de vogelcursus was erg leuk om te
doen. Ik hoop dat de cursisten er het nodige van hebben
opgestoken. Zelf heb ik er in ieder geval veel van geleerd
en het is erg leuk om informatie over vogels over te
brengen!”
Website
Hij heeft een eigen website, met informatie over onder meer
natuur, evolutie, geologie en historie, meestal in relatie tot
de Veluwezoom. Voor hemzelf is het een soort digitaal
aantekenboekje en naslagwerk voor excursies, dat door
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Evolutie van de snavel
Binnen de vogelwereld bestaan er veel verschillende
snavelvormen. Naast het poetsen van hun verenkleed,
gebruiken vogels hun snavels hoofdzakelijk om te eten
en te drinken. Alle snavelvormen die er nu zijn, hebben
zich evolutionair zo ontwikkeld. Iedere vorm is helemaal
afgestemd om de soort zo goed mogelijk te laten overleven. Door het evolutieproces hebben de snavelvormen
zich zo ontwikkeld dat de vogels zo efficiënt mogelijk hun
voedsel kunnen bemachtigen. Iedere snavelvorm is
gespecialiseerd in een bepaalde voedselgroep, zoals
insecten, zaden, regenwormen, waddiertjes, muizen etc.
Zo heeft de lepelaar een lepelvormige snavel om op de
tast waterdiertjes te vangen. De vink heeft een korte
kegelvormige snavel, geschikt om zaden mee te eten.
De buizerd een haaksnavel om vlezige prooien klein te
scheuren. De blauwborst een langere spitse snavel om
insecten mee te vangen.

iedereen te raadplegen is. “Met gidsen informeer je circa
150 mensen per jaar over de natuur, maar via de website
is dat een veelvoud. Het contact is natuurlijk totaal anders
en minder persoonlijk, maar het bereik is wel een stuk
groter.”
Website Jaap Vette: veluwezoominbeeld.nl
Tekst Karin Otermann
Foto’s: Pixabay en Jaap Vette
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INSECTEN: HUN ACHTERUITGANG EEN VLOEK OF EEN ZEGEN?
Waar de een insecten griezelig vindt, echte lastpakken die
je het liefst kwijt bent, geniet de ander met volle teugen van
de mooie details en van hun bijzondere leefwijze. Deze
verschillen zullen altijd blijven. Maar insecten, de grootste
groep dieren op aarde, zijn noodzakelijk voor ons voortbestaan. Om bloemen te bevruchten, die later uitgroeien tot
bijvoorbeeld fruit. Om afval te verwerken tot nieuwe grondstoffen. We staan stil bij de vraag: Is die achteruitgang wel
zo dramatisch als wordt beweerd?
In de wereld van planten en dieren is het een komen en
gaan. Evolutie heet dat. De dinosaurussen zijn al lang geleden uitgestorven. Momenteel maken we ons druk over de
reuzenpanda, de tijger. Maar och, die insecten, ze zijn met
velen. Hebben ze, zo klein als ze zijn, wel een functie voor
ons, of zijn ze vooral lastig?
Grote dieren zie je eerder, zijn gemakkelijker te bestuderen.
Maar die vliegende, kruipende en krioelende wereld vol
bijzondere exemplaren die ons omringt, daar weten we vaak
weinig van. En ja, onbekend maakt vaak onbemind. De
tentoonstelling 'Microsculpture' van Levon Biss, afgelopen
winter in Maastricht in het Natuurhistorisch museum,
toonde ons de schoonheid van insecten door ze zeer groot
af te beelden. Veel bezoekers genoten, kinderen aaiden de
foto's. Maar terug in het gewone dagelijkse leven zien we
insecten vaak anders. Een opdringerige hoornaar, irritante
wespen boven je lekker glas bier, een mierenkolonie die
door je keuken marcheert. Tja, die momenten maken indruk, want verder vallen deze kleine dieren niet zo op.

Gaasvlieg op Parnassia

Echter, zeker 80% van alle diersoorten is insect. Samen
zijn ze zeventien keer zo zwaar als de mensheid. Ongeveer
vijfduizend insectensoorten hiervan, vormen een probleem
voor mens, dier of plant. En die andere 99,9%? Waar zijn
die dan goed voor? Wat is er nuttig aan een wesp, een
mug? En als er toch al zoveel insecten zijn, dan kunnen we
er toch wel wat missen.
Rapporten over achteruitgang
Uit een rapport van het Wereld Natuur Fonds blijkt dat sinds
1970 60% van de vissen, vogels, zoogdieren, amfibieën en
reptielen is verdwenen. Uit een Duitse studie net over de
grens, blijkt dat in 27 jaar de insecten met 75% zijn afgenomen. Hoe zit dat voor ons land, zijn hier ook gegevens
over bekend? De Vlinderstichting meldt in 2018 dat de
meeste soorten dagvlinders met 35% achteruit zijn gegaan.
En soorten die alleen in natuurgebieden leven zelfs met
65%. Is dit maatgevend voor andere groepen insecten?
Jammer genoeg zijn er niet voor alle groepen landelijk
dekkende meetnetwerken, zullen we het moeten doen met
twee kleinschaligere onderzoeken. Deze geven echter wel
een trend aan, zeker doordat ze langdurig lopen. Het gaat
hierbij om het onderzoek van:
- De Kaaistoep vlak bij Tilburg door het KNNV, waar men
gedurende 23 jaar nachtactieve insecten heeft gevangen
met behulp van licht. Achteruitgang: 54%.
- Veldstation Wijster in Drenthe, wees na 20 jaar uit dat er
72% minder loopkevers zijn in Nederland.
(Let wel, deze metingen vonden plaats in 'natuur'gebieden.
Wellicht is het daarbuiten erger, of juist niet.)

Microvlinder
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Een schatting voor Nederland
Op basis van eerder genoemde onderzoeken, en gegevens
uit de ons omringende landen, zullen we het in Nederland

Zomer 2019 44e jaargang nr. 2

Afname van insecten in Nederland, in 27 jaar
Haften 98% (blijkt uit 8 jaar onderzoek)
Kokerjuffers 93%
Kevers 76%
Loopkevers De Kaaistoep 92%
Loopkevers in Drenthe 1995-2017 79%
Lieveheersbeestjes 57%
Gaasvliegen 72%
Macro-nachtvlinders 66%
Wantsen 0%

Kleine rode weekschildkever

moeten doen met een schatting. Zeker is dat de meeste
insectengroepen een flinke afname laten zien in de laatste
27 jaar. Tweederde van het aantal individuen is verdwenen.
Er zijn gelukkig ook enkele optimistische geluiden:
- Wantsen: hier zien we geen achteruitgang, de oorzaak
daarvan is nog onbekend.

- Libellen: de aantallen zijn deels hersteld, m.n. de 4 talrijkste soorten: azuurwaterjuffer, lantaarntje, watersnuffel en
viervlek (al lijkt het inmiddels weer minder goed te gaan)
doen het goed, door de inmiddels sterk verbeterde waterkwaliteit en de natuurherstelprojecten.
- de klimopbij, voor het eerst gezien in Maastricht in 1997,
inmiddels al in Friesland gesignaleerd, waarschijnlijk
dankzij de warmere zomers, vooral in de stedelijke omgeving met veel steen en beton EN veel klimop (de waardplant).
- Het aantal bladluizen is vrij stabiel MAAR meer soorten
bladluis zijn inmiddels schadelijk voor gewassen.
Oorzaken
Uiteraard is er sprake van een samenspel van meerdere
factoren. Zo is er de intensivering van de landbouw. Ook
wordt het land voor andere doeleinden gebruikt (wegen,

Schorpioenvlieg na regenbui
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gebouwen) en dit brengt weer versnippering van de steeds
verder afnemende leefgebieden van insecten met zich mee.
Dan de toename van stikstof (ook wel genoemd: ‘stille
sluipmoordenaar’ of ‘killer voor de kleintjes’), fosfaat en
gewasbeschermingsmiddelen. De onkruidverdelger glyfosaat (o.a. in Roudup, dat nog 5 jaar gedoogd wordt door de
EU, daarna komt er waarschijnlijk een ander verdelgingsmiddel op de markt) doodt de planten die insecten nodig
hebben EN verstoort het bacterieleven in de darmen van
bijen, waardoor ze langzamer groeien en vatbaarder zijn
voor dodelijke infecties. Ook raken ze gedesoriënteerd,
vinden hun korf niet terug. (zie kader)
Tenslotte spelen ook het weer (klimaatverandering) en de
plantensoortenrijkdom een rol. Echter, het weer zorgt voor
schommelingen binnen het seizoen, maar verklaart niet de
neergaande trend tussen de jaren.
Insecten en bestrijdingsmiddelen
Insecteneters krijgen dankzij het eten van insecten ook
de insectenbestrijdingsmiddelen binnen. Recent berichtte men dat veel jonge koolmezen sterven omdat zij de
buxusmot eten, die vijf diverse gifstoffen bevat, nu
mensen deze plaag massaal met gifstoffen te lijf gaan,
om zo de buxushaag te redden. Een volgende bedreiging. Tel daarbij op het kalkgebrek in bossen, waardoor
van vogels de eischalen kapot gaan en poten van jonge
vogels al in het nest breken. Zo kom je tot het schrikbarende feit dat sinds 1980 alleen al in Noordwest-Europa
421 miljoen vogels zijn verdwenen.

Eendagsvlieg

Belang
Insecten zijn essentieel voor het behoorlijk functioneren van
de diverse ecosystemen. Als zij er niet zijn,
- wie zorgt er dan voor bestuiving van gewassen? Nu doen
dat de bijen en vlinders. Gaan we, net als de Japanners,
bloemen met een penseeltje bestuiven?
- wie ruimt dan dode of schadelijke dieren en planten op?
Nu ruimen de minder aaibare kevers en schimmels ons
dode hout op. Composteren de afgevallen bladeren.
- wie dient dan als voedsel voor vogels, amfibieën, vleermuizen en kleine zoogdieren? Nu zijn dat muggen, rupsen,
kevers, wormen. Op dit moment zijn er al onvoldoende insecten om de jonge vogels te voeden, zijn de vogels met
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Boszandloopkever

33% afgenomen. De enorme afname van vogelsoorten als
de veldleeuwerik en patrijs zou ook wel eens hieraan
kunnen liggen.
- wie helpt ons dan bij plaagbestrijding? (zie voorbeeld in
kader)
Tenslotte, volgens mij ook niet onbelangrijk, zorgen de insecten voor een rijk landschap waarin veel te beleven valt.
Een gezonde vogelstand, vlinderstand en insectenstand
zijn een graadmeter voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Ook de gezondheid van de mens wordt er door
beïnvloed.

Voorbeeld
Eind oktober waren er op de dijk waar ik mijn hond uitliet
erg veel 'vliegjes'. Maar van welk dier?
De website ‘Nature Today’ bracht uitkomst, het ging in
dit geval om vliegende bladluizen. De uitzonderlijke
weersomstandigheden bleken zeer gunstig voor deze
insecten. Vooral in de herfst verschijnen de gevleugelde
mannetjes en vrouwtjes, waarbij de vrouwtjes na paring
hun eitjes afzetten in spleten, op takken. Wie weet zijn
er volgend jaar veel nakomelingen. Er is nog geen najaarsmeting. Bij gunstig weer (warm, zonnig en droog)
kan een kolonie zich vervijfvoudigen binnen een week.
Veel insecten zijn afhankelijk van de honingdauw die
bladluizen produceren (het overtollige suiker uit plantensappen die ze opzuigen) waaronder mieren, wespen,
vlinders, langpootmuggen en gaasvliegen. De bladluis
remt echter de groei van de plant. Natuurlijke vijanden
zijn onder andere lieveheersbeestjes, gaasvlieglarven,
zweefvlieglarven, sluipwespen, wespen, kortschildkevers, oorwormen, wantsen en roofvliegen. Maar dan
moeten die er wel zijn.

Zomer 2019 44e jaargang nr. 2

Een positief bericht uit onze omgeving
In het gebied van landgoed Middachten experimenteert
men met ruige mest, ten bate van insecten. Door de ruige
mest moet het bodemleven toenemen, hetgeen zorgt
voor meer regenwormen en emelten en dus voor meer
voedsel voor vogels. Ook leven er meer (insecten)larven,
hetgeen goed is voor de kuikens. Ruige mest i.p.v.
drijfmest zorgt voor minder snelle groei van het gras,
zodat kuikens ruimte hebben om te lopen.
Eigen ervaringen
Al dat onderzoek, zegt je dat wat. Ze kunnen zoveel beweren. Cijfers kun je manipuleren, aldus leerde ik bij het vak
statistiek. Ben jij ook zo sceptisch, dan is het wellicht handiger uit te gaan van eigen waarnemingen. Hoe vaak heb
je de laatste jaren de voorruit van je auto moeten wassen
omdat je door de massa's insecten onvoldoende kon zien.
Ik ken de situatie uit mijn jeugd, maar heb al jarenlang een
vrijwel schone kentekenplaat. Al fietsend een vlieg of ander
insect achter mijn bril of in mijn oog. Ik kan het me niet
herinneren. In de zomer staat de buitendeur regelmatig
open. Ik heb een hordeur, echter gebruik die niet zo heel
veel. Want die enkele verdwaalde vlieg of bij weegt niet op
tegen het ongemak de hordeur steeds te sluiten.

Langpootmuggen in actie

Herken je dit? Zijn er nog meer momenten nu je eens terug
denkt, waarop je beseft: 'Hé, ik mis wat!' Als dat zo is, weet
je uit eigen ervaring dat de achteruitgang van insecten inderdaad dramatisch is.
Tekst en beeld: Corlène van den Camp

Tekst en beeld: Adelijne Martin
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BIJSPIJKEREN
Het was een leerzame avond over de nachtvlinders, die
werd gepresenteerd door Jurriën van Deijk van de vlinderstichting. Helaas leverde het vangen in de speciale bak met
de lamp niets op door het te koude weer. Wel heb ik een
mooie PDF van hem gekregen. Was je deze avond niet
aanwezig en wil je hem toch hebben stuur dan even een
mailtje naar janherma@chello.nl.
Voor de komende periode hebben we het volgende op het
programma staan:
Dinsdag 28 mei: 19.00 uur bij gemaal de Volharding in
Velp, excursie Velperwaarden. Zie vorige Karwij.
. Restauratie droogstaande beekbedding landgoed Molenbeek

Woensdag 18 september19.30 in de Klaproos, Korenbloemstraat 21, 6991 VP Rheden, komt Bert van der Saag
vertellen over het werk aan de restauratie van de Gravinnenbeek in het landgoed Molenbeek in Eerbeek.
Een aantal enthousiaste beekliefhebbers uit Eerbeek zijn
twee jaar geleden begonnen om de droogstaande beekbedding op het particuliere landgoed Molenbeek te restaureren. In de beekloop was altijd nog een gemetselde waterval aanwezig. Vorig voorjaar stond het water weer tot
aan de waterval. Helaas na de droge zomer is het weer veel
minder, toch werken de mensen gewoon door tot het project
naar wens is. Bert heeft van dit alles plus de historie van
dit gebied een boeiende presentatie gemaakt die hij deze
avond voor ons gaat vertonen.
Ook is er op zaterdag 21 september om 10.00 uur vanaf
Het Witte Huis aan de Boshoffweg (weg naar Landall
Coldenhove) een excursie langs de beek om te zien
hoever de werkzaamheden gevorderd zijn.
Tekst en beeld: Herma Scherpenzeel

Blauw grasland met Orchidee, Soerense Broek

Laatste week van juni, exacte datum wordt bekend gemaakt via Nieuwsbrief: Excursie Soerense Broek. Vertrek
19.00 uur vanaf de Soerense brug over het Apeldoorns
Kanaal.
Het is nu alweer een aantal jaren geleden dat de laatste
werkzaamheden in het Soerense Broek zijn verricht. Nu
komt het aan op goed beheer om de gewenste ontwikkelings fase, een blauw grasland te verwezenlijken. Orchideeën zijn er alweer volop te vinden en ook andere plantensoorten zijn verschenen. Op deze avond hopen we er
een aantal te vinden.
Aan het werk in het Soerense Broek
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Computers
op maat
Onderhoud
Netwerken
Reparatie
Supplies
Emmastraat 29 • 6881 SN Velp • (026) 3640641
Internet: www.ictvisie.eu
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Zondag 22 september, 10.00 uur
Evolutie en geologie op landgoed Beekhuizen
Start: P zwembad Beekhuizen, Velp
Eerste gids: Jaap Vette
Indien onbestelbaar:
De Klaproos, Korenbloemstraat 21
6991 VN Rheden

Oost-Veluwezoom
PROGRAMMA

BIJSPIJKEREN (zie ook blz. 18)
Dinsdag 28 mei 19.00 uur gemaal “de Volharding” , Latumse Veerweg Velp. Wat is er inmiddels gerealiseerd bij het
natuurontwikkelings project Velperwaarden.
Laatste week juni (zie Nieuwsbrief voor exacte datum)
19.00 uur vanaf de Soerense brug over het Apeldoorns
Kanaal de excursie Soerense Broek.
Woensdag 18 september 19.30 uur in de Klaproos, Korenbloemstraat 21, 6991 VP Rheden, restauratie van de
Gravinnenbeek landgoed Molenbeek Eerbeek, door
Bert van der Saag.
Zaterdag 21 september 10.00 uur vanaf Het Witte Huis aan
de Boshoffweg (weg naar Landall Coldenhove) Eerbeek,
een excursie langs de Gravinnenbeek.

Voorwandelen
Hierbij zijn ook niet-gidsende IVN-leden welkom.
Maandagmorgen: altijd vrijdagmorgen ervoor, om 9.00 uur.
Zondag: doorgaans zaterdag voorafgaande om 9.00 uur.
Andere wandelingen: voorwandelen varieert.
Wil je zeker zijn van de tijd, bel of mail de eerste gids.
Maandag 3 juni, 09.30 uur
B(l)oeiende bermen in de Havikerwaard
Start: P. Kasteel Middachten, De Steeg
Eerste gids: Bertus Schoenmakers/Jutta Müller
Koffie in de Oranjerie van Middachten (toegang vrij)
Zondag 16 juni, 12.30 uur
Ellecom, het Spa van de Veluwe
Start: P Sporthal Ellecom, Eikenstraat 5, Ellecom
Eerste gids: Raymond Overmars-Marx
Maandag 1 juli, 09.30 uur
Oranje sporen in het Sterrebos
Start: P. Het Sterrebos, Zutphensestraatweg, Ellecom
Eerste gids: Bertus Schoenmakers/Marijke van Delft
Maandag 5 augustus, 09.30 uur
Diersporen zoeken
Start: P. De Spelerij, einde Imboslaan, Dieren
Eerste gids: Sandra Omlo/Jutta Müller
Maandag 2 september, 09.30 uur
Bloeiende heide en boeiende bossen
Start: hoek Arnhemsestraatweg/Valkenbergerweg, Rheden – P. Ventweg langs Arnhemsestraatweg
Eerste gids: Rob Timmerman
Zondag 8 september, 14.00 uur
De Onzalige bossen
Start: P de Lappendeken, Diepesteeg/Beekhuizenseweg,
De Steeg
Eerste gids: Bouzian Salama

Wilde peen Foto: Corlène van den Camp

Wandelingen aanvragen
excursies@ivnoostveluwezoom.nl
Scholenwerk aanvragen
scholen@ivnoostveluwezoom.nl
Rondleiding IVN-tuin
ivn-tuin@ivnoostveluwezoom.nl
WANDELPROGRAMMA IVN EERBEEK
Meer info: www.ivn.nl/eerbeek / secretaris@ivn-eerbeek.nl
Zondag 16 juni 14.00 uur Hall, Insecten in het Leusveld
Zondag 14 juli 14.00 uur Cortenoever, Stroomdalflora
Zondag 11 augustus 14.00 uur Loenen, Zilvense heide
Zondag 8 september 14.00 uur Eerbeek, Bomenwandeling
PROGRAMMA KNNV ARNHEM
Zie agenda op www.knnv.nl/arnhem

