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Het Friese Veld - een schaarse pionier

gesprek met Philip Zeinstra

interview: Romke Kleefstra

Wantsen

Als Philip eenmaal het woord ‘want-

sen' heeft laten vallen, grijpt hij direct

een lade uit zijn werkcollectie. De in-

houd bestaat uit een zorgvuldig onder-

houden verzameling wantsen. Philip
wijst op de variatie in grootte en kleu-

ren: “Op het oog zijn wantsen maar

grauw en bruin, maar wanneer je ze

onder de microscoop bekijkt met flink

wat licht zijn ze prachtig”. De Adelpho-
coris ticinensis (verreweg de meeste

wantsen hebben geen Nederlandse

namen) wordt daarom ook meteen

onder de loep gelegd. “Deze soort is

gebonden aan Grote kattenstaart. Zie

je hoe mooi rood hij is en licht be-

haard?" Ook de Microvelia reticulata

wordt sterk vergroot getoond. Dit

wantsje is zo groot als een vlo: “De

Microvelia loopt over het water. Ik

vang ze door ze met een meelzeef uit

het water te scheppen. Het is dan wel

even goed zoeken in de zeef, want ze

zijn erg klein. Deze heb ik gevangen in

een vennetje bij Donkerbroek”.

Veldbiologen die hun aandacht uit la-

ten gaan naar wantsen zijn er maar

weinig. Sterker nog: Philip is één van

amper tien wantsenonderzoekers in

Nederland en de enige in het noorden.

Dat betekent al gauw dat hij veel pio-
nierswerk verricht op dit vlak. “Ik ben

met wantsen begonnen in 1997. Aan-

leiding was dat er een atlas van de

Nederlandse wantsen moest komen

en in Friesland was nog te weinig aan

wantsen gedaan. Wantsenspecialist
Berend Aukema gaf destijds een fan-

tastische lezing in Leeuwarden, waar-

bij ik meteen dacht dat die wantsen

wel wat voor mij waren. Ook hoopte ik

dat nieuwe gegevens zouden kunnen

bijdragen tot meer aandacht en een

beter beheer en bescherming voor

deze soortgroep, waarvan er zeker

een aantal op een Rode Lijst thuisho-

ren.

Alleen al in 1997 en '98 heb ik dertig

nieuwe soorten wantsen voor Fries-

land ontdekt. Dit jaar komen daar al

weer zo'n tien bij”.. "Deze bijvoorbeeld
- Philip wijst op een grote

schaatsenrijder- Aquarius paludum
was alleen bekend in Midden-Neder-

land. Maar met mijn vondsten wordt

duidelijk dat zijn areaal duidelijk is ver-

schoven. Zo'n nieuwe vondst is dan

meer dan alleen een stip op de kaart,
net zoals bij de Megaloceraea recticor-

nis. Die vond ik dit jaar op de spoor-

weg bij Franeker. Vóór 1950 kwam

Wanneer Twirre afreist naar Ter Idzard, voor een gesprek met Philip Zeinstra, dwingen hoosbuien en harde

windstoten de auto’s op de A32 een maximum snelheid van 80 km aan te houden. Het Friese Veld hield het

daarom ditmaalbinnenskamers en ontmoette een bedreven veldbioloog met tal van specialismes.

Het gesprek vindt plaats in Philip’s

studiekamer, die volledig is ingericht

op het verzamelen, verwerken en be-

studeren van gegevens. De muren

houden zich verscholen achter een

arsenaal boeken, waarbij meteen op-

valt dat Philip uitermate breed geïnte-
resseerd is. “Mijn eerste interesse lag

bij de vogels, daarna volgden de plan-
ten. Toen kwamen de dag- en nacht-

vlinders en nu de wantsen. Ik heb di-

verse cursussen gegeven, zoals een

plantencursus voor de FFF, een pad-

denstoelencursus en nachtvlindercur-

sus”.
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deze alleen voor in Zuid-ümburg,

maar heeft zich gaandeweg verspreid
door heel Nederland. Franeker is voor-

lopig de noordelijkste vindplaats".

Zandwinputten

Philip’s werkcollectie is al geheel in-

gericht op groei van de collectie. Iede-

re wants heeft zijn eigen plekje en de

lege plekken zijn al gereserveerd voor

wantsen welke nog niet zijn gevonden.

Deze collectie is uniek voor Fryslan en

vormt meteen de bemonstering voor

de hele provincie. Dit jaar is Philip

vooral actief geweest ten oosten en

westen van Heerenveen. “De laaste

twee eeuwen is in Friesland wel wat

op wantsen bemonsterd, maar ging
het vooral om de Waddeneilanden en

Beetsterzwaag. Met mijn inventarisa-

tiewerk behoort Friesland inmiddels tot

de best onderzochte provincies. Tien

jaar geleden waren er van Friesland

315 soorten bekend, nu zijn dat er

370. Volgend jaar ga ik inventariseren

in het noordoosten van de provincie,
de Drogehamstermieden en het Lau-

wersmeer”.

Als Philip wat soorten langs loopt,

wordt ook duidelijk hoezeer wantsen

gebonden zijn aan een specifiek leef-

gebied of bepaalde plantensoort. “Er

zijn drie soorten Micronecta welke vlak

onder het wateroppervlak zwemmen

op zandige bodems. Deze soorten

waren niet bekend in Friesland. Eén

micronecta- soort heb ik hier aang-

etroffen in zandwinputten, maar; ik

moet nog vaststellen, welke soort het

is. Daar vind je dan bovendien prachti-

ge ruigtevegetaties met boerenworm-

kruid, reukeloze kamille en harig wil-

geroosje, waar ook weer specifieke

soorten op afkomen. Dat is dan met-

een aanleiding om ook andere zand-

winputten te bezoeken”.

Vlinders

Al vijftien jaar houdt Philip zich bezig

met nachtvlinders. “Ik ben in 1984 met

nachtvlinders begonnen. Daar be-

steed ik nu minder tijd aan. Heel

Weststellingwerf heb ik uitgekamd. Als

je de Atlas van de Kleine Nachtvlin-

ders er op naslaat, tekent zich de lig-

ging van Weststellingwerf bij sommige
soorten gewoon af. In Weststelling-

werf hebben Wybe Lenstra en ik zo’n

1150 soorten nachtvlinders en 25

soorten dagvlinders vastgesteld In

1984 waren hiervan slechts 300 be-

kend, dus heb je meer dan 800 nieu-

we soorten op de kaart gezet. Het pio-

nierswerk neemt op een gegeven mo-

ment af, je vergaart steeds minder

nieuws. Daarnaast is het niet te com-

bineren met mijn onderzoek naar

wantsen. En ja, in het dagelijkse leven

ben ik ook nog leraar biologie, natuur-

kunde en scheikunde aan het Linde

College te Wolvega”.

Stroom en eendekroos

“Het nachtvlinderen neemt een flinke

hap uit de nacht en we hebben het wel

vaak laat gemaakt, maar we hebben

wel mooie momenten beleefd. Vroeger

had ik geen aggregator voor het licht

en zodoende vroegen we altijd men-

sen in de buurt om stroom. In de Rotti-

ge Meenthe haalden we eens stroom

bij een stel vakantiegangers uit Rotter-

dam. 's Nachts kwam de vrouw bij ons

kijken en bood ons een borrel aan. Na

wat borreltjes gingen we maar weer

eens naar het doek, maar een van ons

miste net een dammetje en sodemie-

terde zo tussen het eendenkroos.

Toen kwam die vrouw om half twee 's

nachts nog eens aanzetten, maar nu

met soep! Eén keer werden we over-

vallen door onweer, ook in de Rottige
Meenthe. Wij met onze ijzeren kruiwa-

gen en ijzeren geraamte voor het doek

over de hoge polderdijk naast de Helo-

mavaart rennen, terwijl de bliksem

links en rechts van ons insloeg; toen

heb ik hem wel even geknepen. Een

topavond heb ik eens beleefd op de

Meenthe bij Zandhuizen. Het was

broeierig en bewolkt en ik kreeg op de

kop af 200 soorten nachtvlinders op

m'n doek. Het gebied daar is ook erg

afwisselend; dan wil het wel. Normaal

mag je blij zijn als je een 120 tot 150

soorten op je doek treft”.

Dagvlinderatlas

Naast wantsen en nachtvlinders zijn er

ook nog de dagvlinders. Philip is bin-

nen de Vlinderwerkgroep Friesland

één van de stuwende krachten achter

de Atlas van de Friese Dagvlinders,

welke volgend jaar zal verschijnen.

“De Vlinderwerkgroep is erg voortva-

rend gestart, begin jaren tachtig. In

korte tijd werden enorm veel gegevens

verzameld. Niet voor niets is Friesland

samen met Limburg de best onder-

zochte provincie op dit gebied. Al dit

werk heeft tot gevolg dat in 2000 de

atlas kan verschijnen. Dit werk hebben

we ondersteund met bijvoorbeeld dag-

vlindercursussen. Daarnaast hebben

de Vlinderstichting en de Fryske Aka-

demy hun steentje bijgedragen”.

Veldwerk

Met al het veldwerk ziet Philip wel dat

het niet best gaat met de natuur: “Al-

les gaat achteruit. Als je ziet hoe de

Nederlandse flora in elkaar klapt. Met

het vlinderonderzoek hebben we bij-
voorbeeld enkele tientallen vlinders

niet meer aangetroffen in de Rottige

Meenthe die daar vroeger wel zaten".

Op tienjarige leeftijd kwam Philip voor

het eerst in het Fries Natuur Museum

en ontmoette daar Gerrit Stobbe. Phi-

lip is er daarna blijven komen: “Op

zaterdagmiddag, als Stobbe dan om

vijf uur de deur sloot, praatten wij nog
wel tot een uur of acht door, bijvoor-

beeld over paddestoelen enzovoorts

Ook Stobbe heeft wat werk aan want-

sen gedaan, onder andere in en rond

Leeuwarden”. Het veldwerk met Stob-

be is een aanzet geweest tot Philip’s

brede interesse: ‘Tot mijn leedwezen

bemerk ik steeds weer dat je niet alles

kunt onderzoeken, zoals paddestoelen

bijvoorbeeld. Toen ik van de week met

Berend Aukema buitendijks op zoek

was naar wantsen zagen we kaneel-

klokjes, maar ja, die moet je dan maar

laten voor wat ze zijn en die leuke

motjes moet je ook maar laten vlie-

gen. .”.

“Veel Friezen weten volgens mij niet

hoe rijk Friesland aan natuur is. Met

het atlasproject voor broedvogels had

ik in het atlasblok hier rond Ter Idzard

bijna honderd soorten! Geen vogel-
wachter hier in de buurt had dat ge-

Palomenaprasina
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dacht: hooguit zestig. Hoeveel provin-

cies hebben nu kwelders en dan ook

nog kleigebied en heide, moeras, bos-

sen, zandstreken en beekdalen? Altijd

blijven er leemtes in het veldwerk

Voor wat betreft de vlinders is sinds

1850 het oostelijke deel van Friesland

redelijk goed onderzocht, maar nie-

mand had oog voor bijvoorbeeld het

noordwesten van de provincie. Toch

bleek dat interessant, toen werd ont-

dekt dat bij harde wind veel soorten

van de Waddeneilanden in de ‘greidhoe-

ke’ verzeilen”.

Nieuwe doelen

Voorlopig zal Philip zich inderdaad niet

druk hoeven te maken over genoeg

veldwerk, want het onderzoek naar

wantsen staat min of meer nog in de

kinderschoenen. Er valt nog heel wat

werk te verzetten om de verspreiding

van de soorten in kaart te brengen

voordat überhaupt sprake is van een

atlas Eerst moeten vele vragen wor-

den beantwoord. We weten niet eens

welke soorten in de gevarenzone ver-

keren en op een Rode Lijst thuisho-

ren. Philip verheugt zich op het vele,

komende veldwerk en de spannende,
nieuwe soorten die nog in Fryslan val-

len te ontdekken. Hij verwacht dat

Fryslan meer dan 400 van de 600 Ne-

derlandse wantsen herbergt. De toe-

komst? Na de dagvlinderatlas volgt

nog een nachtvlinderatlas en daarna

denkt Philip van zijn eigen wantsen-

gegevens een atlasje te maken, voor

zichzelf en geïnteresseerden.

Ter Idzard / Akkrum, augustus 1999


