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De mens is nog niet half 
zo inventief als de na-
tuur, maar begint nu op 
een intervisieachtige 
manier toch van andere 
levende wezens te leren. 
Na aanvankelijk vooral 
op een eigen egocentri-
sche manier geprodu-
ceerd te hebben en nogal 
verkwistend met grond-
stoffen te zijn omge-
gaan, gaat het bedrijfsle-
ven langzaam overstag. 
De natuur wordt steeds 
meer als voorbeeld ge-
nomen en niet zelden 
wordt geschiedenis geschreven aan de hand van natuurlijke uitvin-
dingen. Zo worden bijvoorbeeld tegenwoordig bioplastics (schrilks) 
gemaakt van garnalenchitine, die net zo sterk zijn als nylon en alu-
minium, maar slechts half zo zwaar. De unieke flexibiliteit en ste-
vigheid van de insectenhuid geeft daarbij het voorbeeld. Zo zijn er 
meer gevallen te noemen waar de natuur het duidelijk wint van de 
techniek. Denk aan de unieke elasticiteit van spinrag of aan de zuig-
kracht van gekkotenen waarmee het dier probleemloos over een 
glazen plaat omhoog loopt.
Dergelijke voorbeelden uit de natuur worden vaak aangehaald om 
een statement te maken in het belang van het behoud van biodiver-
siteit. Het argument van natuurbeschermers is dat soorten zullen 
uitsterven voordat hun bijzondere eigenschappen ter menselijk nut 
kunnen worden aangewend.
Dat je hiermee politici kunt overtuigen, lijkt me onwaarschijnlijk. Ik 
geloof niet in fabeltjes. Het zou namelijk betekenen dat politici oog 
hebben voor de verre toekomst en dat is een contradictio in terminis. 
Tegelijk geeft het aan dat natuurbeschermers nieuwe wegen zoe-
ken en bewust aansluiten bij maatschappelijke belangen. Ze gaan 
zo mee in het clientèledenken dat alleen de menselijke soort paait. 
De eigen entiteit van planten en dieren wordt volledig genegeerd en 
ondergeschikt gemaakt aan eigenbelang.
We zadelen ons nageslacht op met een generatievloek aldus Her-
man Vuisje in de NRC begin januari 2015. Hij stelt dat de idealistische 
samenleving van de jaren zestig van de vorige eeuw inmiddels volle-
dig plaats heeft gemaakt voor egocentrisch en economisch denken. 
De enige uitzondering hierop vormt volgens hem de ongetemde 
zorg voor onze kinderen, maar ook die heeft een beperkte reikwijdte. 
Het comfort van de babyboomer wil nog wel in beperkte mate af-
stralen op het eigen nageslacht in de vorm van leningen voor mate-
riële zaken, zoals de aankoop van een huis of auto. De comfortabele 
zeepbeleconomie heeft evenwel geen oog voor klimaatverandering, 

energievoorziening, be-
volkingsgroei en voed-
selproductie.
Door natuurbescher-
ming te plaatsen in men-
selijk nut zijn ook de laat-
ste idealisten meege-
zogen in de stroom der 
hebberigheid. We zien 
natuurterreinbeheer-
ders naar wegen zoeken 
om het publiek te beha-
gen; ze verliezen daar-
bij niet zelden de ech-
te natuurbelangen uit 
het oog. Dat dit voort-
komt uit geldgebrek is 

rechtstreeks te koppelen aan ons stemgedrag. Het is de overheid die 
moedwillig die beweging in gang heeft gezet en bewust de levens-
ader naar een gezonde natuurlijke omgeving heeft afgeknepen. Het 
doet me pijn om te constateren dat in het recente politieke verkie-
zingsgekrakeel de aandacht voor natuur en leefmilieu tot nihil is te-
ruggebracht, een dolksteek in het hart van toekomstige generaties.
Partijen die zich tot voor kort als hoeders van natuur en milieu eta-
leerden lopen nu in het spoor van de banken. De gekozen bescher-
mers van ons erfgoed verkwanselen hun afkomst voor een zoge-
naamd betere toekomst. Het juk van Rupsje Nooitgenoeg voor na-
tuur is zwaar, dat bij de payoff voor ons nageslacht echter aanzienlijk 
zwaarder. De ecologische voetafdruk van Nederland verpulvert in-
middels de leefomgeving van een gebied dat driemaal zo groot is.
Gelooft de politiek nog in andere wegen? Het riedeltje is bekend: uit-
kleding van de zorg, hoge werkloosheid, magere economische groei, 
stagnerende woningmarkt, opkomend terrorisme, ondermaats on-
derwijs. De banen worden opnieuw geplaveid, de welvaart zal niet 
stoppen. Vooralsnog heerst er alleen maar onvrede. Bij de kiezer 
werkt het onderbuikgevoel. De wereld is rond, ultrarechts en uiterst 
links raken aan elkaar. Daarmee maakt het niet meer uit op wie je 
stemt.
De laatste natuurminnende burgers trekken de natuur naar zich toe 
en versieren hun woningen met groen. Dorpen worden de laatste 
oasen in het kale landschap. De natuur wordt nagebootst in aqua-
ria en terraria. De overheid houdt nauwlettend de spelregels in het 
oog. Afbreuk aan natuur in ontwikkelingslanden kan onder geen be-
ding toegestaan worden. Ondertussen worden onze eigen natuur-
reservaten uitloopgebieden voor honden, crossbanen voor bikers en 
speelballen voor politici. Ben ik de laatste roepende in de woestijn of 
staan we met zijn allen nog één keer op?
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wel in de periode van 2010 tot 2012 ongeveer 20 meldingen werden 
gedaan van Raven in Nationaal Park De Maasduinen en in 2013 zelfs 
ongeveer 75 (Waarneming.nl, 2014), was de soort vóór november 2013 
nog niet door de cameravallen vastgelegd. De Raven werden voor 
het eerst bij de kadavers gezien in november 2013 nadat in septem-
ber van dat jaar een koppel van deze vogels, dat in beslag was ge-
nomen omdat het illegale wildvang betrof, was losgelaten in Nati-
onaal Park De Maasduinen. Deze waren voorzien van een metalen 
ring en een oranje kleurring (Urlings, 2013; KiKKert, 2014). In de weken 
na het loslaten werden geregeld twee Raven gezien in de buurt van 
de loslaatlocatie, maar de ringen werden hierbij niet waargenomen. 
Mogelijk hebben de volwassen dieren zich van de ringen ontdaan. 
Ook op de camerabeelden zijn geen ringen waargenomen, waar-
door de dieren niet geïdentificeerd konden worden. In oktober 2013 
waren er problemen met de cameraval, waardoor waarnemingen 
van Raven bij de kadavers in die maand mogelijk zijn gemist (Wen-
ting, 2014).
In juni 2014 werd bekend gemaakt dat een koppel Raven succesvol 
had gebroed in Nationaal Park De Maasduinen (stichting het lim-
bUrgs landschap, 2014). In dit artikel beogen de auteurs na te gaan 
in hoeverre de kadavers van ‘Dood doet Leven’ een positieve bijdra-
ge hebben geleverd aan dit succes. Daartoe zijn de verzamelde data 
van deze locaties uit de periode november 2013 tot en met mei 2014 
nader geanalyseerd. Hierbij is eerst gekeken naar alle diersoorten 
die in deze periode bij de kadavers zijn waargenomen om mogelijke 
interacties tussen Raven en andere soorten vast te stellen; daarna is 
dieper ingegaan op de waarnemingen van Raven. Er is gekeken naar 
het gedrag dat deze vogels bij de kadavers vertoonden en in welke 
maanden zij het vaakst werden gezien. Vervolgens zijn deze gege-
vens vergeleken met het broedgedrag van deze vogelsoort.

In het kader van het project ‘Dood doet Leven’ wordt regel-

matig onderzocht welke aasetende vogel- en zoogdier-

soorten profiteren van kadavers van grofwild. In Nationaal 

Park De Maasduinen werd in de winter van 2013/2014 

door cameravallen opvallend vaak de Raaf (Corvus corax) 

bij kadavers waargenomen. Deze vogelsoort heeft in het 

voorjaar van 2014 voor het eerst sinds 1870 weer succesvol 

gebroed in Limburg. In dit artikel wordt de mogelijke bij-

drage van kadavers, die in het kader van ‘Dood doet Leven’ in 

Landgoed de Hamert zijn neergelegd, aan dit broedsucces 

geanalyseerd.

onderzoeksopzet en -periode

Het doel van het project ‘Dood doet Leven’ is om meer ruimte te cre-
eren voor de terugkeer van grote kadavers en aaseters in het hui-
dige natuurbeleid en -beheer (colijn & beeKers, 2013; Wenting, 2014). 
Het project is geïnitieerd door ARK Natuurontwikkeling en wordt 
uitgevoerd in samenwerking met verschillende terreinbeherende 
organisaties (Stichting het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en het Belgische Limburgs Landschap vzw) en 
wildbeheerders. Om het belang van dode dieren voor aaseters aan 
te tonen, worden kadavers [figuur 1] neergelegd in voorbeeldgebie-
den in Limburg en wordt met behulp van cameravallen vastgelegd 
welke diersoorten deze kadavers bezoeken. Eén van de-
ze voorbeeldgebieden is Landgoed de Hamert (beheerd 
door Stichting het Limburgs Landschap), onderdeel van 
Nationaal Park De Maasduinen. In dit gebied worden 
jaarrond op twee locaties kadavers neergelegd waarbij 
cameravallen zijn geplaatst.

waarnemingen van raven

Op beide locaties was de Raaf [figuur 2] in de periode 
van november 2013 tot en met mei 2014 een vaak gezie-
ne vogelsoort. Door de cameravallen werden in deze pe-
riode geregeld één of twee Raven waargenomen. Hoe-

Mogelijke	bijdrage	van	kadavers	aan	het	broedsucces	van	
Raven	in	Nationaal	Park	De	Maasduinen
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FIGUUR  1
Reekadaver op Landgoed de Hamert (foto:E. Wenting).
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gesteld. De oorzaak hiervan wordt mogelijk gevonden 
in het broedseizoen van deze vogelsoort, waarop hier-
onder zal worden ingegaan. Wat verder opvalt, is dat de 
Buizerd alleen in week 5 tot en met week 10 de kadavers 
heeft bezocht, terwijl deze soort bekend staat als fre-
quente aaseter (svensson, 2010). Bij de helft van de waar-
nemingen van de Buizerd werden tegelijk één of twee 
Raven gezien. Beide vogelsoorten hebben een vergelijk-
baar broedseizoen en het is mogelijk dat de Raven zich 
het meest dominant gedroegen, waardoor de Buizerd 
werd gedwongen om een andere voedselbron te zoe-
ken (neWton et al., 1982; selva et al., 2003; selva Fernández, 
2004). Ook hierop zal hieronder worden teruggekomen.

ecologische rol

Aasetende diersoorten kunnen worden onderverdeeld in vier cate-
gorieën: obligate aaseters, secundaire aaseters, afvaleters en kada-
vergasten. Obligate aaseters zijn vrijwel geheel afhankelijk van aas, 
zoals bijvoorbeeld de Vale gier (Gyps fulvus). Secundaire aaseters, 
waaronder de Steenuil (Athene noctua) en kortschildkevers (Stap-
hylinidae), foerageren voornamelijk op andere kadaverfauna. Dier-
soorten die zich voeden met allerlei rottend afval, zoals bijvoorbeeld 
Buizerd en Zwarte kraai, worden afvaleters genoemd. Kadavergas-
ten hebben aas niet per definitie nodig, maar worden wel waar-
genomen bij kadavers. Hieronder vallen onder andere Rode wouw 
(Milvus milvus) en Steenmarter (Martes foina) (schildhUizen & val-
lendUUK, 1998).
De Raaf wordt in de zomer tot de afvaleters gerekend en geduren-
de de wintermaanden tot de obligate aaseters (schildhUizen & val-
lendUUK, 1998). Het is de enige (gedeeltelijk) obligate aaseter die tij-
dens de onderzoeksperiode bij de kadavers werd waargenomen. Dit 
is niet verwonderlijk: in Nederland komen geen (of alleen inciden-
teel) andere obligate aaseters voor, zoals Vale gieren (teUnissen & 
meertens, 2012). Ook dit is verklaarbaar, want de dichtheid aan gro-
te obligate aaseters is evenredig aan de dichtheid van hoefdieren 
(hoUston, 1979). In Europa is de dichtheid van wilde hoefdieren door 
antropogene oorzaken zoals bejaging, domesticatie en biotoopver-
nietiging de afgelopen eeuwen flink gedaald (marchand et al., 2014). 
Verwacht mag worden dat de Raaf zich in Nederlandse natuurge-
bieden goed kan handhaven als kadavers afkomstig van natuurlijke 
sterfte, wildbeheer en/of verkeersongelukken (gedeeltelijk) blijven 
liggen. Onderzoek van rösner et al. (2005) en schoon (2011) toont aan 
dat de soort aas snel weet te vinden. Bijna tachtig procent wordt 
binnen de eerste 24 uur gevonden. Een kadaver wordt nog sneller 
ontdekt als het open wonden heeft. Hierdoor wordt de geur snel-
ler verspreid, waardoor andere aaseters (waaronder ook soortgeno-
ten) worden aangetrokken. Onderzoeken van vUcetich et al. (2004), 
KaczensKy et al. (2005) en heinrich (2007) beschrijven hoe Raven roe-
dels Wolven (Canis lupus) volgen. De Wolven zijn in staat hun prooi-
en te openen en Raven foerageren op (de resten van) deze kada-
vers. Open wonden hoeven niet te worden veroorzaakt door ande-
re diersoorten, maar kunnen ook aanwezig zijn als het kadaver een 
verkeersslachtoffer betreft. Aangezien Nederland, vergeleken met 

waargenomen diersoorten

De cameravallen stonden zo ingesteld dat bij beweging één mi-
nuut werd gefilmd. Ieder filmpje werd beschouwd als één waarne-
ming. Dit leverde in totaal 1.506 waarnemingen op. Het gaat hierbij 
vooral om waarnemingen van Vos (Vulpes vulpes), Bunzing (Muste-
la putorius), Buizerd (Buteo buteo) en Raaf. Ook werden incidentele 
waarnemingen genoteerd van Das (Meles meles), Ree (Capreolus ca-
preolus), Zwarte kraai (Corvus corone), Grauwe gans (Anser anser), 
Schaap (Ovis aries), Houtduif (Columba palumbus) en Hond (Canis 
lupus familiaris). Deze laatste soorten staan niet bekend staan als 
aaseters, maar waren kennelijk toevallige passanten. Daarom zijn 
deze waarnemingen beschouwd als overige waarnemingen. De 
waarnemingen van Vos, Bunzing, Buizerd en Raaf werden wel na-
der geanalyseerd.
Uit onderzoek in andere gebieden is gebleken dat soms meer dan 
driekwart van de hoeveelheid aas in een gebied wordt gebruikt 
door Raven (schildhUizen & vallendUUK, 1998; rösner et al., 2005; 
gU & KraWczynsKi, 2012; poelarends et al., 2012). Uit deze onderzoe-
ken blijkt ook dat de Raaf voornamelijk in de wintermaanden bij 
kadavers wordt waargenomen, wanneer andere voedselbronnen 
schaars zijn. In dit onderzoek is gekeken naar het procentuele aan-
deel van bovengenoemde diersoorten ten opzichte van het totaal 
aantal waarnemingen [figuur 3]. De Raaf was, met bijna 71%, duide-
lijk de vaakst waargenomen diersoort. Vervolgens is gekeken in wel-
ke weeknummers de diersoorten bij de kadavers werden waarge-
nomen [figuur 4]. Hieruit blijkt dat de Raaf niet iedere week is vast-

Diersoort 
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Vos (Vulpes vulpes) 
Bunzing (Mustela putorius) 
Buizerd (Buteo buteo) 
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FIGUUR 2
Raaf (Corvus corax) bij kadaver (foto: H. Bouwmeester).

FIGUUR  3
Waargenomen diersoorten 
bij kadavers in de periode 
november 2013 tot en met 
mei 2014 (n=1.506).
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ken dat ze zijn waargenomen [figuur 6]. Interspecifieke interactie 
werd zeer geregeld geconstateerd in de weken zes, zeven en acht. 
Dit gedrag werd vertoond wanneer de Raven tegelijkertijd werden 
waargenomen met een Buizerd. Beide vogelsoorten zijn overdag 
actief en, in de winter en het voorjaar, fervente aaseters (svensson, 
2010; sWan, 2011). Het blijkt dat de Buizerd relatief vaak het gedrags-
element ‘op kadaver staan’ vertoont om zich dit toe te eigenen; door 
zo op het kadaver te staan, maakt hij dusdanig indruk op de meeste 
andere soorten dat deze van het kadaver afblijven (sWan, 2011). De 
Buizerd tolereert dan ook geen andere kadaverbezoekers. De Raaf 
laat zich echter niet gemakkelijk afschrikken, wat in Nationaal Park 
De Maasduinen leidde tot interactie. selva et al. (2003) en WiKar et 
al. (2008) beschrijven dat zowel broedende als niet-broedende Ra-
ven geregeld in groepen foerageren en daarbij met elkaar samen-
werken, waardoor ze zich dominanter konden gedragen dan de Bui-
zerd, die solitair leeft. Groepen Raven waren in staat een Buizerd te 
verjagen. 

broedseizoen

Om te onderzoeken of de aanwezigheid van kadavers het broedsuc-
ces mogelijk positief heeft beïnvloed, zijn de waarnemingen en het 
gedrag bij de kadavers afgezet tegen het broedseizoen van de Raaf. 
Zijn broedsucces is onder andere afhankelijk van de territorium-
dichtheid en de beschikbaarheid van aas (richner, 1992; rösner et al., 
2005; bijlsma, 2012). Aangezien de Raaf zeer zeldzaam is in Limburg 

andere Europese landen, veel dierlijke ver-
keersslachtoffers heeft, kan dit relatief veel 
voedsel opleveren (groot brUinderinK & ha-
zebroeK, 1996; vercayle et al., 2012).

gedrag bij kadavers

Het gedrag dat diersoorten bij kadavers ver-
tonen is belangrijk om inzicht te krijgen in 
de mate waarin ze profiteren van de aanwe-
zigheid van kadavers (schildhUizen & vallen-
dUUK, 1998; poelarends et al., 2012). Om deze 
reden werd het gedrag dat de Raven bij de kadavers vertoonden aan 
de hand van een ethogram, een lijst van mogelijke gedragselemen-
ten, geanalyseerd. Net als in eerder onderzoek zijn in eerste instan-
tie zes gedragselementen onderscheiden (Wenting, 2014). Als het 
dier geen enkele reactie op het kadaver vertoonde, werd dit als ‘pas-
seren’ geregistreerd. Het gedrag werd als ‘interesse’ bestempeld 
wanneer het dier zich in de richting van het kadaver bewoog, zonder 
het aan te raken. Als het kadaver werd aangeraakt met bek of sna-
vel werd het gedrag ‘eten’ genoemd. Wanneer het kadaver uitslui-
tend met de poten werd betast, werd dit genoteerd als ‘op kadaver 
staan’. Fysiek en niet-fysiek contact tussen dieren van dezelfde soort 
of tussen dieren van verschillende soorten werd vastgelegd als res-
pectievelijk ‘intra- en interspecifieke interactie’. Tijdens de dataver-
werking viel op dat de Raven ook nog een zevende gedragstype ver-
toonden dat tijdens voorgaande onderzoeken niet apart werd be-
noemd. Geregeld werd waargenomen dat ze haren en vlees van het 
kadaver of bladeren uit de omgeving verzamelden en meenamen. 
Dit gedrag is genoteerd als ‘materiaal verzamelen’. Per waarneming 
werd een hoofd- en, indien van toepassing, nevengedragselement 
genoteerd (Wenting, 2014). Dit resulteerde voor de Raaf in 1.552 ge-
dragswaarnemingen, afgeleid van de 1.067 keer dat de soort voor de 
camera werd gezien. 
De verwachting was dat de Raven voornamelijk eetgedrag zouden 
vertonen bij de kadavers, omdat ze (gedurende de wintermaanden) 
als obligate aaseters een groot deel van hun voedingsbehoeften 
uit dood dierlijk materiaal halen (schildhUizen & vallendUUK, 1998; 
rösner et al., 2005; poelarends et al., 2012). Ook werd verwacht dat de 
Raven geregeld materiaal zouden verzamelen. boarman & heinrich 
(1999) en heinrich (2007) beschrijven dat Raven een voedselvoor-
raad aanleggen die ze gebruiken in het broedseizoen, met name tij-
dens de kwetsbare periode als de jongen net uit het ei zijn geko-
men. In de eerste helft van de periode dat de jongen worden ver-
zorgd verlaten de ouderdieren minder vaak het nest en leggen ze 
kortere afstanden af. rösner et al. (2005) vermelden in deze periode 
foerageerafstanden van zelden meer dan tweeënhalve kilometer. 
In Nationaal Park De Maasduinen lagen de beide kadaverlocaties 
binnen deze afstand van het nest. Daarom was de verwachting dat 
de vogels juist gedurende de broedperiode de kadavers zouden be-
zoeken (boarman & heinrich, 1999; rösner et al., 2005; bijlsma, 2012). 
De verwachting dat de Raven voornamelijk eetgedrag zouden ver-
tonen is uitgekomen [figuur 5]. Ze vertoonden dit gedrag in alle we-
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FIGUUR 4
Waargenomen diersoorten bij kadavers per week-
nummer.

FIGUUR  5
Gedragingen die door de 
Raven (Corvus corax) wer-
den vertoond bij kadavers 
(n=1.552).
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af begin mei, het moment dat 
verwacht mag worden dat de 
jongen uit het ei waren ge-
kropen, Raven bij de kadavers 
gezien. Vanaf dat moment is 
voedsel nodig om aan de jon-
gen te voeren. 
Het verschil in aantal waar-
nemingen per week kan ook 
samenhangen met het ka-
daveraanbod. Het aanbod en 
de hoeveelheid die nog over 
was van het kadaver naarma-
te de tijd verstreek, is ook op 
een tijdlijn uitgezet [figuur 7]. 
Aan de hand van de resulta-
ten lijkt de biomassa van het 
kadaver niet direct invloed te 

hebben gehad op het aantal waarnemingen. Wel maakten de Ra-
ven, met uitzondering van kadaver 2 op locatie 2, gebruik van alle 
kadavers die bij de cameravallen werden neergelegd. In de periode 
dat geen kadavers werden aangeboden, werden de Raven daar ook 
niet gezien. 
Verwacht werd dat de jongen rond eind mei zouden uitvliegen. Dit 
komt goed overeen met het bericht van 8 juni 2014 met het nieuws 
dat minimaal één jonge Raaf het nest had verlaten (stichting het lim-
bUrgs landschap, 2014). De waarnemingen van Raven bij de kadavers 
en de correlatie tussen hun gedrag en het (veronderstelde) broed-
seizoen suggereren dat de beschikbaarheid van kadavers een posi-
tief effect heeft gehad op het broedsucces.

toekomst en vervolg

Om met meer zekerheid te kunnen constateren dat de aanwezig-
heid van aas het broedsucces van Raven gunstig beïnvloedt, is meer 
onderzoek vereist. Tijdens de onderzoeksperiode zijn niet meer dan 
twee individuen tegelijk waargenomen; dit hoeft echter niet in te 
houden dat dit de enige Raven in het gebied zijn. Ze  konden op basis 
van de verzamelde beelden niet worden geïdentificeerd. Als dit wel 
mogelijk is, geeft dit naar alle waarschijnlijkheid beter inzicht in de 
manier waarop deze vogelsoort van de kadavers profiteert. 

wordt de territoriumdichtheid buiten beschouwing gelaten (vogel-
bescherming nederland, 2012); het kadaveraanbod wordt wel meege-
nomen. Er is uitgegaan van de meest waarschijnlijke broedperiode 
van de Raaf van februari tot begin juni (bijlsma, 2012; KiKKert, 2014). 
Deze broedperiode en de frequentie van waarnemingen van de Raaf 
bij de kadavers zijn uitgezet op een tijdlijn [figuur 7]. Er wordt aan-
genomen dat vanaf februari nestmateriaal wordt verzameld en dat 
in maart de eieren worden gelegd en uitgebroed. Na ongeveer twin-
tig tot vijfentwintig dagen komen de eieren uit en worden de jon-
gen gedurende vijf tot zeven weken verzorgd (boarman & heinrich, 
1999; bijlsma, 2012). Tijdens het broeden heeft de vrouwelijke Raaf 
minder voedsel nodig en blijft haar partner in de directe omgeving 
van het nest om deze te bewaken. Naarmate de jongen groter wor-
den, neemt de voedselbehoefte weer toe en foerageren de ouder-
dieren weer verder van het nest (selva Fernández, 2004; rösner et al., 
2005; bijlsma, 2012).
De waarnemingen van de Raven op de kadaverlocaties lijken te cor-
responderen met het veronderstelde broedseizoen. In februari wer-
den de Raven het vaakst gezien: volgens boarman & heinrich (1999) 
de periode dat het nest wordt gebouwd. Toen werd ook het vaakst 
waargenomen dat de Raven nestmateriaal en vlees verzamelden 
[figuur 8]. Hoewel de kadavers binnen de ingeschatte foerageeraf-
stand lagen, werden vanaf half maart gedurende een aantal weken 
geen Raven gezien. Conform de hypothese werden pas weer van-
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Summary

POSSIBLE	CONTRIBUTION	OF	CADAVERS	TO	
THE	BREEDING	SUCCESS	OF	RAVEN	IN	DE	
MAASDUINEN	NATIONAL	PARK
The period from November 2013 to June 
2014 was a successful one for Raven (Corvus 
corax) in the province of Limburg: it was the 
first time that they bred successfully in the 
province since 1870. This study examined 
the extent to which cadavers have contrib-
uted to this breeding success. 
Cadavers were monitored at two sites in the 
Landgoed De Hamert estate, part of the De 
Maasduinen national Park, using the cam-
era traps of the ‘Dood doet leven’ (life out of 
death) project. Raven were frequent visitors 
to these cadavers. The Raven were first seen 
collecting nesting material and meat (which 
was probably cached for future use). They did 
not appear during the hatching period, but 
reappeared later, possibly to collect more 
nesting material and meat when the fledg-
lings were more developed. Although further 
research is needed to establish whether the 
carcasses have indeed made a substantial 
contribution to the breeding success, our 
findings suggest that Raven and other (sea-
sonal) obligatory scavengers benefit from 
the presence of carcasses.

Literatuur
l	 Bijlsma, R., 2012. Mijn roofvogels. Atlas Contact, 
Amsterdam.
l	 BoaRman, W. & B. HeinRicH, 1999. Corvus corax: 
Common Raven. The Birds of North America (476): 
1-32. 
l	 colijn, e. & B. BeekeRs, 2013. Zonder dood, minder 
leven. De Levende Natuur 144 (5): 198-203. 
l	 GRoot BRuindeRink, G.W.t.a. & e. HazeBRoek, 1996. 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 

Aa
nt

al
 

Weeknummer 

Aantal keren 'materiaal verzamelen' per week 

Ungulate Traffic Collisions in Europe. Conservation 
Biology 10(4): 1059-1067.
l	 Gu, X. & R. kRaWczynski, 2012. Scavenging birds 
and ecosystem services. Brandenburg University of 
Technology, Cottbus. 
l	 HeinRicH, B., 2007. Mind of the Raven: Investiga-
tions and adventures with wolf-birds. Ecco Press, 
New York.
l	 Houston, d.c., 1979. The adaptions of scavengers. 
The University of Chicago Press, Chicago.
l	 kaczensky, P., R.d. Hayes & c. PRomBeRGeR, 2004. 
Effect of Raven Corvus corax scavenging on the kill 
rates of Wolf Canis lupus packs. Wildlife Biology 
(11)2: 101-108.
l	 kikkeRt, j.e., 2014. Eerste broedgeval van de Raaf 
in Limburg sinds 144 jaar. Limburgse Vogels (24): 38-
44.
l	 maRcHand, P., m. GaRel, G. BouRGion, d. duBRay, d. 
maillaRd & a. loison, 2014. Impacts of tourism and 
hunting on a large herbivore’s spatio-temporal be-
havior in and around a French protected area. Bio-
logical Conservation 177(2014): 1-11. 
l	 neWton, i., P.e. davis & j.e. davis, 1982. Raven and 
Buzzards in relation to sheepfarming and forestry in 
Wales. Journal of Applied Ecology (103)3: 303-312. 
l	 PoelaRends, P.,  P. de Baat, d. van dalen, P. GRemmen & 
c. oldenBuRG, 2012. A Matter of Death and Life. Aca-
demic Consultancy Training, Wageningen.
l	 RicHneR, H., 1992. The effect of extra food on fit-
ness in breeding carrion crows. Ecology (73): 330-335. 
l	 RösneR, s., n. selva, t. mülleR, e. PuGaceWicz & F. lau-
det, 2005. Raven Corvus corax ecology in a primeval 
temperate forest. Corvids of Poland: 385-405.
l	 scHildHuizen, m. & H. vallenduuk, 1998. Kevers op 
kadavers. KNNV Wetenschappelijke Mededeling no. 
222. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
l	 scHoon, c.F., 2011. Pas op: overstekend wild! Aan-
rijdingen met reeën in Utrecht. Faunabeheereen-
heid Utrecht, Veenendaal.
l	 selva, n., B. jedRzejeWska, W. jedRzejeWski & a. Waj-
Rak, 2003. Scavenging on European bison carcasses 
in Bialowieza Primeval Forst (eastern Poland). Eco-
science 10(3): 303-311.

FIGUUR 8
Aantal keer dat de Raven (Corvus corax) nestmateriaal en/of vlees verzamelden bij de 
kadavers (n=147) met standaard deviatie.

l	 selva FeRnández, n., 2004. The role of scavenging 
in the predator community of Białowieza Forest 
(Poland). Institute of Nature Conservation Polish 
Academy of Sciences, Kraków & Dpto. Fisiología y 
Biología Animal Universidad de Sevilla, Sevilla. 
l	 sticHtinG Het limBuRGs landscHaP, 2014. Broedge-
val Raaf in Maasduinen. Juni 2014. 14 oktober 2014. 
www.limburgs-landschap.nl.
l	 svensson, l., 2010. Birds of Europe. Princeton Uni-
versity Press, New Jersey.
l	 sWan, G., 2011. Spatial variation in the breeding 
success of the Common Buzzard Buteo buteo in 
relation to habitat type and diet. Imperial College 
Londen, Londen. 
l	 teunissen, t. & H. meeRtens. 2012. Limburgse vale 
gier eet dood wild zwijn. 16 juli 2012. 4 maart 2015. 
www.natuurbericht.nl. 
l	 uRlinGs, G., 2013. De Raaf is terug in Limburg. Sep-
tember 2013. 30 december 2013. www.limburger.nl. 
l	 veRcayle, d., G. veRBeylen, m. HeRRemans, j. lam-
BRecHts, l. smets & k. deGRaeve, 2012. Monitoring van 
verkeersslachtoffers langs Vlaamse wegen: “Dieren 
onder de wielen”, Samenvatting resultaten. Vlaam-
se overheid – Departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie, Natuurpunt Studie vzw en Vogelbescher-
ming Vlaanderen vzw, Brussel.
l	 voGelBescHeRminG nedeRland, 2012. Raaf. Decem-
ber 2012. 28 oktober 2014. www.vogelbescherming.
nl.
l	 vuceticH, j.a., R.o. PeteRson & t.a. Waite, 2004. Ra-
ven scavenging favours group foraging in wolves. 
Animal Behaviour (67): 1117-1126.
l	 WaaRneminG.nl, z.j. Raaf – Corvus corax. Provincie 
Limburg. 14 november 2014. www.waarneming.nl. 
l	 WentinG, e., 2014. Kadavers in de Limburgse voor-
beeldgebieden. Profiterende aaseters in de periode 
van november 2013 tot en met januari 2014. HAS Ho-
geschool, ’s-Hertogenbosch.
l	 WikaR, d., m. ciacH, m. Bylicka & m. Bylicka, 2008. 
Changes in habitat use by the Common Buzzard 
(Buteo buteo) during non-breeding season in rela-
tion to winter conditions. Polish Journal of Ecology 
(56)1: 119-125.

˙



86	 mei  2015   jaargang 104 | 5             natuurhistorisch maandbladnatuurhistorisch maandblad

geel met een meer of minder sterke roodtint, vooral aan de randen. Ze 
steekt schuin naar beneden en eindigt in twee stompe zijlobben met 
een korte middenlob [figuur 2]. Er is een korte, zakvormige spoor die 
schuin naar beneden wijst. Het zuiltje is klein en staat verticaal. 
Het gaat niet goed met deze orchidee: in Limburg is er nog slechts 
één groeiplaats over van de ongeveer 55 die er voor 1900 bestonden 
(KreUtz, 1992). Op het Belgische deel van de Sint- Pietersberg bevindt  
zich nog een vindplaats met enkele tientallen exemplaren. In onze re-
gio kan de soort zich alleen nog in natuurreservaten handhaven. Groe-
ne nachtorchis is een van de kortst levende Europese orchideeën met 
een halfwaardetijd van 1,5 tot 2,3 jaar. Dit betekent dat deze planten 
gemiddeld slechts 3 tot 4,5 jaar leven (Willems & melser, 1998). Veel 
planten bloeien zodra ze voor het eerst bovengronds komen. Voor een 
kortlevende plant is een effectieve aanlokking van bestuivers en een 
hoge zaadproductie belangrijk. Een Groene nachtorchis produceert 
gemiddeld 2300 zaden per zaaddoos, een hoog aantal vergeleken met 
andere orchideeën (Willems, 2001).

bestuiving

Veel genera van inheemse orchideeën vallen op doordat er veel (vaak 
lichter) gekleurde bloemen aan de stengel staan, zoals bijvoorbeeld 
bij de meeste Dactylorhiza, of doordat er een rijke nectarproductie is 
die veel bestuivers aantrekt, zoals bij Epipactis. De Groene nachtorchis 
steekt daarentegen nauwelijks tegen zijn groene omgeving af. Om be-
stuivers aan te trekken vertoont deze orchidee enkele aanpassingen. 
Op de Groene nachtorchis na hebben alle vertegenwoordigers van 
het geslacht Dactylorhiza geen nectar; ze bootsen de aanwezigheid 
van voedsel voor insecten na. In het Engels worden deze planten ‘de-

De Groene nachtorchis (Dactylorhiza viridis) is altijd al een 

zeldzame orchidee geweest in Zuid-Limburg en omgeving. 

Het is een kensoort van het Betonico-Brachypodietum 

(Schaminée et al., 2010), de associatie van Betonie (Stachys 

officinalis) en Gevinde kortsteel (Brachypodium pinna-

tum). De soort staat op de Nederlandse Rode Lijst (SparriuS 

et al., 2012) als zeer zeldzaam en sterk afgenomen en op de 

Vlaamse Rode Lijst (Van Landuyt et al., 2006) als met uitster-

ven bedreigd. Er is weinig bekend over de bestuivingsbiolo-

gie. Toch heeft deze orchidee heel boeiende aanpassingen 

aan zijn potentiële bestuivers en zijn er nog altijd nieuwe, 

interessante bestuivers te observeren. Het aantreffen van 

Honingbijen (Apis mellifera) op de Groene nachtorchis was 

aanleiding om er eens beter naar te kijken. 

dactylorhiza viridis 

De Groene nachtorchis heet volgens de nieuwe systematiek Dacty-
lorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase (bateman  et 
al., 2003), maar de meesten zullen haar nog kennen onder de naam 
Coeloglossum viride (l.) Hartm. Het is een kleine, onopvallende or-
chidee. De gehele plant is bruinachtig geel; de bloemen kunnen een 
roodtint hebben. De planten zijn klein (10 tot 25 cm hoog) en groeien 
tussen het gras, waardoor ze heel gemakkelijk over het hoofd gezien 
kunnen worden. Er zijn twee tot vijf tegen-
overstaande bladeren; de basale zijn eirond 
tot langwerpig-lancetvormig, hoger aan de 
stengel zijn ze lancetvormig. De bloemen zijn 
klein en staan in een losbloemige aar [figuur 
1]. De bloemdekbladeren zijn helmvormig sa-
mengevouwen. De lip is lintvormig en groen-

Bijzondere	bestuivers	bij	orchideeën
Deel 4: De Honingbij, een ongewone bestuiver van De groene nacHtorcHis

Jean Claessens, Moorveldsberg 33, 6243 AW Geulle, e-mail: jean.claessens@ziggo.nl
Jacques Kleynen, Kuiperstraat 7, 6243 NH Geulle a/d Maas
Barbara Gravendeel, Naturalis Biodiversity Center & Hogeschool Leiden, Sylviusweg 72, 2333 BE Leiden

FIGUUR 1 (links)
Groene nachtorchis (Dactylorhiza viridis), Eben-
Emael (B), 16-5- 2014 (foto: Jean Claessens).

FIGUUR 2 (rechts)
Groene nachtorchis (Dactylorhiza viridis), close-up. 
De nectar links en rechts aan de lipbasis is duidelijk 
zichtbaar. Eben-Emael (B), 16-5-2014 (foto: Jacques 

Kleynen).
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vruchtzetting dan soorten die geen nectar produceren; dit is ook bij 
Groene nachtorchis het geval. In dit onderzoek werd een gemiddelde 
zaadzetting van 47,3% voor de Groene nachtorchis gevonden, tegen 
36,4% bij alle andere Dactylorhiza soorten (claessens & Kleynen, 2011). 
De vruchtzetting van deze orchidee is echter zeer onregelmatig, een 
indicatie dat ze voor haar bestuiving afhankelijk is van insecten. Pop-
penorchis (Orchis anthropophora), ook een orchidee die voor zijn be-
stuiving afhankelijk is van bezoekende insecten, vertoont een soort-
gelijk onregelmatig patroon van bestoven bloemen. In drie opeenvol-
gende jaren was de vruchtzetting op de Berghofweide, de klassieke 
groeiplaats van Groene nachtorchis, respectievelijk 14,8%, 9,4% en 
51,8%. 
Bestuiving vindt gewoonlijk plaats door sluipwespen (Ichneumoni-
dae), verschillende soorten kevers (Coleoptera) en in mindere mate 
door bladwespen (Tenthredinidae) (vöth, 1999; claessens & Kleynen, 
2011). Kevers blijven gewoonlijk lang op dezelfde plant rondkruipen. 
Indien de pollinaria heel snel naar voren zouden buigen, zoals dit bij 
de meeste orchideeën het geval is, zou er veel geitonogamie (buur-
bestuiving) plaatsvinden. Daarbij worden pollinia van de ene bloem 
op de stempel van een andere bloem van dezelfde plant afgezet. De-
ze manier van bestuiving staat gelijk aan zelfbestuiving; er vindt 
geen uitwisseling van genetisch materiaal plaats. Om dit te voorko-
men, buigen de pollensteeltjes juist uiterst langzaam naar beneden. 
Het duurt 13 tot 23 minuten voor ze een voorwaartse draaiing van 90 
graden hebben gemaakt (darWin, 1877; peter & johnson, 2006; claes-
sens & Kleynen, 2011). Tegen de tijd dat de pollensteeltjes voldoende 
naar voren gebogen zijn en de stempel kunnen bereiken, heeft de ke-
ver waarschijnlijk al een volgende bloem bereikt zodat dan pas kruis-
bestuiving plaatsvindt.

honingbijen als bestuiver van de groene nachtorchis

In Eben-Emael, gemeente Bassenge, ligt het uit drie delen bestaande 
natuurgebied Heyoule (lejeUne & verbeKe, 1984). Deze hellingen wer-
den, na decennialang verwaarloosd te zijn, vanaf 1979 weer beheerd 
waardoor de kalkgraslandflora weer nieuwe kansen kreeg (lejeUne 
& verbeKe, 2015). Het bovenste deel van het meest zuidelijk gelegen 
stuk, Heyoule II, is altijd beweid door koeien. Het is een mooi, soor-
tenrijk weiland met een vegetatie behorend tot het Galio-Trifolie-
tum, de associatie van Ruige weegbree (Plantago media) en Aard-
distel (Cirsium acaule), waar al heel lang een populatie van Groene 
nachtorchis voorkomt. Op 16 mei 2014 werd dit natuurgebied be-
zocht. Omdat het ’s morgens in de schaduw ligt, was het tegen 12.00 

ceit-flowers’ genoemd. Ze hebben wel een honingmerk, ze ruiken 
naar nectar en hebben een spoor, echter zonder nectar. Zo worden 
insecten toch verleid om de orchideeën te bezoeken. Bestuivers zijn 
vaak jonge, onervaren insecten; na enkele vergeefse pogingen om 
nectar te vinden vliegen ze alleen nog op echt nectar producerende 
planten. De Groene nachtorchis produceert echter op twee plaatsen 
nectar. Aan de basis van de lip staat in de lengterichting ervan een 
lijst die de insecten naar de linker- of rechterkant van de stempel-
holte leidt. Aan de lipbasis bevinden zich twee komvormige holtes, 
de plaatsen waar nectar wordt afgescheiden [figuur 2]. De anthere-
helften divergeren, zodat de kleefschijfjes precies boven deze nec-
tarvoorraden staan. Als een bezoekend insect langs de lip omhoog 
kruipt om bij de nectar te komen, buigt het zijn kop naar beneden 
en stoot tegen het kleefschijfje, dat omgeven is door een uiterst dun 
vliesje. Door de druk van  het insect breekt het vliesje en worden de 
twee pollinaria (pollenmassa, pollensteeltje en kleefschijfje) door 
middel van het kleefschijfje op kop of borststuk van de bestuiver be-
vestigd. Vaak is maar één pollinarium op die manier weggehaald: in 
107 bloemen van 13 planten was bij 50 bloemen (bijna 50%) één pol-
linarium verwijderd (claessens & Kleynen, 2011).
Er is ook nectarproductie in de spoor, die toegankelijk is door middel 
van een kleine, driehoekige opening aan de lipbasis. Die extra nectar-
voorraad verleidt bezoekers om langer op de plant naar nectar te zoe-
ken. 
In het algemeen hebben nectar producerende orchideeën een hogere 

FIGUUR 4 (links)
 Honingbij (Apis mellifera) 
met pollinaria bevestigd 
op de clypeus. Eben-Emael 
(B), 16-5-2014 (foto: Jean 
Claessens).

FIGUUR 5 (rechts)
Honingbij (Apis mellifera) 

met pollinaria op de clypeus 
en op de tong. Eben-Emael 

(B), 16-5-2014 (foto: Jean 
Claessens).

FIGUUR 3
Sluipwesp met pollinaria van Groene nachtorchis Dactylorhiza viridis . Eben-
Emael, 16-5-2014 (foto: Jean Claessens).
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we, gele of witte bloemen. Bij bijen is het zichtbare spectrum ver-
schoven naar het ultraviolet; rood zien ze niet of nauwelijks (hess, 
1990; proctor et al., 1996). Er zijn weinig door insecten bestoven 
planten die groen zijn, omdat deze nauwelijks afsteken tegen de 
omringende groene begroeiing. Daarom lijkt het waarschijnlijk dat 
de bijen in eerste instantie op de geur afkwamen. De Honingbij is 
een polylectische soort, een generalist die veel verschillende soor-
ten planten bezoekt om nectar te halen, al kunnen werksters zich 
tijdelijk wel specialiseren op een of enkele plantensoorten (peeters 
et al., 2012). Groene nachtorchis heeft een lichte honinggeur (zie-
genspecK, 1936), die in dit geval diende als lokmiddel voor de bijen. 
Pas als een bij heel dichtbij is, kan ze vormen onderscheiden. Groene 
nachtorchis  heeft geen honingmerk dat vaak door bijen gebruikt 
wordt voor de oriëntatie op geringe afstand. Toch vlogen de Honing-
bijen in rechte lijn af op planten, zelfs als die compleet overwoe-
kerd werden door de omringende vegetatie, een aanwijzing dat ze 
de geur als navigatiemiddel gebruikten. De observatie van Honing-
bijen op een andere groene orchidee, de Grote keverorchis (Neottia 
ovata) (claessens & Kleynen, 2014) laat zien dat bestuiving van plan-
ten die niet in de eerste plaats bekend staan als bijenplanten toch 
succesvol kan zijn. 

uur nog vrij koud en was er geen bestuiver te vinden. Tegen 13.00 uur 
lag het terrein vol in de zon en was het voldoende opgewarmd. Rond 
deze tijd werden sluipwespen als bestuiver geobserveerd [figuur 3]. 
Dit zijn regelmatige bestuivers die de auteurs ook aantroffen in de 
Eifel en in de Dolomieten. Verrassend was dat Honingbijen de bloe-
men ook intensief bezochten. Ze zochten de planten af van beneden 
naar boven en vlogen systematisch naar iedere Groene nachtorchis 
in de omtrek. Ook planten die compleet schuil gingen in de vegeta-
tie werden bezocht en geïnspecteerd. In totaal werden ongeveer 15 
Honingbijen waargenomen. De Honingbijen waren werkelijke be-
stuivers en niet alleen bezoekers, want de meeste hadden twee pol-
linaria op de clypeus bevestigd [figuur 4 en 5]. Bij een tweede bezoek 
op 19 mei vloog weer een tiental Honingbijen die een dergelijk zoek-
gedrag vertoonden, met pollinaria rond. Een video over deze bestui-
vers is te vinden op Youtube: Orchid pollination 18 - Pollination of 
Dactylorhiza viridis by honeybees.
Honingbijen zijn in de literatuur nog niet eerder vermeld als bestui-
ver van de Groene nachtorchis. Dat heeft waarschijnlijk te maken 
met hun voorkeuren: ze bezoeken liefst bloemen die een landings-
mogelijkheid bieden zoals vertegenwoordigers van Campanulace-
ae, Ranunculaceae of Fabaceae. Ze hebben een voorkeur voor blau-

Summary

OBSERVATIONS	ON	UNUSUAL	
POLLINATORS	OF	ORCHIDS
Part	4:	The	Honeybee,	Apis mellifera,	an	
unusual	pollinator	of	the	Frog	orchid,	
Dactylorhiza viridis

Dactylorhiza viridis is the only representa-
tive of the genus Dactylorhiza which pro-
duces nectar, as all other species have 
unrewarding flowers. Nectar is presented 
in cavities at the base of the lip as well as 
in the spur, which is accessible by a narrow, 
triangular slit. Known pollinators are ich-
neumon wasps (Ichneumonidae), beetles 
(Coleoptera) and sawflies (Tenthredinidae). 
In May 2014 we observed how Honeybees 
frequently visited and pollinated flowers 
of Dactylorhiza viridis in the Heyoule nature 
reserve (Eben-Emael, Belgium). Most of the 
bees had two pollinaria attached to their 
clypeus, demonstrating that they were 
genuine pollinators. Even plants complete-
ly covered by the vegetation were visited, 
probably because the Honeybees discov-
ered the nectar by their sense of smell. This 
is the first published record of the pollina-
tion of Dactylorhiza viridis by Honeybees.
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van de kerngebieden voor de soort. Het dier 
is hier in een grote verscheidenheid van wa-
teren (oude rivierarmen, poelen en sloten) 
vastgesteld (lenders, 2008).
De waterhabitat van de Grote spinnende 
watertor kan over het algemeen worden ge-
typeerd als (matig) voedselrijk met veel on-
derwatervegetatie. De zuurgraad varieert 
van neutraal tot (zwak) alkalisch. Dit type 
wateren komt van oorsprong vooral voor 
op klei en laagveen. De Grote spinnende 
watertor is dan ook wijd verbreid in West-, 
Midden- en Noord-Nederland. Op de hoge-
re zandgronden in het zuiden en oosten van 
het land hebben de wateren van nature een 
zuur karakter en zijn om die reden in minde-
re mate geschikt voor de soort.
De zuurgraad van het water is bepalend 

De Grote spinnende watertor (Hydrophi-
lus piceus) is een opvallende verschijning 
onder de Nederlandse waterkevers. Het is 
een gemakkelijk herkenbare soort die qua 
uiterlijk en lichaamsomvang met geen en-
kele andere waterkever te verwarren is. Het 
dier is helemaal zwart en onderscheidt zich 
van zijn directe verwant, de Kleine spinnen-
de watertor (Hydrochara caraboides), door 
zijn lichaamsgrootte. De Grote spinnende 
watertor is ongeveer 40 mm lang, zijn neef-
je is niet groter dan 20 mm. De imago’s van 
beide soorten zijn planteneters. Hierin wij-
ken ze af van de grote waterroofkevers van 
de geslachten Dytiscus en Cybister, die uit-
gesproken vleeseters zijn. Vertegenwoordi-
gers van deze laatste twee geslachten zijn 
maximaal 35 mm lang en hebben boven-
dien altijd een tekening van brede gele stre-
pen langs de rand van het halsschild en/of 
de dekschilden. lenders (2007a) geeft een 
uitgebreide beschrijving van de kenmerken 
en de ecologie van de Grote spinnende wa-
tertor en gaat in op de Limburgse status.
De Grote spinnende watertor is bepaald 
niet zeldzaam in Nederland. In Limburg is 
de soort door het gebrek aan geschikt ha-
bitat minder algemeen. Hij lijkt zich in de 
provincie echter uit te breiden; recente 
waarnemingen uit Midden- en Noord-Lim-
burg zijn daarvoor een indicatie. Deze uit-
breiding was al min of meer voorspeld. Het 
toenemende aanbod van geschikte water-
biotopen en de klimaatverandering (tem-
peratuurstijging) worden als belangrijk-
ste verklaringen gegeven (lenders, 2007a). 
In Midden-Limburg vormt het Roerdal een 

voor het overleven van de larven. Deze zijn 
sterk afhankelijk van waterslakken. In te-
genstelling tot de imago’s zijn de larven car-
nivoor. Ze zijn in staat met hun sterke kaken 
de huisjes van waterslakken open te bre-
ken. Ook worden wel insecten- en amfibie-
enlarven gegeten. De beschikbaarheid van 
deze voedselbronnen bepaalt het voort-
plantingsucces. Door de afwezigheid van 
slakken in een zuur milieu wordt de Grote 
spinnende watertor niet permanent aange-
troffen in wateren van hoogveengebieden 
en heiden, maar is zijn voorkomen daar toe-
vallig en incidenteel.
In het Meinweggebied is de soort voor het 
eerst in 1977 door Frigge et al. (1978) aange-
toond in het Vlodropperven en de Amfibie-
enpoel [figuur 1]. De zuurgraad van de Am-

M e d e d e l i n g
De Grote spinnende watertor na 37 jaar weer aangetroffen in Nationaal Park De Meinweg

FIGUUR 2
De onderzijde a) en bovenzijde b) van een mannelijke exemplaar van de Grote spinnende watertor (Hydrophilus piceus), gevangen op 17 maart 2014 in het 
Trilven (foto: A. Lenders).

FIGUUR 1
Verspreiding van de Grote spinnende watertor (Hydrophilus piceus)  in Nationaal Park De Meinweg. Met 
blauw zijn de vindplaatsen uit 2014 aangegeven, met rood die uit 1977.

a ba b
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fibieënpoel varieerde in 1977 van pH 4,5 tot 
6,0, die van het Vlodropperven van pH 5,6 
tot 5,9. Het lijkt daarmee aannemelijk dat 
het in die tijd geen echte duurzame po-
pulaties betrof, maar dat de kevers van el-
ders (het Roerdal?) zijn binnengevlogen. 
Het ging waarschijnlijk om waarnemingen 
van solitaire dieren; de hoge intensiteit van 
het (fuiken)onderzoek zorgde voor een ver-
hoogde vangkans.
In 2014 werd de soort in het Nationaal Park 
opnieuw waargenomen, nu op vijf verschil-
lende plekken [figuur 1]. In de tussenlig-
gende periode is de soort, ondanks diverse 
waterkeverinventarisaties die hier hebben 
plaatsgevonden, nooit meer gezien (cUppen 
& van maanen, 1999; 2013). Ook bij amfibie-
enonderzoek is de Grote spinnende water-
tor na 1977 niet meer als bijvangst aange-
troffen. Daarbij moet worden opgemerkt 
dat specifieke waterkeverinventarisaties 
zich meestal richten op de kleinere soorten, 
en dat de inzet van fuiken en grote schep-
netten bij amfibieën- of vissenonderzoek 
voor de grote waterkevers meestal meer re-
sultaat oplevert (lenders, 2007b). Een amfi-
bieënonderzoek, in intensiteit vergelijkbaar 
met 1977, heeft in de tussenliggende perio-
de, met uitzondering van het jaar 2012, niet 
meer plaatsgevonden.
Groot was de verrassing dat de Grote spin-
nende watertor in 2014 tijdens controle-in-
ventarisaties aan amfibieën in zoveel ver-
schillende wateren in de Meinweg werd 
aangetoond. Alle waarnemingen hadden 
betrekking op individuele dieren. Op de Me-
lickerheide betrof het een grote mesotrofe 
poel, naar de eigenaar ‘In Holland’ genoemd. 
De poel is in 2013 tot op het minerale zand 
opgeschoond. In februari 2015 is de soort op-
nieuw in deze poel gezien. Op de rand van het 
Wolfsplateau werd de soort aangetroffen in 
de Knoflookpoel, een sterk eutrofe poel met 
een neutraal tot zwakzuur karakter met een 
dichte submerse en emergente watervege-
tatie. In het gebied de Drie Vennen werd de 
Grote spinnende watertor [figuur 2] gevan-
gen in het Trilven en het Steenheuvelven, bei-
de voedselarme, zure wateren die sterk aan 
het verlanden zijn. Tenslotte werd de soort 
opnieuw aangetoond in het Vlodropper-

ven, waarvan de oevers eind 2013 grootscha-
lig zijn opgeschoond. Dit ven moet worden 
getypeerd als een zwak zuur water met een 
verstoorde balans in voedingsstoffen waar-
in periodiek algenbloei optreedt (van bUgge-
nUm et al., 2012).   
Uit de spreiding van de waarnemingen kan 
niet anders worden geconcludeerd dan dat 
er in 2014 een invasie van Grote spinnende 
watertorren heeft plaatsgevonden, waar-
schijnlijk vanuit het Roerdal. Het jaar 2014 
had de hoogste gemiddelde jaartempera-
tuur sinds het begin van de officiële weer-
registratie door het KNMI. De hoge tempe-
raturen in het voorjaar zijn waarschijnlijk 
de aanleiding geweest voor een verhoogde 
mobiliteit van de soort. Het is bekend dat het 
vliegvermogen van grote kevers in hoge ma-
te afhankelijk is van de luchttemperatuur.
Of dit ook betekent dat de Grote spinnende 
watertor zich blijvend op de Meinweg kan 
vestigen is vooralsnog onzeker. In tegenstel-
ling tot de situatie in 1977 zijn de omstandig-
heden in de Meinwegwateren door stijging 
van de watertemperaturen en vermindering 
van de verzuring (van bUggenUm et al., 2012) 
zeker gunstiger te noemen. Voor een blijven-
de bezetting lijkt de eutrofe Knoflookpoel op 
het Wolfsplateau, ook door de actuele aan-
wezigheid van grote aantallen waterslakken, 
op dit moment het meest geschikt.

Dankwoord
Deze mededeling is tot stand gekomen dank-
zij het inventarisatiewerk van Sjuul Ver-
haegh, Len Hansen en Paul van Hoof. Dank 
gaat ook uit naar Tim Leerschool voor het 
maken van het verspreidingskaartje. 

A.J.W. Lenders, Melick
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FIGUUR 3
De Knoflookpoel op het Wolfsplateau in het 
Meinweggebied is voedselrijk en daarom zeer 
geschikt voor waterslakken, de hoofdvoedselbron 
van de larven van de Grote spinnende watertor 
(Hydrophilus piceus) (foto: A. Lenders).

gesubsidieerd door de Provincie Limburg
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mannetjes zijn vrij klein (15-19 mm), hebben een puntig achterlijf 
en een opvallende, metaalachtig glanzende groene kleur (KleU-
Kers & KreKels, 2004).
Gouden sprinkhanen worden in Nederland voornamelijk in rui-
ge, vochtige terreinen met halfhoge, dichte vegetaties van russen, 
grassen of cypergrassen gevonden. Ze voeden zich voornamelijk 
met grassen, maar ook met zeggen en bladeren van houtige plan-
ten zoals Framboos (Rubus idaeus) (baUr et al., 2006). 
De meeste inheemse soorten veldsprinkhanen zetten de eitjes af 
in de bodem. De Gouden sprinkhaan vormt hierop een uitzonde-
ring en zet de eieren af in het merg van afgebroken plantensten-
gels van bijvoorbeeld braam (Rubus spec.), engelwortel (Angelica 
spec.), lisdodde (Typha spec.), russen (Juncus spec.), zeggen (Carex 
spec.), guldenroede (Solidago spec.) en distels (Cirsium spec. en 
Carduus spec.). Soms worden de eieren echter ook in vermolmd 
hout afgezet (hochKirch, 1996; KleUKers et al., 1997; detzel, 1998; 
becKmann, 2003; baUr et al., 2006). De vrouwtjes boren met hun 
eilegkleppen een kanaal in het merg van de stengel. Het langwer-
pige achterlijf kan hierbij sterk worden uitgerekt zodat de eitjes 
diep in de stengeldelen kunnen worden gelegd. De 12 tot 30 eitjes 
worden in een pakket afgezet en omgeven door een schuimach-
tige klierafscheiding. Dit schuim droogt vervolgens snel op en be-
schermt de eieren tegen weersinvloeden. Na één winter komen 
de eieren uit waarna de nimfen gedurende een periode van vier 
weken vier stadia doorlopen (detzel, 1998; becKmann, 2003; baUr et 
al., 2006). Imago’s worden in Nederland vanaf begin juni tot hal-
verwege september gevonden (KleUKers et al., 1997). 

het herkenbosscherbroek

Het Herkenbosscherbroek is een agrarisch gebied dat grotendeels 

Tijdens onderzoek naar het gebruik van rasterpalen 

door Levendbarende hagedissen (Zootoca vivipara) in 

het Herken bosscherbroek werd op 4 augustus 2014 een 

vrouwtje van de Gouden sprinkhaan (Chrysochraon dispar) 

bovenop een rasterpaal gevonden. Regelmatig worden 

zonnende sprinkhanen op rasterpalen aangetroffen, maar 

ze zitten dan meestal verticaal tegen de paal nabij de vege-

tatie waarin ze beschutting vinden. Bovenop rasterpalen 

zijn door de auteur niet eerder sprinkhanen waargeno-

men. Na een half uur zat het dier er nog steeds, nu duide-

lijk bezig met het afzetten van eitjes in een spleet boven in 

de paal. Dit bleek uiteindelijk geen incident te zijn; tijdens 

vervolgbezoeken zijn opnieuw vrouwtjes waargenomen 

die bovenin rasterpalen eitjes aan het leggen waren.

gouden sprinkhaan

De Gouden sprinkhaan is in Nederland een vrij zeldzame soort 
waarvan in Limburg belangrijke populaties aanwezig zijn. De 
soort lijkt zich langzaam uit te breiden (KleUKers, 2002; boeren 
et al., 2003). Op de eerste Rode Lijst van bedreigde en kwetsba-
re sprinkhanen en krekels in Nederland was ze in de categorie 
‘kwetsbaar’ ondergebracht (odé, 1999), 
tegenwoordig is ze echter niet meer 
bedreigd (reemer, 2012). 
Bij de Gouden sprinkhaan is het ver-
schil tussen de seksen groot. De vrouw-
tjes zijn eenvoudig van de overige soor-
ten veldsprinkhanen te onderschei-
den. Ze zijn relatief groot (22-28 mm) 
en overwegend beige-bruin van kleur. 
De schenen van de achterpoten en de 
onderkant van de dijen van de achter-
poten zijn opvallend rood gekleurd. De 

FIGUUR 1
De afrastering tussen de agrari-
sche percelen en het schouwpad 
langs de Schuttecampsgraaf in het 
Herkenbosscherbroek (foto: R. Geraeds).

Bijzondere	eiafzetplekken	van	de	Gouden	sprinkhaan
R.P.G. Geraeds, Rijksweg Noord 280, 6136 AH Sittard, e-mail: rob.geraeds@kpnplanet.nl



92	 mei  2015   jaargang 104 | 5             natuurhistorisch maandbladnatuurhistorisch maandblad

1]. De vegetatie langs de rasters kent een 
rijkere variatie in soortensamenstelling en 
structuur dan de aangrenzende graslan-
den en het schouwpad. De vegetatie be-
staat voornamelijk uit grassen. Enkele ken-
merkende kruiden die hoofdzakelijk langs 
het raster groeien zijn Vlasbekje (Linaria 
vulgaris), Kruipende boterbloem (Ranun-
culus repens), Gewone rolklaver (Lotus cor-
niculatus), Grote kattenstaart (Lythrum sa-
licaria), Kleefkruid (Galium aparine), Glad 
walstro (Galium mollugo), Boerenworm-
kruid (Tanacetum vulgare), Haagwinde 

(Convolvulus sepium) en Grote brandnetel (Urtica dioica). Plaatse-
lijk groeien ook braam, Boswilg (Salix caprea) en Zomereik (Quer-
cus robur) langs de rasters.
Andere sprinkhaansoorten die tijdens de inventarisaties zijn 
waargenomen zijn Krasser (Chorthippus parallelus), Ratelaar 
(Chorthippus biguttulus), Bruine sprinkhaan (Chorthippus brun-
neus), Gewoon spitskopje (Conocephalus dorsalis), Zuidelijk spits-
kopje (Conocephalus discolor), Grote groene sabelsprinkhaan (Tet-
tigonia viridissima), Greppelsprinkhaan (Metrioptera roeselii) en 
Bramensprinkhaan (Pholidoptera griseoaptera). Alle waarnemin-
gen van vrouwtjes van de Gouden sprinkhaan die eieren afzetten 
in rasterpalen zijn afkomstig uit het centrale deel van het Herken-
bosscherbroek, zuidelijk van de Turfkoelen en noordelijk van de 
Veeweg. 

waarnemingen eiafzet

In totaal zijn vier keer eiafzettende Gou-
den sprinkhanen op rasterpalen waar-
genomen: op 4, 13 en 28 augustus en op 2 
september 2014. Het betrof in totaal zes 
dieren: drie keer een afzonderlijk vrouw-
tje en één keer drie dieren die gelijktijdig 
eieren in dezelfde rasterpaal aan het leg-
gen waren [figuur 2]. De eiafzetplekken be-
vonden zich allemaal in de bovenkant van 
de paal, nooit is eiafzet waargenomen in 
lengtespleten in palen. De spleten waarin 
de eitjes werden gelegd waren bij drie van 
de palen ontstaan als gevolg van verwe-

gelegen is in een oude Roerarm. Het bestaat uit een afwisseling 
van vochtige hooi- en weilanden en enkele akkers die voor het me-
rendeel extensief beheerd worden. Oostelijk in het gebied ligt het 
natuurgebied de Turfkoelen dat bestaat uit een tweetal plassen 
en een broekbos die zijn ontstaan als gevolg van turfwinning. Aan 
de oostkant wordt het Herkenbosscherbroek begrensd door een 
beboste steilrand op de overgang van het Laagterras (waarin het 
Herkenbosscherbroek ligt) naar het Middenterras. Aan de voet 
van deze steilrand stroomt de Schuttecampsgraaf die uiteinde-
lijk via de Postbeek en de Bosbeek in de Roer uitmondt. Langs de 
Schuttecampsgraaf ligt een circa vier meter breed schouwpad. De 
meeste van de aangrenzende agrarische percelen zijn omrasterd 
met prikkeldraad. Tussen verschillende graslanden liggen grep-
pels die de percelen draineren. 
Ten behoeve van het onderzoek naar de Levendbarende hagedis 
zijn alleen de afrasteringen tussen de agrarische percelen en het 
schouwpad langs de Schuttecampsgaaf geïnventariseerd [figuur 

FIGUUR 3
Eiafzettend vrouwtje van de Gouden sprinkhaan 
(Chrysochraon dispar) op een rasterpaal in het 
Herkenbosscherbroek op 2 september 2014 (foto: 
R. Geraeds).

FIGUUR 2
Drie eiafzettende vrouwtjes van de Gouden sprink-
haan (Chrysochraon dispar) op een rasterpaal 
in het Herkenbosscherbroek op 13 augustus 2014 
(foto: R. Geraeds).
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Voor de voortplanting in dit gebied zijn de dieren daarom voor een 
belangrijk deel afhankelijk van de perceelsranden. Het voordeel 
van het gebruik van de rasterpalen ten opzichte van vegetatie is 
dat er geen risico is dat de legsels verloren gaan als gevolg van be-
grazing of het maaien van de vegetatie. Of de klimatologische 
omstandigheden in de spleten in de rasterpaal geschikt zijn voor 
een volledige ontwikkeling van de eieren is echter niet duidelijk.
Aangezien er meerdere dieren op verschillende plekken en da-
gen zijn waargenomen is wel duidelijk dat eiafzet in rasterpalen 
niet als een incident beschouwd moet worden. Desondanks kon 
in de voorhanden zijnde literatuur slecht één melding van verge-
lijkbaar gedrag worden gevonden. Alleen becKmann (2003) maakt 
melding van een uitzonderlijk geval van eiafzet in een rasterpaal. 
Nadere informatie hierover ontbreekt. Bij de stichting EIS-Neder-
land zijn niet eerder waarnemingen van dit gedrag gerapporteerd 
(schriftelijke mededeling Roy Kleukers, EIS Kenniscentrum Insec-
ten), noch bij de Sprinkhanenstudiegroep van het Natuurhisto-
risch Genootschap (mondelinge mededeling Harry van Bugge-
num). Bij controle van alle op de website van waarneming.nl ge-
plaatste foto’s van Gouden sprinkhanen (ruim 500) zijn er twee 
van vrouwtjes die eveneens eitjes in een rasterpaal aan het leg-
gen zijn. Deze waarnemingen zijn afkomstig uit Grevenbicht 
(Limburg) en de Weerribben in Overrijssel. De beschikbare foto’s 
komen uit de periode 2005-2014, waarbij het opvallend is dat de 
twee bewuste foto’s ook in 2014 zijn gemaakt. De zomer van 2014 
was uitzonderlijk nat. Mogelijk dat hierdoor de klimatologische 
omstandigheden in de spleten in de palen dusdanig zijn dat de 
dieren worden aangezet om hierin de eitjes te leggen. Andersom 
kan het ook zo zijn dat de omstandigheden van de eiafzetplekken 
in de vegetatie vanwege deze omstandigheden minder optimaal 
zijn waardoor de dieren naar alternatieve plekken uitwijken.

Dankwoord

Roy Kleukers en Harry van Buggenum worden bedankt voor hun 
verstrekte informatie over vergelijkbare waarnemingen van eiaf-
zettende Gouden sprinkhanen en het maaibeheer van het Water-
schap Roer en Overmaas.

ring. Bij één paal zijn ze ontstaan doordat 
de bovenkant was beschadig bij het in de 
grond slaan van de paal. Hoewel de palen 
niet vermolmd waren, zal zich in de sple-
ten verweerd organisch materiaal hebben 
opgehoopt waar de eitjes waarschijnlijk in 
zijn gelegd. 
De exacte duur van de eiafzet kon helaas 
niet bepaald worden. Op 13 augustus is in 
ieder geval geconstateerd dat de dieren 
ruim een uur met de eiafzet bezig waren, 
waarbij zowel het begin als het eind niet bekend is. Op 2 septem-
ber is wel het begin van het leggen van de eitjes waargenomen [fi-
guur 3]. Toen duurde de eiafzet in elk geval bijna twee uur, waarbij 
het eind eveneens niet is waargenomen.

belang afrasteringen

De Gouden sprinkhanen profiteren in het Herkenbosscherbroek 
van de perceelsranden, een situatie die vergelijkbaar is met die van 
de Levendbarende hagedis (geraeds, 2011). Plantensoorten waar-
van bekend is dat Gouden sprinkhanen er eitjes in leggen ont-
breken nagenoeg in de hooi- en weilanden en op het schouwpad. 
Deze vegetaties bestaan voornamelijk uit grassen met een klein 
aandeel aan kruiden. Hoewel de graslanden niet gericht op sprink-
hanen zijn geïnventariseerd, zijn Gouden sprinkhanen alleen di-
rect langs de afrasteringen en greppels waargenomen, in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld de Krasser en de Ratelaar. Omdat direct 
langs de afrasteringen niet gemaaid kan worden en daar meest-
al ook minder intensief wordt gegraasd, ontstaat hier een grotere 
variatie aan plantensoorten en structuur. Hier groeien plaatselijk 
wel braam, guldenroede en distels waarvan bekend is dat hierin 
eieren worden afgezet (hochKirch, 1996; KleUKers et al., 1997; detzel, 
1998; becKmann, 2003; baUr et al., 2006). Deze soorten groeien ook 
op de oevers van de Schuttecampsgraaf. Deze worden echter jaar-
lijks in de periode vanaf 1 september tot 15 oktober gemaaid waar-
bij het maaisel wordt afgevoerd. In deze periode zijn de eitjes al af-
gezet en omdat de soort als ei overwintert gaan eventueel aanwe-
zige legsels hiermee verloren. Om de natuurwaarden te verhogen 
past het Waterschap Roer en Overmaas een gedifferentieerd maai-
beheer toe waarbij bij elke maaibeurt circa 20% van de vegeta-
tie wordt gehandhaafd (van bUggenUm & teensma, 1999). In janu-
ari 2015 bleek de vegetatie aan de overkant van de Schuttecamps-
graaf niet gemaaid te zijn [figuur 4]. Omdat Gouden sprinkhanen 
kortvleugelig zijn en dus niet kunnen vliegen, is deze kant echter 
moeilijker bereikbaar. Tevens worden deze oevers in de zomer sterk 
beschaduwd, waardoor ze voor de imago’s weinig aantrekkelijk 
zijn. In de perceelsgrenzen is wel altijd overjarige vegetatie aan-
wezig zodat hier in principe wel effectieve reproductie mogelijk is. 

FIGUUR 4
De oevers van de Schuttecampsgraaf worden in de 
nazomer gemaaid. Hierdoor zijn de perceelranden 
de belangrijkste plekken met overjarige vegetatie, 
die essentieel zijn voor de voortplanting van de 
Gouden sprinkhaan (Chrysochraon dispar) (foto: 
R. Geraeds).
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Summary

REMARKABLE	OVIPOSITION	SITES	OF	
THE	LARGE	GOLD	GRASSHOPPER	

The Herkenbosscherbroek is an extensively 
managed agricultural area that mainly con-
sists of wet meadows. On 4 August 2014, 
we surveyed the use of fence poles by the 
Common lizard (Zootoca vivipara) in this 
area. During this survey, a female Large gold 
grasshopper (Chrysochraon dispar) was found 
ovipositing in cracks in the top of a fence pole. 
During the following few days, five other 
Large gold grasshoppers were also found ovi-
positing in fence pole tops. 
The Large gold grasshopper is the only grass-
hopper species in the Netherlands that lays 
its eggs in the pith of plant stems, where 
they hatch after the winter. In extensively 
managed agricultural landscapes, the most 
diverse vegetations in terms of plant species 
and structure can be found along barbed 
wired fencing, as the vegetation along these 
fences is not grazed or mowed. This makes 
the vegetation along fences important for 
the reproduction of the Large gold grasshop-
per in the Herkenbosscherbroek. The risk of 
loss of the eggs due to grazing or mowing is 

further reduced by depositing the eggs in the 
fence poles. 
It is not clear what induces the grasshoppers 
to lay their eggs in cracks in fence poles and 
if the eggs develop successfully there. This 
behaviour has not been reported previously in 
the Netherlands. However, the Waarneming.
nl database features two photographs show-
ing Large gold grasshoppers ovipositing in 
fence poles.Interestingly, both photographs 
were taken in 2014. Perhaps there is a rela-
tion with the very wet summer of 2014, which 
made the climate in the fence pole cracks suit-
able for the development of the eggs. 
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GASTEN VAN BIJENHOTELS

Van Breugel, P., 2014. EIS Kenniscen-
trum en Insecten en andere onge-
wervelden & Naturalis Biodiversity 
Center, Leiden. 486 pagina’s. ISBN 
978 90 76261 09 6. Prijs € 27,50. Ver-
krijgbaar in de boekhandel en digi-
taal op te halen via www.bestuivers.
nl.

Het Jaar van de Bij (2012) ijlt nog na. 
In 2014 verschenen in elk geval twee 
‘bijenbijbels’ waarin specifiek bij-

B o e k b e s p r e k i n g
gerelateerde onderwerpen werden 
uitgediept. In het Natuurhistorisch 
Maandblad 104 (1): 18 kreeg “Bijen-
planten” volop aandacht; hier volgt 
een bespreking van een meer fau-
nistisch gericht boek.
De eerste indruk : dik (486 pagina’s), 
groot (A4- formaat) en bij doorbla-
deren: wat een foto’s (1767 stuks met 
vaak magnifieke details). Het groot-
ste deel van deze foto’s is gemaakt 
door de auteur en in het rustig vorm-
gegeven boek beelden ze essenti-
ele informatie af die tekstueel wordt 
toegelicht. 
Het boek beslaat 23 hoofdstukken. 
De eerste zeven zijn algemeen van 
aard. Gestart wordt met een korte 
introductie op de wilde bijenwereld 
in onze eigen nabijheid. Het bijen-
hotel en al wat daar te beleven is 
staat daarbij enigszins centraal; de 
titel van het boek kondigde het al 
aan. Wat zijn vliesvleugeligen en 
hoe zijn ze gebouwd vormt vervol-
gens zinvolle basisinfo om de rest 
van het boek beter te kunnen inter-
preteren. In hoofdstuk 4 krijgen 
de bijen van Nederland volop aan-
dacht, waarbij vrijwel alle in Neder-
land waargenomen geslachten de 

revue passeren. Dit is niet bedoeld 
als determinatiewerk – zeker niet 
alle soorten worden gepresenteerd 
– maar om een beeld te geven van 
de variatie in deze insectengroep. De 
levenswijze van bijen, en nu ook van 
solitaire wespen, is het aandachts-
gebied in hoofdstuk 5, waarin een 
grote variatie aan items beschreven 
wordt, tot aan details over nestreini-
ging, wachtrijen bij het nest en spe-
cifieke zoemgeluiden toe. De laatste 
twee algemene hoofstukken geven 
informatie over het verbeteren van 
onze eigen omgeving voor wilde 
bijen door plaatsing van bijenhotels 
en het creëren van bloemenrijkdom 
(met lijstjes van aanbevolen, vrijwel 
alleen inheemse plantensoorten).
De bulk van het boek wordt gevormd 
door specifieke informatie per bijen-
soort of-geslacht. De gegeven infor-
matie is erg specialistisch, maar dui-
delijk en begrijpelijk omschreven. De 
nestelwijze, gebruikte specie voor 
het nest en aangevoerde prooien, 
gedrag bij nest, ontwikkeling van de 
larven: nagenoeg alles wordt vooral 
ook duidelijk afgebeeld, vaak aan de 
hand van nesten die in glazen buis-
jes waren gemaakt. Zo kan fotoma-

teriaal worden getoond dat (bij mijn 
weten) redelijk uniek is. Door lezing 
van de fotobijschriften wordt tevens 
een goede samenvatting gegeven 
van de hoofdtekst in het boek. In 
enkele afsluitende hoofstukken pas-
seren parasieten (in meerderheid 
sluipwespen) en andere bezoekers 
van nestblokken, tot aan insecten-
etende vogels toe, de revue. Enkele 
opmerkingen over educatie zijn wat 
mij betreft een onnodige toegift in 
dit boek.
Na veel bladerwerk, plaatjes kijken 
en stukjes tekst lezen ben ik sterk 
gefascineerd geraakt door het 
brede scala aan gedragingen bin-
nen de groep van de solitaire bijen. 
Het zal zeker stimulerend werken 
om nog beter op ons (zeer beschei-
den) bijenhotelletje in de achtertuin 
te letten. Het boek is eigenlijk een 
must voor iedereen die een brede 
interesse heeft voor ecologie en 
insectenfauna in het bijzonder. Voor 
de prijs hoeft u het niet te laten: het 
kost een schijntje voor het vele werk 
dat verzet is om dit magnifieke boek 
te produceren.

 
Arjan Ovaa
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O n d e r  d e  A a n d a c h t
FEEST KONINKLIJK 
NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP

Het Genootschap organiseert op zaterdag 
29 augustus 2015 in en rond Roermond een 
feest ter ere van de verlening van de konink-
lijke status aan onze vereniging. Tijdens de-
ze dag zijn er verschillende activiteiten zoals 
wandelingen, een fiets tocht, een kanotocht, 
een bezoek aan de vistrap bij de ECI-centra-
le en een bezoek aan het Oude Kerkhof en de 
Kapel in het Zand. Natuurlijk is er ook veel tijd 
om de onderlinge contacten te verstevigen. 
Hou deze dag vrij in uw agenda. Meer info via 
de website www.nhgl.nl en in de komende 
maandbladen.

TELLERS GEZOCHT VOOR 
VLEERMUIZEN EN HAZELMUIS

Het bureau van de Zoogdiervereniging 
zoekt in Zuid-Limburg deelnemers voor het 
meetnet Hazelmuis en het meetnet Zolder-
telling vleermuizen. 
Een deel van de in Nederland voorkomen-
de vleermuissoorten verblijft in de zomer 
op zolders van grotere gebouwen zoals ker-
ken, kloosters, kastelen en landhuizen. Daar 
vinden tellingen plaats door vrijwilligers in 
het kader van het meetnet zoldertellingen. 
Door de telgevens jaarlijks te vergelijken 
krijgen we een beeld van aantallen en/of 
soortensamenstelling. De tijdsinspanning 
voor de zoldertellingen bedraagt per object 

(zolder) jaarlijks één bezoek overdag 
in de periode 15 augustus tot 15 okto-
ber. Van deelnemers aan het meet-
net verwachten wij dat ze meerdere 
jaren beschikbaar zijn. Voorwaarden 
voor deelname zijn een goede con-
ditie, geen hoogtevrees en ervaring 
met het herkennen en vinden van 
vleermuizen en hun sporen (mest) 
in zomerverblijven. Meer informa-
tie: http://www.zoogdiervereniging.
nl/nem-zoldertellingen-aantalmo-
nitoring-vleermuizen of via vrijwilli-
gers@zoogdiervereniging.nl. 
De Hazelmuis is een zeldzame soort die al-
leen in Zuid-Limburg voorkomt. Hij bewoont 
met name de overgangszones van opgaan-
de begroeiingen zoals bos en houtwallen 
naar struikbegroeiingen en ruigten. In die 
begroeiing bouwen ze met name in het na-
jaar nesten die met enige oefening goed zijn 
op te sporen en te herkennen. Door het tel-
len van nesten op vaste transecten 
levert het meetnet gegevens over de 
aantalsontwikkeling van de Hazel-
muis op. Het onderzoek vindt plaats 
in de omgeving van Mechelen en 
Gulpen. Om hazelmuisnesten te in-
ventariseren zijn er per transect twee 
bezoeken per jaar nodig in de perio-
de 15 september tot 15 november met 
een tussentijd van minimaal twee 
weken. We zoeken iemand die meer-
dere jaren beschikbaar is. In princi-
pe kan iedereen met oog voor detail 

aan het meetnet meedoen. De nestjes zit-
ten goed verstopt in de vegetatie! Het is wel 
noodzakelijk om eerst met kenners mee te 
lopen om het zoekbeeld te ontwikkelen (hoe 
zien de nesten eruit en waar zijn ze te vin-
den) en de nesten te kunnen onderscheiden 
van vogelnesten en dwergmuisnesten. Meer 
informatie: http://www.zoogdiervereniging.
nl/nem-hazelmuis-aantalmonitoring of via 
vrijwilligers@zoogdiervereniging.nl.

tenbaan, hoek Breijbaan-Moesdijk te 
Weert. 

l DONDERDAG 7 MEI verzorgt Gert 
Reijnen voor de Kring Maastricht 
een lezing met als onderwerp ‘bo-
men en bossen van de IJstijd tot 
heden’. Aanvang 20.00 uur in het 
Natuurhistorisch Museum, de Bos-
quetplein 6 te 6211 KJ Maastricht. 

l VRIJDAG 8 MEI is er een ledenavond 
van de Studiegroep Onderaardse 
Kalksteengroeven. Aanvang 19.30 
uur in het Natuurhistorisch Museum 
te Maastricht. 

l ZATERDAG 9 MEI organiseert Martin 
Zilverstand (opgave verplicht via tel. 
045-5456777) voor de Paddenstoe-
lenstudiegroep een excursie naar het 

Savelsbos. Vertrek om 10.00 uur van-
af de parkeerplaats Orenberg aan de 
Eckelraderweg te Cadier en Keer . 

l ZATERDAG 9 MEI organiseert Stef 
Keulen (opgave verplicht via tel. 045-
4053602, biostekel@gmail.com) 
voor de Molluskenstudiegroep een 
excursie naar de omgeving van Kas-
teel Vaeshartelt. Vertrek om 10.30 
uur vanaf het parkeerterrein van kas-
teel Vaeshartelt, Weert 9 te 6222 PG 
Maastricht. 

l ZONDAG 10 MEI De geplande vogel-
excursie van Kring Heerlen vervalt.  

l MAANDAG 11 MEI organiseert de 
Molluskenstudiegroep Limburg een 
werkavond in Maastricht. Aanvang: 
20.00 uur. Opgave verplicht (tel. 045-

4053602, biostekel@gmail.com). 

l VRIJDAG 15 MEI organiseert Harry 
van Buggenum (opgave verplicht via 
hvanbuggenum@gmail.com) voor de 
Sprinkhanenstudiegroep een excur-
sie op zoek naar doornsprinkhanen en 
veldkrekels van de Beegderheide . Ver-
trek om 10.30 uur vanaf de parkeer-
plaats bij de Fransche Berg (Beegder-
veld). 

l ZATERDAG 16 MEI organiseert Vincent 
Kalkman voor de insectenliefhebbers 
van het Natuurhistorisch Genoot-
schap een lieveheersbeestjesexcursie 
bij Vaals. Vertrek om 9.00 uur omge-
ving Vaals. Opgave verplicht via Karine 
Letourneur (k.letourneur@nhgl.nl). 

l WOENSDAG 20 MEI organiseert de 

B i n n e n w e r k  B u i t e n w e r k
Op de internetpaGina WWW.nhGL.nL 
iS de meeSt actueLe aGenda te raad-
pLeGen

n.B. de eXcurSieS ZiJn Open VOOr ie-
dereen, OnGeacht OF u WeL OF Geen Lid 
Van een KrinG OF StudieGrOep Bent.

l ZONDAG 3 MEI organiseert de Stich-
ting Natuurbank Limburg een ex-
cursie naar de Raaijweiden met 
als onderwerp Mobiel invoeren in 
jouw buurt? Aanvang 10.00 uur. 
Op gave verplicht (0475-386470 
k.letourneur@nhgl.nl (tot de vrijdag 
ervoor 15.00 uur). 

l DINSDAG 5 MEI organiseert Jacques 
Verspagen (opgave verplicht via 
weert@nhgl.nl of tel. 0495-520282) 
voor de Plantenwerkgroep Weert een 
streepexcursie langs de Leukerbeek. 
Vertrek om 13.00 uur vanaf de Spech-
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de Lomme (B). Vertrek om 9.00 uur 
vanaf de achterzijde station Maas-
tricht. 

l MAANDAG 1 JUNI organiseert Gui-
do Verschoor (opgave verplicht via 
ecovers@dds.nl) voor de Planten-
studiegroep een streepexcursie in 
Schinveld. Vertrek om 11.00 uur van-
af de vanaf picknickbank op de hoek 
Leuperweg-Groenweg te Schinveld 
(195,9-330,9). 

l DONDERDAG 4 JUNI organiseert  Carl 
Felix voor de Kring Maastricht i.s.m. 
de Plantenstudiegroep een excursie 
naar het Albertkanaal. Vertrek om 
18.30 uur vanaf de achterzijde van 
station Maastricht of om 19.00 uur bij 
de brug over het Albertkanaal tegen-
over Lanaye. 

l ZATERDAG 6 JUNI organiseert Olaf 
Op den Kamp (opgave verplicht via in-

fo@eifelnatur.de of tel. 045-5354560) 
voor de Plantenstudiegroep een ex-
cursie naar de Doort. Vertrek om 9.30 
uur vanaf de parkeerplaats aan de 
Lange Akkersweg tussen Echt en Die-
teren. Einde rond 13.00 uur.

l ZATERDAG 6 JUNI wordt de Zeggen-
atlas gepresenteerd. Deze bijeen-
komst start om 14.00 uur in theater-
hotel de Oranjerie te Roermond. Op-
gave via kantoor@nhgl.nl of tel. 0475-
386470.

l ZATERDAG 6 JUNI organiseert Marc 
Houben (opgave verplicht via tel. 
06-15063086) voor de Paddenstoe-
lenstudiegroep een excursie naar de 
Dellen. Vertrek om 10.00 uur vanaf 
restaurant de Nachtegaal aan de Del-
lenweg te Meerssen. 

l VRIJDAG 12 JUNI-ZONDAG 14 JUNI vindt 
het Genootschapsweekend plaats 

in het Geuldal. Aanvang 19.00 uur in 
kampeerboerderij Het Zinkviooltje te 
Epen. 

l MAANDAG 15 JUNI leidt John Adams 
voor de Kring Heerlen i.s.m. de Plan-
tenstudiegroep een avondwande-
ling over de Brunssummerheide. Ver-
trek om 19.00 uur vanaf de rotonde 
Heerenweg-Unolaan te Heerlen, par-
keerplaats langs de ventweg. 

l WOENSDAG 17 JUNI is er een bijeen-
komst van de Vlinderstudiegroep. 
Aanvang 20.00 uur in het Natuurhis-
torisch Museum te Maastricht. 

l ZATERDAG 20 JUNI-ZONDAG 28 JUNI or-
ganiseert Olaf Op den Kamp voor de 
Plantenstudiegroep een meerdaag-
se excursie naar Biosferenreservaat 
Niedersächsische Elbtalaue in Noord-
Duitsland. Opgave verplicht (info@
eifelnatur.de of tel. 045-5354560). 

Vlinderstudiegroep een ledenavond. 
Aanvang om 20.00 uur in het Natuur-
historisch museum te Maastricht. 

l ZATERDAG 23 MEI organiseert  Finy 
Wolfs (opgave verplicht via tel. 043-
6012734) voor de Paddenstoelenstu-
diegroep een excursie naar het Geul-
hemmerbos. Vertrek om 10.00 uur 
vanaf Chalet Tivoli, Plenkertstraat 63 
te Valkenburg.

l ZATERDAG 23 MEI organiseert Guido 
Verschoor (opgave verplicht via eco-
vers@dds.nl) voor de Plantenstudie-
groep een streepexcursie in Kerkrade. 
Vertrek om 11.00 uur vanaf de plein 
voor de kerk van Kaalheide aan de Ka-
pelweg te Kerkrade. 
 
l ZONDAG 31 MEI organiseert Johan 
den Boer (opgave verplicht via tel. 
06-52000317) voor de Plantenstudie-
groep een excursie naar het dal van 

C o l o f o n

gesubsidieerd door de Provincie Limburg
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G e n o o t s c h a p s w e e k e n d  2 0 1 5 : 
het  Boven-Geuldal

Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni 2015 organiseert het Na-
tuurhistorisch Genootschap in samenwerking met Ark Natuur-
ontwikkeling een onderzoeksweekend in het Boven-Geuldal. We 
hopen natuurlijk dat het zoals elk jaar leuke en gezellige dagen 
worden waarop natuurliefhebbers van het Natuurhistorisch Ge-
nootschap in Limburg, Ark Natuurontwikkeling en Natagora elkaar 
kunnen ontmoeten. We zullen onderzoek doen in kleine groepjes 
van circa 4-5 personen. Zowel ervaren natuuronderzoekers als be-
ginners zijn welkom. 

Natuurgebieden 
We bezoeken een aantal terreinen die beheerd worden door Ark 
Natuurontwikkeling in het Geuldal en het Selzerbeekdal. Het gaat 
om graslanden in de omgeving van Wolfhaag met heggen, hoog-
stamboomgaarden en moerasjes langs de beekjes. Hier gaan we op 
zoek naar planten, vogels (waaronder de Grauwe klauwier), libellen, 
sprinkhanen en vlinders. Uit de omgeving van Vijlen hopen we ca-
meravalbeelden van de Wilde kat te kunnen uitlezen en hier gaan 
we ook op zoek naar planten, vogels en sprinkhanen. Bij Dal-Bissen 
bekijken we enkele graften met resten van de oorspronkelijke gras-
landflora, de flora van de bosranden en de herpetofauna. Daarnaast 
gaan we op onderzoek in de bloemrijke graslanden langs de Geul bij 
Stokhem. Hier bekijken we welke flora, vleermuizen en nachtvlin-
ders er aanwezig zijn. 
Daarnaast onderzoeken we de natuurwaarden in enkele terreinen 
in het Belgische Geuldal die beheerd worden door de Belgische na-
tuurorganisatie Natagora. Deze terreinen liggen tussen de Neder-
landse grens en Plombières en be-
staan uit moerassen langs de Geul, 
resten van zinkgraslanden en een 
oud terrein van een zinkfabriek. In de-
ze omgeving leven bijzondere dier-
soorten waaronder Ringslang 
en Rode wouw. Daarnaast ho-
pen we ook restanten van de 
zinkflora met Zinkviooltje, 
Blaassilene en Zinkboeren-
kers met daarbij horende 
dagvlinders en sprinkhanen 
te vinden. 

Waar?
De overnachtings- en verzamelplaats is Groepsaccommodatie en 
camping ’t Zinkviooltje, Plaatweg 10, 6285 NK Epen

Wanneer?
Vrijdag 12 juni: 
Inloop vanaf 19.00 uur. 20.00-21.00 uur inleidende lezing over de 
verschillende te bezoeken gebieden door Hettie Meertens van Ark 
Natuurontwikkeling. 21.30 uur: vertrek nachtvlinder- en vleermuis-
excursies omgeving ’t Zinkviooltje en Stokhem.
Zaterdag 13 juni: 
9.00 uur start excursies vanaf ’t Zinkviooltje, doel van vandaag zijn 
met name terreinen in het Belgische Geuldal. 18.00 uur vertrek voor 
diner. 21.00 uur vertrek nachtvlinder- en vleermuisexcursies omge-
ving Sippenaeken, omgeving Vijlen en omgeving ’t Zinkviooltje
Zondag 14 juni: 
9.00 uur start excursies vanaf ’t Zinkviooltje, bezoek aan terreinen 
bij Wolfhaag, Vijlen, Dal-Bissen, Cottessen, Stokhem enz. circa 15.00 
uur: afsluiting van het weekend.

Kosten
De kosten zijn dit jaar vastgesteld op € 40,00 per persoon. Dit is dan 
inclusief twee overnachtingen, ontbijt en lunchpakket op zaterdag 
en zondag en een diner op zaterdagavond. 
Voor aanmelding en meer informatie kunt u terecht op het kantoor 
van het Natuurhistorisch Genootschap, Godsweerderstraat 2, 6041 
GH Roermond, tel. 0475-386470 of kantoor@nhgl.nl. 
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 81 Mogelijke bijdrage van kadavers aan het broedsucces van Raven in Nationaal 
Park De Maasduinen
Elke Wenting & Bart Beekers
De winter van 2013/2014 is succesvol geweest voor de Raven (Corvus corax) in Na-
tionaal Park De Maasduinen, wat resulteerde in het eerste broedsucces sinds 1870. 
In hetzelfde gebied worden in het kader van het project ‘Dood doet Leven’ kadavers 
neergelegd die worden gemonitord met behulp van cameravallen; op deze opnamen 
werden vaak Raven gezien. Dit onderzoek is uitgevoerd om na te gaan in hoeverre de 
kadavers hebben bijgedragen aan het broedsucces van de Raven. 

 86 Bijzondere bestuivers bij orchideeën
Deel	4:	De	Honingbij,	een	ongewone	bestuiver	van	de	Groene	nachtorchis
Jean Claessens, Jacques Kleynen & Barbara Gravendeel
De Groene nachtorchis (Dactylorhiza viridis) is voor Zuid-Limburg en omgeving een zeer zeld-
zame soort. Ze staat zowel in Nederland als in België op de Rode Lijst. Over de bestuivingsbio-
logie  van deze onopvallende orchidee is weinig bekend. sluipwespen, kevers en bladwespen 
zijn de reguliere bestuivers. Op het Belgische gedeelte van de Pietersberg werden echter Ho-
ningbijen (Apis mellifera) als bestuiver geobserveerd, een nog niet eerder waargenomen be-
stuiver voor deze orchidee. In dit artikel wordt nader ingegaan op de bestuivingsbiologie van 
de Groene nachtorchis en het voorkomen van Honingbijen als bestuivers.

 89 Mededeling
De	Grote	spinnende	watertor	na	37	jaar	weer	aangetroffen	in	Nationaal	Park	
De	Meinweg

 91 Bijzondere eiafzetplekken van de Gouden sprinkhaan
R.P.G. Geraeds
In de zomer van 2014 werden in het Herkenbosscherbroek zes vrouwtjes van de Gou-
den sprinkhaan waargenomen die hun eieren afzetten in spleten in de koppen van 
rasterpalen. Waarnemingen van dergelijk gedrag zijn zeer schaars. Mogelijk bracht 
de natte zomer van 2014 de sprinkhanen ertoe deze bijzondere plekken voor eiafzet-
ting te kiezen.

 94 Boekbespreking

 95 Onder de Aandacht

 95 Binnenwerk Buitenwerk

 96 Colofon

Foto omslag: 
Raaf (Corvus corax) bij kadaver (foto: D. Dohnal)


