VOORWOORD
Het voorjaar met zijn vele activiteiten is voorbij. De zomer is begonnen. Een
aantal leden was of ging met vakantie toen we het droevige bericht kregen dat
ons trouwe lid Freek Bult was overleden. Woensdag 8 aug hebben we
afscheid van hem genomen in het crematorium in Meppel. Vanaf hier wil ik de
familie nogmaals veel sterkte toewensen bij dit verdriet.
e
De fietstocht op 2 Pinksterdag was weer een groot succes. Bedankt Roelof
en Jan. Weer meer dan 200 deelnemers die een heerlijke middag door onze
gemeente hebben gefietst.
Ook hebben we meegewerkt met Radio en TV Oost om onze gemeente te
promoten als mooiste dorp van Overijssel, hopend dat het zo’n mooie
gemeente blijft.
Zoals je kunt lezen hebben we ook meegewerkt door middel van inspreken
aan de inrichting van het landelijk gebied. Dit heeft Gerard van den Berg
gedaan. Ook mede namens Natuurwerkgroep de Reest, Natuurbescherming
Zuidwolde en Vliegvlug uit Meppel. Je kunt dit verderop in de Scharrelaar
nalezen.
Ook zijn we in overleg geweest met de CDA fractie en hebben we
deelgenomen aan de inspreekavond van de structuur visie voor de gemeente.
We zijn dus niet alleen druk geweest in het veld maar ook aan de
vergadertafel.
In de volgende Scharrelaar is het de bedoeling dat jullie voor zover bekend de
gegevens van de nestkast bescherming kunnen lezen. Dit is mede financieel
ondersteund door Natuur en Milieu Zwolle.
Ook zullen we dan terugkomen op de zwaluw en ijsvogelwanden, mede
financieel ondersteund door vogelbescherming.
Tot ziens op onze activiteiten.
J. Vos
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05-11-2012
03-12-2012

08-04-2013
06-05-2013

Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42,
IJhorst, aanvang 20.00 uur, presentatie over kerkuilen van
Johan de Jong.
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42,
IJhorst, aanvang 20.00 uur, presentatie van Martijn Bunskoek
over Rottumeroog.
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42,
IJhorst, aanvang 20.00 uur, presentatie over de Bonte
Vliegenvanger (Harry)
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42,
IJhorst, aanvang 20.00 uur, presentatie over vlinders en
libellen door Jan Visser.

Op de agenda bij Vogelwacht Uffelte.
22-11-2012

Lezing over de natuur (o.a. ijsberen) rond Churchill door Chris
Schenk, 20.00 uur in Dorpshuis “De Veldkei” , Veldkamp 77
7971 BX Havelte.

JEUGDAGENDA
17-11-2012
19-01-2013
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Knutselmiddag bij Jan Nijboer in de werkplaats Industrieweg
27a Staphorst om 14 uur. Niet leden betalen € 2.
Quiz, film . Uitreiking nieuwe programma’s. Aanvang 14.00
uur inforuimte SBB aan de Vijverweg.

IN MEMORIAM: FREEK BULT.
Op 3 augustus 2012 is overleden Freek Bult. Een man die jarenlang actief is
geweest voor onze vereniging. Rustig bescheiden, op zijn eigen wijze heeft hij
zich ingezet voor de natuur. Voor de administratie van het ringwerk door Bert
Blaauw en Jacob Mussche heeft hij talloze ringnummers geordend en
ingevoerd in de computer. Vogels hadden zijn aandacht. Hij mocht er graag
over vertellen wat hij nu weer gezien had in zijn tuin in IJhorst. Samen met
Roelof Talen heeft hij bijna 40 jaar lang een nestkast route gelopen in IJhorst.
De laatste jaren verzorgde hij voor de Scharrelaar de rubriek “ Vogel
waarheen was uw vlucht? “. Waarvoor hij een nieuwe opmaak had gemaakt
geschikt voor computer verwerking. Freek ging erg nauwgezet te werk met de
cijfertjes. We verliezen in hem een gewaardeerde natuurvriend. Zijn vrouw ,
kinderen en kleinkinderen wensen we sterkte toe voor de toekomst.
De Redactie

JEUGDHOEKJE

Bezoek aan Museum Schoonewelle te Zwartsluis op 07-07-12
Zaterdag 7/7 vertrokken we om 13 uur vanaf het marktterrein richting
Zwartsluis. Met 6 jongens en 3 vrouw begeleiding gingen we op de fiets met
prachtig weer naar Museum Schoonewelle. Dit Museum is verhuisd naar het
nieuwe” Bezoekerscentrum De Sluuspoort” ,een prachtig nieuw gebouw wat
net een week geleden geopend is. We werden ontvangen door Eefje Bols die
ons een rondleiding gaf. Ze vertelde dat wij de eerste groep waren die het
nieuwe gebouw bezochten. Ze vertelde enthousiast over de exposities.
Op de benedenverdieping was een bijzondere expositie met als titel ‘Blijf bij de
tijd’. Deze expositie begint in het donker van het heelal en al lopende zie je de
verschillende tijden en klimaten. Prachtige foto’s, geluiden, opgezette dieren
en meerdere attributen maken het geheel heel levendig. Dit moet je zelf zien
en ondergaan.
Op de bovenverdieping staat de uitgebreide collectie van Schoonewelle met
veel geprepareerde dieren en wel meer dan 500 vogels. Een speciale vogel
3

die ze in bezit hebben is de renvogel uit 1887.Museum Naturalis uit Leiden
zou deze graag willen hebben, maar Schoonewelle wil hem niet kwijt. De
kinderen konden boven een speurtocht doen. Door allerlei vragen over de
dieren en deze dan op te zoeken kregen ze als antwoord een bepaald woord.
Ter afsluiting kregen we nog limonade en koffie met wat lekkers erbij. Daarna
volgde de terugreis op de fiets. Al met al een erg leuke middag.
Marry van den Berg-Timmerman
Busreis jeugd naar Wildpark ‘Het Aardhuis’ en de Schovenhorst op zat.
15 september.
Om 8.30 uur vertrokken we zat. 15 sept. met 30 kinderen en 6 pers. leiding
met de bus richting Hoog Soeren. Ons reisdoel was wildpark ‘Het Aardhuis’.
Om 10 uur werden we opgewacht door een gids die ons een rondleiding zou
geven in het park. Het park is 42 hect. groot en is eigendom van de
Koninklijke familie. Het wordt beheerd door een stichting met vele vrijwilligers.
Er staat een jachthuis/aardhuis wat in 1861 is gebouwd door Koning Willem
de derde.
Oorspronkelijk werd dit gebruikt voor inspectie van de militaire troepen door
Koning Willem de derde. Er zit nu een klein museum (een oorspronkelijk
ingerichte kamer),een expositie over de natuur en een klein winkeltje in. Later
heeft de Koninklijke familie het hele terrein opengesteld voor het publiek.
Koningin Wilhelmina kwam hier ook vaak met haar vader. Het was een geliefd
schilderplekje van haar. Er staat nog een kroon in een boom gebrand met
haar initialen.
Al wandelend kwamen we bij een uitzichtpunt. Hier hebben we een vos gezien
en een aantal edelherten. We zagen poot afdrukken van een hert. De gids
vertelde dat het vrouwtje een puntige afdruk heeft en het mannetje een wat
rondere vorm. Daarna kwamen we bij de wilde zwijnen, deze zitten op een
afgebakend stukje grond. We mochten ze voeren met zakjes gekocht voer. Op
een andere plek was een grote panoramahut. Hier konden we een roedel
edelherten (wel 10 stuks) van dichtbij bekijken. Momenteel is het bronstijd van
de herten. Het mannetje slaapt dan 6 weken niet en is dan druk met het
bewaken van zijn roedel. Het mannetje verliest elk jaar (ongeveer in januari)
zijn gewei. Ook hebben we nog een damhert gezien.
Enkele verschillen tussen een edelhert en een damhert. Een edelhert heeft
een open gewei en een egale bronskleurige spiegel. Een damhert heeft een
dicht gewei en een spiegel met twee zwarte strepen. De gids vertelde leuk en
interessant. Na twee uur waren we weer terug bij ‘Het Aardhuis’.Een broodje
gegeten en daarna nog ‘Het Aardhuis’ bekeken.
Om 13.30 uur vertrokken we richting Schovenhorst. Dit is een 160 jaar oud
landgoed met historische bomen tuinen en moderne architectuur, met als
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hoogtepunt een 40 meter hoog en 235 treden tellende bostoren. Een
prachtige uitkijktoren, eigenlijk een verticaal boom kroonpad zodat je op
verschillende hoogten een blik op stammen en kruinen van de bomen kunt
werpen. Een klim naar boven is dan ook een geweldige ervaring. Hier gingen
we dan eerst de uitkijktoren beklimmen. Boven aan gekomen, na eerst een
drukke weg overgestoken te zijn, hadden we een prachtig uitzicht, je kon daar
echt genieten. Een aantal probeerden zo snel mogelijk de trappen op en af te
rennen wat een flinke inspanning was , of ze gingen in de uitbouw van de
toren op een net zitten waardoor je zo naar beneden kan kijken. Er waren er
ook die op het eerste moment last hadden van hoogtevrees, die werden door
Jaap bemoedigd zodat ze er toch veel plezier aan beleefden.
Na een tijdje was iedereen weer beneden zodat we terug gingen naar het
andere deel van het terrein. Hier konden ze zich heerlijk vermaken in het
speelbos, waar ze konden klimmen, hutten bouwen of ze gingen gezellig met
groepje een in een hutje zitten. De leiding kon er even rustig bij zitten op een
bankje. Hierna gingen we om half 4 weer richting bus om weer terug te rijden
naar Staphorst. Al met al kan de jeugd en leiding terug zien op een mooie
dag.
De jeugdleiding “Weer of geen Weer’
Busreis 2012 naar de Veluwe
Om half negen moesten we op het marktterrein zijn. Eerst een plekje
opzoeken waar we een uur moesten zitten. Ongeveer 10 uur waren we bij het
Aardhuis. Daar kregen we van een gids een rondleiding door het bos waar
onder andere edelherten, damherten en wilde zwijnen te zien waren. We
hebben die ook nog gevoerd. Ook is er een vos gezien. We zijn ook in een
beukenlaan geweest waar geen zonlicht kwam. Want daar kwamen de
vorsten en edele vrouwen langs omdat ze niet bruin mogen worden. Hoe
witter je bent hoe rijker je was. Nu komen we weer bij het Aardhuis. Daar
hebben we gegeten en binnen bekeken en gekocht. Toen gingen we weer met
de bus een kwartiertje rijden naar de uitkijktoren van Schovenhorst, waar je op
een net kon, een stuk boven de grond. Boven op de toren had je mooi uitzicht.
Als we dat gedaan hadden, liepen we naar het speelbos waar we “gespeeld”
hebben. Dit was het we zijn onderweg naar Staphorst.
Groetjes. Annelie van Veen en Klarine Mulder.
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INSPREKEN COMMISSIE INRICHTING LANDELIJK GEBIED 30 MEI 201205-24
Voorzitter,
Als bestuurder spreek ik in namens de Natuurbeschermingsvereniging IJhorstStaphorst e.o.. Deze vereniging is 55 jaar geleden opgericht door boeren en
burgerij in de gemeente Staphorst. De vereniging wordt gesteund door ca. 800
huishoudens.
Ik spreek ook in namens de Natuurwerkgroep De Reest uit Balkbrug, de
Vereniging voor Natuurbescherming Zuidwolde en vogelwerkgroep Vliegvlug
uit Meppel.
Deze organisaties zetten zich in voor de ontwikkeling en bescherming van
natuur en landschap in deze regio en in het bijzonder het Reestdal. En wij
kijken daarbij over bestuurlijke grenzen heen wat tot ons verdriet niet altijd van
ons provinciaal bestuur gezegd kan worden.
Wij zijn buitengewoon teleurgesteld over uw besluit om de begrenzing van de
EHS in het Reestdal ter discussie te stellen. Wij vragen ons af of u wel eens
echt goed op de kaart heeft gekeken. Als u dat had gedaan dan had u kunnen
vast stellen dat het 35 kilometer lange Reestdal een smalle breedte heeft die
varieert van enkele honderden meters tot hooguit l kilometer. Maar dit
waardevolle en zeer kwetsbare gebied is wel drager van de kwaliteit van
natuur en landschap aan de noordkant van de provincie. Het Reestdal is hier
het visitekaartje van onze provincie in een verder niet altijd even aantrekkelijk
deels ontginningslandschap. Het Reestdal is een cultuurhistorische eenheid
met een karakteristieke afwisseling van eeuwenoude met houtwallen
omgeven akkers en bloemrijke natte graslanden gelardeerd met monumentale
boerderijen. De kwaliteit van het Reestdal mag niet ter discussie worden
gesteld, sterker nog moet verder worden uitgebouwd.
Het Reestgebied heeft zoals gezegd zijn eigen kwaliteit maar vormt ook een
ecologische verbinding tussen de beken van Zuid West Drente en het natte
veengebied van Noord West Overijssel enerzijds en het bekenstelsel van Zuid
Oost Drente en de Vecht bij Hardenberg anderzijds, mits op een slimme
manier het Ommerkanaal en de Lutterhoofdwijk daarbij worden betrokken.
Deze watergangen vallen onder het regiem van de KR W. Het benutten van
deze ecologische verbindingspotentie is een uitdaging die veel meer energie
geeft dan juist de andere kant op te kijken door mogelijk het Reestgebied
buiten de EHS te brengen. Provincie Overijssel let op uw zaak, de noordkant
van de provincie hoort er ook bij!
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De Reest heeft in het verdere en ook recenter verleden de nodige
beproevingen doorstaan door grootscheepse ontginningen in het brongebied,
het afkoppelen van oorspronkelijke stroomgebieden en de intensivering van
de landbouw. Maar juist de laatste 25 jaar gaat het weer de goede kant op en
krijgt deze natuur- en landschapsparel letterlijk weer kleur. Let wel, al 80% van
het grondgebied is in beheer van Het Drentse Landschap en Landschap
Overijssel. Deze organisaties hebben inmiddels veel in het gebied
geïnvesteerd. Nog een paar laatste slagen en er ontstaat een duurzaam
natuur en landschapssysteem waar ook de volgende generaties van kunnen
genieten. Wij als locale organisaties en dat geldt ook voor een groot deel van
de bevolking, zullen niet accepteren dat dit door de provincie in het kader van
een ongeëvenaarde bezuinigingswoede te grabbel wordt gegooid. Het werk
moet en kan worden afgemaakt.

Het is u ongetwijfeld bekend dat het waterschap Reest en Wieden in het
Reestdal heeft geïnvesteerd en van plan is daar fors mee door te gaan met
als doel om te voorkomen dat Meppel in bijzondere situaties wordt
geconfronteerd met wateroverlast. Maar ook om wateroverlast in het
omringende agrarische gebied te voorkomen. Deze investeringen zijn ook
bedoeld om de verdroging in dit gebied op te heffen waardoor de natuur goed
kan functioneren. Het waterschap kent zijn verantwoordelijkheid. Wij
verwachten van u dat u de uitvoering van deze waterschapstaak ten volle
ondersteunt. Overigens heeft u nota bene nog geen drie jaar geleden besloten
het Reestdal als prioritair gebied aan te wijzen en actief grond te verwerven.
Het beekdal is voor de natuur nog te droog maar voor de landbouw te nat. Het
overgrote deel van het beekdal is voor de landbouw niet meer interessant. Wij
zijn dan ook blij dat de provincie haar medewerking gaat verlenen aan de
uitvoering van de ruilverkaveling Staphorst- Reestdal. Dat biedt ook
perspectief voor de boeren die deels afhankelijk zijn van Reestlanden. Door
aankoop van natte Reestlanden ten gunste van natuur ontstaan er voor de
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betrokken boeren in de regio nieuwe ruilmogelijkheden. Uiteraard geldt dit ook
voor een belangrijk zijdal van de Reest: de Vledders en de Leijerhooilanden.
Door een slimme verkaveling, een intelligente aankoop van gronden in het
Reestdal en slimme herinrichting van dit gebied kunnen alle belangen worden
gediend. Het geeft daarbij de ook zo belangrijke duidelijkheid voor het gebied.
Maar dat moet u dan wel willen.
Nu heb ik het nog helemaal niet gehad over het belang van dit gebied voor
recreatie en toerisme. Mits goed gestuurd heeft dit gebied grote potenties voor
deze sector. Nu al zien we dat het aantal bezoekers jaar in jaar uit toeneemt.
Het Reestdal kan veel hebben als de natuurkern de Reest met haar natte
gronden integraal ingericht en beheerd kan worden als een robuust natuurlijk
beekdal. En dat is alleen haalbaar als dit gebied onderdeel blijft van de EHS.
Tot slot. De provincie Drente heeft besloten om de noordkant van het
Reestland binnen de begrenzing van de EHS te houden. Ondersteunt ook de
plannen van het waterschap om tot een robuust en duurzaam watersysteem
te komen. Dan kan onze provincie toch niet achterblijven. U zult het niet weten
maar bisschop Willebrand heeft in 1236 de Reestparochie gesticht. Deze
parochie liep langs beide kanten van de Reest van Meppel, dat niet meer dan
een paar boerderijen groot was tot aan waar nu Balkbrug ligt, dat toen nog
eeuwen op zijn ontstaan moest wachten. Verder was er alleen maar
hoogveenmoeras. Maar de plaats van de kerk moest aan de Overijsselse kant
van de Reest, in IJhorst komen. De bisschop vertrouwde de Drenten nog niet
helemaal want die hadden zijn voorganger in de slag bij Ane zo'n 10 jaar
eerder nog verslagen Was de kerk aan de Drentse kant gebouwd: grote kans
dat deze regio dan onder de provincie Drente was komen te vallen. Dan had ik
nu niet hoeven in te spreken. Maar zonder gekkigheid: wij verwachten dat
overheden nauw samenwerken en dus in dit geval Drente en Overijssel met
een gezamenlijk visie komen voor dit prachtig stukje Nederland.
Kort samengevat: door de Reest en Vledders onder de EHS te laten vallen
blijven de mogelijkheden bestaan om een duurzaam en robuust natuurlijk
beekdal af te ronden. Dit geeft niet alleen duidelijkheid voor de nu nog
haperende natuur maar ook voor de agrarische grondgebruikers. En
toeristisch is de investering het meer dan waard.
Gerard van den Berg.
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VELDWAARNEMINGEN

Datum
Vogels:
01-11-2011
04-11-2011

Soort:

Plaats:

Waarnemer(s)

Putter 2 exempl.
Putter 2 exempl.

Henk Dunnink
Henk Dunnink

08-12-2011

IJsvogel

17-12-2011
09-02-2012
28-04-2012

IJsvogel
Brilduiker
Goudvink ♂

Rouveen, Hooidijk
Rouveen, Hamingerpad /
Hooidijk
Rouveen, Rienkskanaal /
Hooidijk
Rouveen, Rienkskanaal
Rouveen, Zuiggat
IJhorst, Vossenburcht

08-05-2012
14-05-2012

Putter 2 exempl.
Putter 3 exempl.

Staphorst, Geldgierswegje
Staphorst, Hamingerpad
(meerdere keren gezien)

Henk Dunnink
Henk Dunnink
P. Hulst
Fam.
Goudswaard
Henk Dunnink
Henk Dunnink
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Datum
16-05-2012
18-05-2012

Soort:
Roodborsttapuit
(paartje)
Putter (paartje)

19-05-2012

Wielewaal

19-05-2012

Putter 2 exempl.

23-05-2012

Gele Kwikstaart
♂+♀
Gele Kwikstaart

01-06-2012
01-06-2012

09-06-2012

14-06-2012
15-06-2012
16-06-2012

Boomklever met 2
jongen. Werden
driftig gevoerd.
Nijlgans. Paartje
heeft kraaiennest
gekaapt bij buren.
Wulp (20 exempl.)

Plaats:
Rouveen, Postweg
vermoedelijk broedgeval
Staphorst, Oranjestraat
Broedend in de tuin
(jeneverbes). 2 jongen
uitgevlogen
Staphorst, Heidehoogte
(gehele voorjaar)
Staphorst, Oude
Achthoevenweg
IJhorst, van Wijngaardenstr.

Waarnemer(s)
P. Hulst

Staphorst, Oude
Achthoevenweg
IJhorst, Vossenburcht

Henk Dunnink

De Wijk, De Vos van
Steenwijkstraat 11

Dhr. Schmidt

Rouveen,
Rechterensweg/Dekkersland
Staphorst, van de Boschweg
Staphorst, Rechterensweg

P. Hulst

23-06-2012

Gele Kwikstaart
Grauwe Klauwier
♂
Appelvink
(paartje)
Groene specht 2
ex.
Vuurgoudhaan en
Goudhaan
(gehoord)
Goudvink

01-07-2012
06-07-2012

Groene Specht
Groene Specht

Staphorst, begraafplaats
IJhorst, Vossenburcht

07-07-2012

Roodborsttapuit
(paartje met 3
jongen

Bosw. Staphorst
Vier Bergen

20-06-2012
20-06-2012
20-06-2012
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Bosw. Staphorst, vak 26
IJhorst, Vossenburcht
Bosw. Staphorst, vak 52

IJhorst, Vossenburcht

Roelof Talen

Henk Dunnink
Henk Dunnink
Jaap Eissen

Fam.
Goudswaard

Henk Dunnink
André Huls en
fam.
Jan Dunnink en
Ruud Jonkers
Fam.
Goudswaard
Jan Dunnink en
Ruud Jonkers
Fam.
Goudswaard
Klaas Koobs
Fam.
Goudswaard
Fam. Jan
Dunnink

Datum
07-07-2012

Plaats:
Bosw. Staphorst,
Vier Bergen

Waarnemer(s)
Fam. Jan
Dunnink

Staphorst, Gorterlaan /
Oosterparallelweg
Bosw. Staphorst, Vier
Bergen. (nog aanwezig)

Jan Dunnink

IJhorst, Vossenburcht

14-07-2012

Soort:
Nachtzwaluw
(meerdere keren
gehoord)
Roodborsttapuit
(paartje)
Roodborsttapuit
paartje met 3
jongen
Groene Specht 2
ex.
Boomvalk

Fam.
Goudswaard
Henk Dunnink

25-07-2012

Bosuil

04-08-2012
14-08-2012
16-08-2012
16-08-2012
17-08-2012
18-08-2012

Zwarte Ooievaar
Kwartel (2
exempl)
Raaf
Boomvalk
Goudvink (m)
Kraanvogel

21-08-2012

Goudvink (jong)

Staphorst Schuthekkeweg
Kon niet meer vliegen was
tegen werkplaatsdeur
gevlogen. Door dierenambulance opgehaald.
Rouveen, Postweg
Rouveen, v.d. Boschweg.
Hiervoor dagelijks gehoord
Bosw. Staphorst vak 30
Staphorst, Garsteweg
Bosw. Staphorst, vak 10
Wanneperveen, Kierse
Wijde
Bosw. Staphorst, vak 10

09-07-2012
09-07-2012

11-07-2012

Staphorst, Garsteweg

Jan Dunnink

P. Hulst en fam.
Kl. Hofstede

C.J. Hulst
Henk Dunnink
Jan Dunnink
Henk Dunnink
Jan Dunnink
C.J. Hulst
Jan Dunnink
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Datum
23-08-2012
29-08-2012

Soort:
Raaf (paartje)
Groene specht

Plaats:
Bosw. Staphorst, vak 30
Bosw. Staphorst,
Zoere
Grachten
Rouveen, Dekkersland /
Rienkskanaal

Waarnemer(s)
Jan Dunnink
Anton Schuring

31-08-2012

IJsvogel

Zoogdieren:
16-02-2012

Steenmarter 3 x

Henk Dunnink

Eekhoorn
Das (vrouwtje)
Steenmarter
Eekhoorn

Staphorst,
Hilligjesbergerweg
Dekkersland en Hooidijk
Staphorst,
Westerparallelweg
Staphorst,
Heidehoogtenweg en
Dekkersland
Bosw. Staphorst vak 6
Staphorst, v.d Boschweg
Rouveen, Rienkskanaal
IJhorst, Vossenburcht

02-03-2012

Steenmarter

05-04-2012

Steenmarter 2 x

12-04-2012
16-04-2012
09-05-2012
11-05-2012
16-05-2012
30-05-2012
06-06-2012
06-06-2012

Steenmarter
Steenmarter
Eekhoorn
Grootoorvleermuis
2 exemplaren
Das (3 jongen)
Eekhoorn
Eekhoorn

Rouveen, Hooidijk
Staphorst, Dekkersland
Bosw. Staphorst, vak 61
Bosw. Staphorst, vak 47
nestkast 015-0287
Staphorst, Dekkersland
Bosw. Staphorst, vak 10
IJhorst, Vossenburcht
Bosw. Staphorst, vak 7
IJhorst, Vossenburcht

23-07-2012
31-07-2012
18-07-2012

Eekhoorn
Eekhoorn (2
exempl)
Eekhoorn
Reekalf
Das (man)

18-07-2012
02-08-2012

Zwarte Ree
Eekhoorn (jong)

07-06-2012
07-06-2012
23-06-2012
30-06-2012
19-07-2012
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Bosw. Staphorst, Koolhaar
Bosw. Staphorst, vak 61
Staphorst, Schotsdwarsweg. Verkeersslachtoffer
Bosw. Staphorst
Bosw. Staphorst, vak 53. Op
de vlucht voor
zaagwerkwerkzaamheden.

Henk Dunnink

Henk Dunnink
Henk Dunnink

Henk Dunnink
Henk Dunnink
Henk Dunnink
Fam.
Goudswaard
Henk Dunnink
Henk Dunnink
Jan Dunnink
Jan Dunnink
Henk Dunnink
Jan Dunnink
Fam.
Goudswaard
Henk Dunnink
Fam.
Goudswaard
Anton Schuring
Jan Dunnink
Gemeentewerken
A.L. Bastemeyer
Jan Dunnink

Datum
06-08-2012

Soort:
Das (jong
vrouwtje)

Plaats:
Staphorst, Vijverweg /
Schotsweg
(verkeersslachtoffer)
Staphorst, van
Wijngaardenstr.
(verkeersslachtoffer
Bosw. Staphorst, Ganzeplas
Bosw. Staphorst, vak 10

Waarnemer(s)
Eric Bakker

07-08-2012

Das (jong
mannetje)

14-08-2012
17-08-2012

Eekhoorn
Eekhoorn

Bosw. Staphorhorst, Zoere
Grachten
Bosw. Staphorst, Vier
Bergen

Anton Schuring

09-07-2012

Heidekikker 5
exempl
Adder

23-07-2012

Adder

Anton Schuring

08-09-2012

Levendbarende
hagedis (jong)

Bosw. Staphorst,
Zoere Grachten
Bosw. Staphorst, vak 57

Rouveen, Dekkersland
Rouveen, ORW 10 op
vlinderstruik

Fam. P. Hulst
Fam. P. Hulst

Reptielen:
04-07-2012

Vlinders:
02-07-2012
21-08-2012

Kolibrievlinder
Kleine Vos
35 exemplaren

*alle steenmarters zijn door Henk
waargenomen.

Dunnink

Jaap Eissen

Anton Schuring
Jan Dunnink

Harry van Wijk

Harry van Wijk

in de nachtelijke uren
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CERTIFICERINGSBIJEENKOMST
Op zaterdag 11 augustus 2012 zijn we met 4 leden van onze ringgroep naar
een certificeringsbijeenkomst geweest. Elke vogelringer in Nederland moet 1
keer in de drie jaar zo`n bijeenkomst bijwonen. Wanneer je dit nalaat dan
wordt het volgend jaar geen ringvergunning verleend.
Vanaf 2012 wordt aan alle deelnemers na deze dag een persoonlijk bericht
gestuurd. Hierbij wordt per onderdeel een cijfer gegeven. De onderdelen zijn
onder andere: hanteren van de vogel, determinatie, meten, wegen en
motivatie van de deelnemer. We waren deze keer te gast bij vogelringstation
zwarte meer. Deze groep heeft een ringplek op het kampereiland achter de
weilanden in een rietveld, een prachtige en rustige plek. Hier hadden ze
mistnetten opgesteld en met ondersteuning van vogelgeluiden werd dan
geprobeerd de vogels te vangen. Het was rustig en zonnig weer en er werd
goed gevangen. De vogels werden eerst geringd door de ringgroep zwarte
meer. Daarna mochten wij ze bekijken, determineren, wegen, meten enz.,
waarna ze meteen werden losgelaten. Het was voor ons een leerzame dag en
die ook met elkaar in gezelligheid werd door gebracht.
Ringgroep Go8 Blaauw.
TAKKENHEUGTE
Takkenheugte, roege bulte,
z’ hebt oe bewarkt, ie waarn
niet mooi genog.
D’r heurde voll’ngs heur nog een extra
vennegie bi’j…
Dus gung’n ze an de gaank
mit veul machines, wel een heel jaor laank.
Ze drukt’n d’r zo een stempel op, nuumt
het: NIEUWE NATUUR!
Now loop ik mit de hond
d’r wat verleur’n rond.
Ie bint nog Takkenheugte, mar niet
meer echt van mi’j…

Met dank aan Mevr. G. van der Veen, Fort.
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NESTKASTVERSLAG 2012 BOMERTSWIJK
Vogelsoort

broedsels
e
e
1 +2
broed
18 + 6
8+1

Succesvol

Bonte
vliegenvanger
Boomklever

5

Totaal

Koolmees
Pimpelmees

Aantal
eieren

Aantal
jongen

Datum
e
1 ei

176
91

139
68

5

34

30

4 april
31
maart
3 mei

2

2

15

12

40

39

296

241

24
8

Mislukt

1

1

31
maart

Aantal nestkasten 37, waarvan er 34 waren bewoond. Een paartje
winterkoning heeft wel een compleet nest gemaakt maar is niet tot een
broedsel gekomen. De glanskop ontbrak dit jaar ook.
De koolmees, pimpelmees waren een dag of 10 eerder dan vorig jaar terwijl
de bonte vliegenvanger een week later is begonnen. Ook dit jaar weer verschil
in leeftijd bij de jongen van de bonte vliegenvanger.
Harry van Wijk
NESTKASTVERSLAG 2012 VOSSENBURCHT
Vogelsoort

Koolmees
Pimpelmees
Bonte
vliegenvanger
Boomklever
Totaal

broedsels
1e + 2e
broed
32 + 6
15 + 1
10

Succesvol

Mislukt

Aantal
eieren

Aantal
jongen

Datum
1e ei

36
16
9

2
1

287
145
62

209
119
49

5 april
7 april
4 mei

1
65

1
62

9
503

6
383

29 mrt

3

Aantal nestkasten 65 waarvan er 59 waren bezet.
De glanskop ontbrak hier eveneens dit jaar. Een 2e broedgeval van de
boomklever werd in het nestbouwstadium verstoord door een paartje
koolmezen. De nestkasten die op de Vossenburcht zelf hingen allemaal buiten
de camping gehangen. Op de camping hangen nl. al veel kasten van de vaste
bewoners. Omdat nu alle kasten buiten de camping hangen hebben we alle
kasten lager gehangen op ± 1½ meter hoogte. Kunnen vanaf dit jaar de
kasten zonder ladder bij langs. De gemiddelde eileg was ook hier bij de bonte
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vliegenvanger een week later. De koolmees en boomklever waren beiden een
week eerder en voor de pimpelmees ongeveer gelijk.
Harry van Wijk & Jaap Padding
Zwarte Mezenroute SBB
Onze Natuurbeschermingsvereniging is op 6 maart 1957 opgericht door
toenmalig politieman in IJhorst en natuurvorsen dhr. L. Blaauw. In 2007, met
het 50-jarig bestaan, is hier speciaal aandacht aan besteed door het uitgeven
van het boek: ‘Van heidezuiveraar tot vogelaar’. Naast het lezenswaardige
boek over de activiteiten van de vereniging, is in samenwerking met
Staatsbosbeheer een wandelroute uitgezet met de naam: Zwarte Mezenroute
die 4,5 kilometer lang is en langs de oude vijver gaat. Langs deze route zijn
een aantal informatieborden geplaatst met informatie over de direct waar te
nemen omgeving. Eveneens geeft het bord een opsomming van alle sponsors
inclusief die van de Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o.
Helaas is toen verzuimd om de verenigingssite te vermelden. Deze
tekortkoming is inmiddels hersteld. Schoenen- en graveerservice Jan Portiek
te Staphorst was belangeloos bereid om een aantal aluminium naamstrippen
van de site te voorzien, welke strippen inmiddels zijn aangebracht. Bezoekers
in het bezit van een smartphone kunnen ter plaatse, indien gewenst, de site
bezoeken.
CONCURRENTIE TUSSEN HONINGBIJEN EN WILDE BIJEN (1)
Overgenomen uit: maandblad Bijenhouden, de uitgever: Nederlandse BijenhoudersVereniging
Bram Cornelissen (PRI-Bijen@wur) en Adindah Visser

Het afgelopen jaar was weer veel te doen over de concurrentie tussen
honingbijen en wilde bijen. Erik van der Spek (2010) stelde dat het plaatsen
van grote aantallen bijenkasten een bedreiging vormt voor de wilde bijen in
natuurgebieden. Niet veel later schreef Arie Koster (2010) op zijn website dat
hij op de Elspeter heide rond bijenvolken net zoveel heidezijdebijen waarnam
als op andere delen van de heide. Een dergelijke discussie is zeker niet
nieuw. In 1989 schreef Koster er al over in Bijenteelt en in 1998 verscheen
een rapport over dit onderwerp met aanbevelingen voor aantallen bijenvolken
in natuurgebieden (Smeekens e.a., 1998). Sindsdien is echter nog veel meer
onderzoek gedaan. Tijd voor een update.
Concurrentie wordt wel omschreven als de strijd tussen partijen om
beschikbare bronnen, waarbij de winst van één partij meestal ten koste gaat
van de andere. In dit geval kan die strijd zowel tussen honingbijen onderling
plaatsvinden (intraspecifieke concurrentie) als tussen verschillende soorten,
zoals honingbijen en een solitaire-bijensoort (interspecifieke concurrentie). Er
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zijn verschillende bronnen die voor bijen van belang zijn, zoals die van nectar,
stuifmeel en nestgelegenheid. Aangezien de meeste imkers graag honing van
hun volken willen winnen, zetten ze zelf niet te veel volken bij elkaar. Door de
intraspecifieke concurrentie zouden veel volken op hetzelfde terrein immers
een verminderde honingopbrengst geven. Maar interspecifieke concurrentie,
waar de wilde insecten dus bij betrokken worden, is voor bijenhouders een
stuk minder inzichtelijk.
Voedselconcurrentie
Honingbijen en wilde bijen benutten onderling verschillende nestvormen,
zodat dit punt meestal buiten beschouwing wordt gelaten. Het optreden van
verstoring, waarbij verschillende bijensoorten elkaar bij wijze van spreken
‘verjagen’, is niet aangetoond. De focus ligt binnen de huidige discussie dan
ook op voedselconcurrentie. De gedachte hierachter is dat, als imkers kasten
plaatsen in een natuurgebied, de dichtheid aan honingbijen dermate
toeneemt, dat de voorraad aan nectar en stuifmeel uitgeput wordt. Daardoor
zou er voor wilde bijen onvoldoende voedsel kunnen overblijven. Omdat veel
wilde-bijensoorten vaak binnen een paar honderd meter van hun nest blijven,
is voor deze dieren uitwijken naar een minder belast drachtgebied vaak
onmogelijk.
Communicatie
Tussen honingbijen en wilde bijen bestaan een aantal verschillen in gedrag en
lichaamsbouw die van invloed kunnen zijn op de mate van
voedselconcurrentie. Eén factor is bijvoorbeeld de mogelijkheid van
communiceren tussen honingbijen. Omdat honingbijen aan elkaar doorgeven
waar nectar en stuifmeel te halen valt, zijn ze snel geneigd om collectief te
foerageren op de groep planten die op dat moment de meeste nectar of
stuifmeel levert. Overigens, hoewel deze planten dan intensiever bevlogen
zullen worden, wil dat niet zeggen dat de bijen dan niet meer op andere
planten zullen vliegen.
Tonglengte
Een groter effect wordt regelmatig toegeschreven aan de tonglengte van bijen.
Honingbijen hebben een middellange tong (6,5 mm), waardoor ze van planten
met diepere bloembuizen niet alle nectar kunnen verzamelen. Bijensoorten
met een lange tong, zoals sommige hommels, zijn dan in het voordeel. Ook
lichaamsgrootte en –bouw spelen hier een rol. Als bloemen open gaan,
kunnen kleinere bijensoorten eerder de bloem in om nectar en stuifmeel te
verzamelen dan grotere.
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Vliegtemperatuur
De minimumtemperatuur om te kunnen foerageren, verschilt wel tussen
bijensoorten. Er zijn een aantal wilde-bijensoorten waarvan bekend is dat ze
bij lagere temperaturen vliegen dan honingbijen. Als een bepaalde
plantensoort intensief door honingbijen bevlogen wordt, kunnen deze wilde
bijensoorten voor die bloemen uitwijken naar andere tijden. Bijvoorbeeld naar
momenten waarop de temperatuur voor honingbijen minder gunstig is
(Smeekens e.a., 1998; Walther-Hellwig e.a., 2006).
Energiebehoefte
In een meer modelmatige benadering van Corbet en collega’s (1995) worden
niet alleen de diepte van de bloem (ofwel de tonglengte van de bijen) en de
vliegtemperatuur in beschouwing genomen, maar ook de hoeveelheid suiker
per bloem. Het heen en weer vliegen tussen nestplaats en drachtgebied en
ook het van bloem naar bloem vliegen kost energie. De hoeveelheid energie
die een bij met vliegen verbruikt, kan per soort verschillen, net zoals de
hoeveelheid energie in de nectar per plantensoort. De hoeveelheid suiker die
de bij per bloem verzamelt, moet op zijn minst haar energiekosten dekken. Zo
is de keuze van bijen voor de bloemen waar ze op vliegen, mede afhankelijk
van de energieopbrengst per bloem en het energieverbruik van de bij.
Bloemkeuze op basis van de behoefte aan stuifmeel van de larven is in deze
benadering niet beschouwd.
(Wilde) bijen in de knel
Een studie uit 2006 (Biesmeijer e.a.) liet zien dat het aantal soorten wilde bijen
achteruitgaat. Als belangrijkste oorzaak wordt het veranderen van het
landschap genoemd. Wilde bijen zijn over het algemeen gebaat bij
kleinschalige landschapselementen zoals stijlwanden, houtwallen en
struwelen (Steffan-Dewenter e.a. 2002). Daarnaast hebben verdroging,
verzuring en vermesting gezorgd voor een verschraald en veranderd dieet in
de gebieden waar wilde bijen voorkomen. Niet alleen de omvang van de
leefgebieden is verminderd, maar ook de kwaliteit is aangetast. Het areaal
blauwgraslanden (bloemrijk graslandtype) in Nederland bijvoorbeeld, is vanaf
de 19e eeuw teruggelopen van meer dan 10.000 ha tot zo’n 30 ha (-99.7%) nu
(Habitattypendatabase, 2010). Het areaal droge heide nam af van 600.000 ha
in 1833 tot 36.000 (-94%) in 1990 (www.compendiumvoordeleefomgeving.nl).
Ook minder opvallende drachtgebieden zoals graanakkers (denk aan
korenbloemen en klaprozen) zijn nagenoeg verdwenen. Een bijkomend
probleem is dat de kleine gebieden die nog over zijn, niet meer met elkaar
verbonden zijn, waardoor lokale bijenpopulaties geïsoleerd raken. Dit wordt
versnippering genoemd. Deze vergroot de kans op uitsterven doordat na
lokale calamiteiten (brand, overstroming, etc.) geen mogelijkheid bestaat voor
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hervestiging vanuit andere populaties. Daarnaast is er een verhoogde kans op
inteelt als de populatie kleiner wordt.
Honingbij en landschap
Landschappelijke veranderingen zijn ook voor honingbijen nadelig. Gehouden
honingbijen zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van natuurlijke
voedselbronnen. Wilde honingbijenpopulaties bestaan bij ons nauwelijks meer
en het is goed mogelijk dat de achteruitgang van het leefgebied hierbij een
belangrijke rol gespeeld heeft. Aangenomen wordt dat de komst van de
varroamijt (1983) de doodsteek is geweest voor wilde honingbijen in
Nederland, maar gebrek aan geschikt leefgebied heeft waarschijnlijk de weg
bereid naar het verdwijnen van honingbijen in het wild. Er zijn geen historische
gegevens over het aantal wilde bijenvolken in Nederland, maar bronnen over
gehouden honingbijen zijn er wel. In 1870 werden er bij landbouwtellingen
214.834 bijenvolken geteld. De huidige populatie wordt geschat op ongeveer
40.000 (-81.4%).
Reizen met bijen
Een groot deel van de bijenhouders brengen hun bijenvolken één of meerdere
keren per jaar naar een grote dracht; een gevestigde praktijk. Een bron uit
1778 (Chomel) beschrijft dat imkers achtereenvolgens naar het koolzaad, de
boekweit en tot slot de heide reisden. Anno 2010 reizen bijenhouders naar
onder meer de wilg, het fruit, het koolzaad, de linde en de heide. Dit betekent
dat er op het moment dat deze plantensoorten in bloei staan, daar lokaal een
verhoogde concentratie van honingbijenvolken is. Er zijn geen cijfers bekend
over de werkelijke veranderingen in bijendichtheden onder invloed van de
reizende imker vandaag de dag, maar dat er een verandering plaatsvindt, is
duidelijk. Zoals gezegd reizen bijenhouders al eeuwen naar bepaalde
drachten zoals de heide. Echter, waar er 100 jaar geleden nog
honderdduizenden hectare heide waren, moeten bijenhouders het nu met
enkele restjes stellen en dat geldt ook voor de wilde bijen. Daarnaast zijn deze
gebieden verdroogd en verzuurd, waardoor er minder drachtplanten zijn. Het
grote probleem voor een aantal specifieke soorten wilde bijen is dat ze van
deze gebieden afhankelijk zijn voor hun voortbestaan. Door versnippering van
hun leefgebied en hun vaak beperkte mobiliteit zijn ze niet in staat hun
foerageergebied te verlaten of zich daarbuiten te verspreiden. Het inbrengen
van honingbijen zou lokale wilde bijenpopulaties onder extra druk kunnen
zetten.
Wordt vervolgd
In het volgende artikel gaan we kijken hoe groot het probleem nu werkelijk is.
Wat is er aan onderzoek gedaan naar concurrentie? Zijn er misschien teveel
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honingbijen in Nederland, of juist niet genoeg? En hoeveel moeten we er in
een natuurgebied plaatsen? Volgende keer meer.
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CONCURRENTIE TUSSEN HONINGBIJEN EN WILDE BIJEN (2)
Overgenomen uit: maandblad Bijenhouden, de uitgever: Nederlandse BijenhoudersVereniging
Bram Cornelissen (PRI-Bijen@wur) en Adindah Visser

In
de
vorige
editie
van
Bijenhouden hebben we een
algemene inleiding gegeven over
de
vraag
wat
concurrentie
eigenlijk is en welke factoren er
invloed op hebben. In dit artikel
willen we kijken in hoeverre
concurrentie
daadwerkelijk
optreedt. Wat is er op dit gebied
aan onderzoek gedaan en wat
zijn de uitkomsten? Horen
honingbijen
wel
in
de
Nederlandse natuur thuis en zo
ja, hoeveel?
In de afgelopen jaren is er veel
onderzoek
gedaan
naar
concurrentie. We kijken naar
onderzoek dat zowel binnen als
buiten Europa op dit gebied is
gedaan. De resultaten blijken sterk uiteen te lopen.
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Wel invloed...
Veel geciteerd onderzoek is dat van Evertz (1993). Hierin werden gedurende
korte tijd een aantal bijenvolken op een stand bij heidevelden geplaatst. Het
bleek dat de aanwezigheid van heidezijdebijen (Colletes succinctus) lineair
toenam met de afstand tot de volken. Het ligt voor de hand te concluderen dat
het plaatsen van bijenvolken als de heide bloeit, een negatief effect heeft op
de aanwezigheid van heidezijdebijen, maar er is ook kritiek. Smeekens en
collega’s (1998) merken op dat alle onderzochte velden ruim binnen het
vliegbereik van de volken lagen en er is niet vastgesteld of het aantal
honingbijen wel lineair afnam met de afstand tot de kasten. Dus is niet
aangetoond dat de afname in het aantal heidezijdebijen rond de stand
samenhangt met een grotere dichtheid aan honingbijen. Paini en Roberts
(2005) vonden dat de banksiabij (Hylaeus alcyoneus) in Australië 23% minder
nestplaatsen bezette in gebieden waar bijenvolken geplaatst werden dan in
gebieden waar dat niet gebeurde. Gedurende het onderzoek werd geen effect
gevonden op het aantal eitjes per nest of het gewicht van de nakomelingen.
Een onderzoek in twee nationale parken in Israël wees uit dat er over het
algemeen meer honingbijen, maar in totaal minder solitaire bijen in een gebied
foerageerden als er bijenkasten werden geplaatst (Shavit e.a., 2009). Het
effect van het plaatsen van de kasten bleek echter te verschillen per solitaire
bijensoort, drachtplant en het jaar waarin de observaties waren gedaan. In
verschillende onderzoeken blijken de resultaten sterk uiteen te lopen, zeker
als er metingen op verschillende plaatsen of gedurende meerdere jaren
gedaan zijn. Net als bij het onderzoek van Evertz, zijn er vaak kanttekeningen
te plaatsen bij de onderzoeksopzet of de interpretatie van de resultaten (Paini,
2004). Daardoor blijft het antwoord op de vraag in hoeverre solitaire bijen te
lijden hebben onder concurrentie met honingbijen tot nog toe vaag.
…of geen invloed?
Er zijn ook verschillende onderzoeken bekend waarin geen invloed van
honingbijen op wilde bijen is geconstateerd. Zo hebben Roubik en Wolda
(2001) in Panama gedurende zeven jaar aantallen solitaire bijen geregistreerd
voordat er honingbijen in het onderzochte gebied werden gehouden en
vervolgens nog tien jaar vanaf het moment dat er wél volken van honingbijen
stonden. Ze vonden voor geen van de vijftien voorkomende wilde-bijensoorten
een afname in de populaties. Pechhacker en Zeillinger (1994) en SteffanDewenter en Tscharntke (2000) in respectievelijk Oostenrijk en Duitsland
vonden geen invloed van honingbijen op aantallen solitaire bijen of op het
aantal nestplaatsen daarvan. In beide publicaties wordt geconcludeerd dat de
hoeveelheid voedsel niet belangrijk lijkt als het gaat om de concurrentie
tussen honingbijen en wilde bijen. Andere factoren, zoals nestgelegenheid en
overige habitat zijn waarschijnlijk belangrijker voor de populatiegrootte van
21

wilde-bijensoorten. Nog belangrijker is de wisselwerking tussen die factoren.
Waarschijnlijk zijn wilde bijen in soortenrijke habitattypen, zoals
kalkgraslanden, minder gevoelig voor concurrentie dan in soortenarme
systemen, zoals heide.
Hoort de honingbij eigenlijk wel thuis in Nederland?
Een aantal van de auteurs die concurrentie beschrijven, hebben hun
onderzoek gedaan in gebieden waar de honingbij traditioneel niet voorkwam.
Het is aannemelijk dat er bij toevoeging van een nieuwe soort aan een
voedselweb (de relatie tussen alle eters en alles dat gegeten wordt in een
ecosysteem), veranderingen optreden die niet voor alle deelnemers gunstig
uitpakken. Het is ook aannemelijk dat er, als honingbijen ‘altijd al’ in het
systeem voorkwamen, geen sprake is van een verandering, maar van een
zekere mate van continuïteit en stabiliteit van deze relatie. Om voor Nederland
de zaken helder te krijgen, is het dus van belang te weten of de honingbij hier
wel ‘thuishoort’.
Van loofbossen naar half-natuurlijk landschap
Nederland valt binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de Europese
honingbij (Apis mellifera spp.) (Ruttner, 1992). Het klimaat en met name
nestgelegenheid en het voedselaanbod zijn van belang voor het voorkomen
van de soort. Samen vormen deze eigenschappen de habitat die in de meest
geschikte vorm een optimaal habitat wordt genoemd. Algemeen wordt
aangenomen dat de optimale habitat van de honingbij wordt gevormd door
loofbossen voornamelijk bestaande uit eik en linde. De verspreiding van dit
type bos had in het Atlanticum (zo’n 9000 tot 6000 jaar geleden) haar
hoogtepunt en een groot deel van Europa was er in die tijd mee bedekt. In de
loop van de tijd is het Europese landschap door natuurlijke processen en door
mensenhanden veranderd, met een grote verscheidenheid aan
landschapstypen als gevolg. De Europese honingbij kent een enorme
diversiteit aan ondersoorten en ecotypen met aanpassingen aan de omgeving.
Zo is er een ecotype dat aangepast is aan het heidelandschap (Louveaux,
1973), waarbij de broedaanzet tot laat in het seizoen doorgaat, maar er zijn
talloze andere voorbeelden. Deze aanpassingen zijn het gevolg van
eeuwenlange handhaving van honingbij-populaties in verschillende
landschapstypen en wijzen op een continuïteit in de relatie tussen honingbijen
en deze landschapstypen.
Apis mellifera domestica ?
De honingbij is dus wel degelijk een inheemse soort, zij het dat de mens
aardig wat invloed uitoefent en heeft uitgeoefend op het karakter ervan. Er
wordt beweerd dat lokale ondersoorten zijn uitgestorven en vervangen door
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andere niet-inheemse ondersoorten, maar dit is recentelijk weerlegd in een
aantal studies (zie Moritz, 2005). Dat bijen al sinds jaar en dag worden
gehouden, wordt als argument gebruikt om ze als gedomesticeerd te
beschouwen, en daarmee als niet behorend tot het natuurlijk ecosysteem. Van
domesticatie in de zuivere vorm is echter geen sprake, omdat ze niet voldoen
aan criteria die daarvoor gelden. Zo hebben ze geen flexibel dieet – altijd
pollen en nectar – en nemen ze de mens niet aan als leider van hun volk,
zoals elke beginnende imker aan den lijve ervaart. Dit neemt niet weg dat er
een duidelijk onderscheid is tussen gehouden en wilde bijenvolken, omdat
manipulatie door mensen invloed heeft op het aantal aanwezige gehouden
volken, de populatiegrootte. Bij wilde bijenvolken overleeft bijvoorbeeld maar
24% van de natuurlijke zwermen de eerste winter. Dit percentage is vele
malen hoger voor gehouden bijenvolken (Winston, 1987).
Populatiedichtheid
Een belangrijke factor in relatie tot concurrentie is de dichtheid van de
bijenvolken, het aantal volken per km 2, in een gebied. Doordat bijenhouders
reizen met hun bijen, wordt periodiek lokaal de bijendichtheid kunstmatig
verhoogd. Maar wat is hoog en wat is normaal? In een studie uit 2007 lieten
Moritz e.a. zien dat de dichtheid van het aantal bijenvolken in natuurgebieden
in Duitsland vele malen lager is dan in een aantal natuurreservaten met droge
savanne in Zuid-Afrika. Voor de Duitse gebieden werd een dichtheid van 2,4 3,2 volken per km 2 berekend (voor heel Duitsland gemiddeld ongeveer 2) en
in Zuid-Afrika een dichtheid van 12,4 - 17,6 bijenvolken per km2. Een
opvallend verschil tussen de onderzoeksgebieden is dat in Zuid-Afrika alleen
wilde bijenvolken voorkomen en dat er in Duitsland alleen gehouden
bijenvolken zijn. De auteurs stellen dat de natuurlijke dichtheid in Duitsland
eerder hoger zou moeten zijn dan op de droge savanne van Zuid-Afrika en dat
het de bijenhouders zijn die de soort behoeden voor uitsterven.
Nederland
De situatie in Duitsland is waarschijnlijk vergelijkbaar met die in Nederland.
Als we de bijendichtheid voor heel Nederland berekenen, komen we op een
getal tussen de 1 en 2 volken per km2. Vergeleken met de door Moritz
berekende dichtheid in Duitse natuurgebieden is de gemiddelde bijendichtheid
in Nederland zeer laag. Ook hier is het landschap ingrijpend veranderd in de
laatste 100 jaar en is een groot deel van geschikt habitat voor honingbijen
verloren gegaan. Het gevolg is dat ons landschap in zijn totaal waarschijnlijk
onvoldoende draagkracht bezit voor meer bijenvolken dan we nu hebben. Dan
rest nog de vraag of het reizen met bijen lokaal kan leiden tot concurrentie en
mogelijk bedreigende situaties voor andere bestuivers. Hoe moeten we in
Nederland omgaan met het plaatsen van bijenvolken in natuurgebieden? In
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het derde en tevens laatste deel van deze serie zullen we hier dieper op
ingaan door in te zoomen op het heidelandschap en de relatie tussen
honingbijen en wilde bijen.
Literatuur: www.bijenhouders.nl > tijdschriften > aanvullende informatie > februari 2011

CONCURRENTIE TUSSEN HONINGBIJEN EN WILDE BIJEN (3, SLOT)
Overgenomen uit: maandblad Bijenhouden, de uitgever: Nederlandse BijenhoudersVereniging
Adindah Visser en Bram Cornelissen

Voor het aantal bijenvolken dat in natuurgebieden geplaatst mag worden, zijn
verschillende richtlijnen beschreven. Bij een massale bloei varieert dat van
een tot vier volken per hectare (respectievelijk Brugge e.a., 1998 en
Smeekens e.a., 1998). Voor gebieden zonder massaal bloeiende planten
adviseren zowel Smeekens (1998) als Steffan-Dewenter en Tscharntke (2000)
om maximaal drie volken per vierkante kilometer (0,03 per ha) te plaatsen.
Sommige natuurbeheerders hebben besloten helemaal geen bijenvolken op
hun terreinen toe te laten.
In een Belgisch adviesrapport (Adriaens en Laget, 2008) wordt aangeraden
terughoudend te zijn met het plaatsen van bijenvolken in de omgeving van
natuurgebieden, zolang precieze effecten van concurrentie niet duidelijk zijn.
Interessant is dat in de vragenrubriek van Bijenteelt 1932 ook al werd
gevraagd hoeveel volken je als imker bij de heide kon plaatsen. Het ging toen
om heidegebieden van 3000 tot 12000 hectare, en volgens dhr. Oonk, die op
deze vragen inging, kon je er toch zeker 100 volken plaatsen. Afhankelijk van
de dracht tot wel een paar honderd volken. Omgerekend zou dat neerkomen
zo´n drie volken per vierkante kilometer (0,03 per ha). Op basis van het
onderzoek dat tot nog toe is gepubliceerd, is het echter niet mogelijk een
vaste richtlijn te geven met betrekking tot het aantal bijenvolken dat in een
natuurgebied geplaatst mag worden. De discussie in Nederland concentreert
zich met name rond de heideterreinen van de kust en de hoge zandgronden.
In deze bijdrage proberen we te achterhalen welke rol de honingbij speelt en
in welke mate er beïnvloeding van honingbijen op wilde bijen kan
plaatsvinden.
Verandering van heide en heideareaal door de jaren
Het is nog niet zo simpel om ‘de heide’ te definiëren. Om het enigszins
behapbaar te houden, concentreren we ons hier op dat deel van het
heidelandschap waar de bijenhouder in augustus zijn bijenvolken naar toe
brengt: de droge heide. Dit landschap wordt gedomineerd door de struikhei (
Calluna vulgaris), die dan massaal bloeit. Het heidelandschap is vrijwel geheel
het resultaat van menselijk handelen en is in grote mate te danken aan het
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kappen van bos in de vroege bronstijd (www.natuurkennis.nl). Door het
afbranden van bos ontstonden gronden die als akkers werden gebruikt. De
akkergronden raakten echter uitgeput en door uitspoeling bleven alleen zure,
voedselarme gronden over. Daarop kon met name de struikhei goed gedijen.
Door begrazing, plaggen en branden bleef het heidelandschap open.
Een hoogtepunt…
In de 19 de eeuw bereikte het areaal heide een hoogtepunt, een gevolg van
de grote economische belangen. De heide vormde een belangrijk onderdeel
van het potstalsysteem, waarbij een mengsel van heideplaggen en
schapenmest uit de potstallen
gebruikt werd om de akkers te bemesten. Het belang blijkt ook uit wetgeving
die erop gericht was om de schapenteelt en bijenteelt te beschermen door
middel van verbodsbepalingen ten aanzien van het bewerken van de heide
(plaggen en afbranden). Lokaal werden ‘heydereghten’ beschreven door
bijengilden (www.amaliavansolms.org). Uit deze beschrijvingen blijkt dat
honingbijen al in de middeleeuwen op de hei stonden.
…en afname van heideareaal
Aan het einde van de 19de eeuw verloor de heide een groot deel van haar
economische waarde. Met name de komst van kunstmest (schapenmest en
heideplaggen werden overbodig) was hier debet aan. Maar ook maakte de
introductie van bietsuiker de (heide)honing als suikergoed overbodig.
Heideterreinen werden vanaf die periode herbeplant of geschikt gemaakt voor
landbouw met als gevolg dat het areaal heide snel kleiner werd. In iets meer
dan 150 jaar is het areaal met meer dan 90% afgenomen, zoals te zien is in
de grafiek. In de twee afbeeldingen uit een rapport van Alterra (Knol e.a.,
2003) is duidelijk te zien hoe het heideareaal in de omgeving van Nijmegen
tussen 1850 en 1990 is afgenomen en het stedelijk gebied is toegenomen.
Afname in diversiteit
Niet alleen de omvang, maar ook de soortenrijkdom van de heide is kleiner
geworden. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw was het beheer van de
heide er vooral op gericht om de grote paarse vlakten in stand te houden. Het
resultaat is wat ecologen ‘VVV-heide’ noemen: gebieden met een hoge
esthetische, maar een lage ecologische waarde. De ecologische waarde van
heideterreinen wordt vooral bepaald door de variatie in onder andere beheer,
relief, voedselrijkdom en waterhuishouding. In de laatste 50 jaar is een groot
deel van de heideterreinen bovendien verdroogd, vergrast en vermest. Deze
zogenaamde ‘ver-‘thema’s hebben geleid tot een verandering van de
soortensamenstelling van de heide.
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Heizijdebij en heidezandbij
Ook populaties van solitaire bijensoorten en hommels zullen te lijden hebben
gehad onder de achteruitgang van de droge heide. Dit geldt zeker voor de
heidezandbij (Andrena fuscipes), die als kwetsbaar op de rode lijst staat
(Peeters en Reemer, 2003). De heizijdebij (Colletes succintus) is als soort
stabiel in Nederland en staat niet op de rode lijst. Beide soorten zijn voor hun
voedsel grotendeels afhankelijk van struikhei. Gekeken naar het aantal
zogenaamde uurhokken waarin de soorten voorkomen, zijn ze als vrij
zeldzaam te typeren. De soorten worden wijd verspreid aangetroffen op de
hoge zandgronden. Insecten die van struikhei afhankelijk zijn voor het
verzamelen van stuifmeel, hebben in geval van concurrentie weinig
mogelijkheden naar andere planten uit te wijken. In welke mate concurrentie
een bedreiging is voor deze soorten is niet precies bekend. Het is ook
afhankelijk van andere factoren die erg kunnen wisselen, zoals
vochthuishouding, plaaginsecten, temperatuur en neerslag in een gebied. Al
deze factoren kunnen van invloed zijn op de hoeveelheid voedsel die
beschikbaar is.
Grootte van een terrein
Er wordt soms aangenomen dat, als er meer dan vier bijenvolken per hectare
bloeiende heide geplaatst worden, de volken minder honing opbrengen. In
zo’n situatie is de heide dus eigenlijk verzadigd. Als er geen ruimte meer is
voor honingbijen, dan is het redelijk aan te nemen dat er ook geen ruimte
meer is voor andere insecten. Dit knelpunt is eerder bereikt als heideterreinen
klein zijn en geisoleerd liggen ten opzichte van grote aaneengesloten
heideterreinen. Daarnaast is de productie van nectar en de opbrengst van
heidehoning per definitie erg wisselend en een tegenvallende oogst wordt
door bijenhouders elke paar jaar wel eens geventileerd. Dit is een goede
indicatie dat er weinig te halen valt, ook voor andere insecten. Het is voor de
plaatsgebonden bestuivers dan niet mogelijk om uit te wijken naar andere
gebieden. In dat geval kan concurrentie als factor meewegen in de
overlevingskansen van een populatie. Maar wat is een klein heideterrein? Het
handboek voor natuurdoeltypen (Bal, 2001) geeft aan dat een gebied
minimaal 5 hectare groot moet zijn, wil een gemiddeld aantal soorten zich
kunnen handhaven. Als een gebied kleiner is, dan wordt het voor veel soorten
moeilijk, dan wel onmogelijk, om een stabiele populatie in stand te houden. De
maximale actieradius van bijvoorbeeld heidezijdebijen is 250 meter. Als
gebieden (of populaties) meer dan 250 meter uit elkaar liggen, is de kans op
uitwisseling tussen populaties onderling gering. Het is belangrijk ook deze
factor in gedachten te houden bij het inschatten van risico’s van
concurrentie.
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Honingbijen weren?
Aan de andere kant moet niet vergeten worden dat het onbekend is wat de
risico’s zijn van het uitsluiten van bijenvolken op de heide. Al eeuwen worden
deze terreinen druk bezocht door bijenhouders en hun bijen. Het is zelfs niet
onwaarschijnlijk dat de dichtheid van honingbijen op de heide in het verleden
hoger is geweest.
Richtlijnen voor bijenhouders en natuurbeheerders
Verschillende factoren zijn van invloed op het voortbestaan van populaties
wilde bijen en andere insecten. Dat zijn onder andere nestgelegenheid,
grootte van het leefgebied en dracht. Onderliggende factoren als
vochthuishouding, temperatuur, neerslag en interacties die ze aangaan,
maken het nog complexer. De meeste factoren zijn niet te sturen. We kunnen
wel proberen een goed evenwicht te vinden tussen het aantal bijenvolken dat
in een natuurgebied geplaatst kan worden en de behoeften van aanwezige
wilde insecten. Voor zowel bijenhouders als natuurbeheerders kunnen de
volgende richtlijnen hierbij een hulp zijn: - Plaats bij een massale dracht, zoals
bloeiende heide, niet meer dan drie bijenvolken per hectare. Bij een minder
massale dracht kan besloten worden minder of geen volken te plaatsen.* - De
bijenhouder dient wekelijks de honingdracht te controleren. Indien er geen
honing opgeslagen wordt, moeten de bijenvolken verwijderd worden,
ongeacht de terreingrootte.
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NIEUWE LEDEN GEVRAAGD!!!
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Een jeugdlid van 15 t/m 18 jaar mag tevens naar keuze meedoen met de
activiteiten van een van de werkgroepen van de Natuurbeschermingsvereniging.

o
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jaar. Hij/zij ontvangt dan niet 'De Scharrelaar'.
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per jaar.
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