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Mierennesten onder reptielenplaten in De Meinweg
Jinze Noordijk, Rudolf van Hengel & Ton Lenders

 
In 2012 organiseerde EIS-Nederland – in samenwerking met het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg, Staatsbosbeheer en Waarneming.nl – de jaarlijkse 
1000-soortendag. Deze vond plaats op zaterdag 9 juni in Nationaal Park De 
Meinweg. Het doel van deze dag is om telkens een gebied grondig te inventariseren 
en zoveel mogelijk soorten waar te nemen. Het is elk jaar een leuke en gezellige 
dag, waarop medewerkers van de particuliere gegevensbeherende organisaties, 
Waarneming.nl en actieve vrijwilligers van diverse organisaties elkaar kunnen 
ontmoeten.
 In de Meinweg heeft Ton Lenders acht series van elk tien reptielenplaten 
uitgelegd om habitatvoorkeuren van de hazelworm te bepalen. Hazelwormen 
(en ook gladde slangen) komen op zulke platen af, omdat ze snel opwarmen 

maar ook beschutting bieden tijdens 
slecht weer en bescherming bieden 
tegen predatoren. Het was Ton 
opgevallen dat onder de meeste platen 
mierennesten aanwezig waren. Tijdens 
de 1000-soortendag werd daarom het 
ochtenddeel van de mierenexcursie 
met geïnteresseerden besteed aan 
het lichten van alle reptielenplaten 
en het determineren van de mieren 
die eronder nesten hadden gemaakt. 
Hieronder bespreken wij de resultaten.

Reptielenplaatseries 
Voor een reptielenplaat wordt gebruik 
gemaakt van een metalen plaat met 
ribbels (damwandprofiel) die groen is 
aan de bovenkant en beige van onderen. 
De gebruikte platen zijn 50 cm bij 110 
cm. De acht reptielplaatseries liggen 
alle in kilometerhok 205-352 in het 
meest westelijk deel van De Meinweg. 

Figuur 1 Impressie van serie D (foto Ton 
Lenders)
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Langs de weg De Lange Luier lagen vroeger hakhoutbosjes afgewisseld met 
akkerpercelen. Veel akkers zijn inmiddels opgekocht door Staatsbosbeheer en 
verruigen met kruiden, grassen en struweel. De reptielenplaatseries zijn uitsluitend 
uitgelegd in de voormalige akkers en zo gespreid dat biotopen in verschillende 
stadia van successie worden geïnventariseerd. Ze beslaan een variatie in vegetaties 
van dicht loofbos tot open en verruigde ruderale terreinen. Van west naar oost gaat 
het om de volgende series. 
 Serie A: serie op de grens van een dichte opslag van vooral berken met een 
grasachtige ondergroei (met veel vingerhoedskruid), en langs een vrij dicht loofbos 
van inlandse eiken.
 Serie B: serie langs de rand van een gemengd bos van eiken en dennen in een 
gevarieerde opslag van diverse loofhoutsoorten zoals Amerikaanse vogelkers, 
lijsterbes en berk.
 Serie C: serie in een verruigd grasland (met restanten van de vroegere 
akkerflora) met opslag van (vlieg)dennen en bremstruwelen, afgewisseld met veel 
open zonbeschenen plekken.
 Serie D: serie in een vervilt grasland met plaatselijk ontwikkeling van 

Figuur 2 Rudolf van Hengel, Ton Lenders en Johannes Regelink bekijken mierennesten 
onder een reptielenplaat tijdens de ‘1000 soortendag’ (foto Jinze Noordijk)
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bremstruweel en een grote variatie aan ruigtekruiden, geen beschaduwing (figuur 
1).
 Serie E: serie langs een voormalige veldweg in een grazige akker met dichte 
opslag van grove den en een ondergroei van ruw beemdgras en bochtige smele, 
langs een kaprijp naaldbos.
 Serie F: serie in een ruigte met onder andere kropaar, brandnetel, 
koninginnekruid, Canadese guldenroede en bijvoet met verspreide opslag van 
brem, berk en grove den.
 Serie G: serie in een open gevarieerd grasland met ruigtekruiden (veel 
bezemkruiskruid en jacobskruiskruid), met plaatselijk en verspreid opgroeiende 
brem.
 Serie H: serie in een open voedselarm grasland met dominante grassoorten als 
duinriet, rood zwenkgras, gestreepte witbol, gewoon struisgras en glanshaver.
Alle 80 platen van deze series zijn omgedraaid om de mierennesten te kunnen 
tellen (figuur 2).

Mierennesten
Onder het merendeel van de reptielenplaten bevonden zich mierennesten, namelijk 
51 van de 80 platen (= ca. 64%). De wegmier Lasius niger was het algemeenst 
(met 24 nesten), gevolgd door grauwe renmier Formica fusca (12 nesten), 
moerassteekmier Myrmica scabrinodis (9 nesten), bossteekmier M. ruginodis 
(8 nesten), gewone steekmier Myrmica rubra (5 nesten) en bloedrode roofmier 
Formica sanguinea (4 nesten; figuur 3). Het voorkomen van de verschillende 
soorten per reptielenplaatserie wordt in tabel 1 weergegeven.
 In meerdere gevallen werden er twee nesten onder een reptielenplaat 
aangetroffen. Driemaal hadden L. niger en M. scabrinodis gezamenlijk een nest 
onder een plaat. Formica fusca had tweemaal een nest naast L. niger, tweemaal 
naast M. ruginodis en tweemaal naast M. scabrinodis. De combinatie M. ruginodis 
en M. scabrinodis kwam één keer voor. Er werden ook eenmaal (op het oog) 
twee nestjes van M. rubra aangetroffen onder een plaat en twee nestjes van  
M. scabrinodis onder een plaat. Of het hier echt twee afzonderlijke nesten betrof is 
niet zeker, omdat een groot gedeelte van mierennesten natuurlijk onzichtbaar is 
onder de grond en niet zeker is of de oppervlakkige nestdelen onder de grond niet 
toch met elkaar verbonden zijn.
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Tabel 1 Voorkomen van nesten van de verschillende mierensoorten onder de acht 
reptielenplaatseries.
 Serie
  A B C D E F G H

Formica fusca 5 2 2 – 1 1 – 1
Formica sanguinea – – – – – – 3 1
Lasius niger 4 3 3 6 1 5 1 1
Myrmica rubra – – 1 – 3 1 – –
Myrmica ruginodis 3 4 – – – – 1 –
Myrmica scabrinodis 3 – – – – 1 4 1

Discussie
Er zijn weinig patronen gevonden in het voorkomen van mierensoorten onder de 
verschillende series die in een reeks van dicht loofbos tot open verruigde ruderale 
terreinen lagen. De drie Myrmica-soorten zijn elk aangetroffen in zowel grazige 
vegetatie als op plekken met flinke struweel- of boomopslag. Ook voor F. fusca en 
L. niger was dit het geval. Slechts F. sanguinea had een beperkt voorkomen in de 
twee series van open en gevarieerde grazige vegetatie met de meeste zoninval 
(serie G en H).
 Het onderzoek bracht enkele opvallende zaken aan het licht. De aangetroffen 

Figuur 3 De bloedrode roofmier Formica sanguinea maakt nesten onder 
reptielenplaten die in de volle zon liggen (foto Theodoor Heijerman)
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mierensoorten zijn klaarblijkelijk goed bestand tegen herhaaldelijke verstoringen. 
De platen worden elke week minimaal eenmaal omgekeerd, waarbij dus een deel 
van het nest wordt blootgelegd. De mieren storen er zich dus niet al teveel aan en 
verplaatsen hun nest niet. Van de wegmier L. niger was dit wel te verwachten, maar 
voor de andere soorten is het toch een opvallende constatering.
 De reptielenplaten maakten ook maar weer eens duidelijk dat verschillende 
mierensoorten soms op zeer korte afstand van elkaar hun nest kunnen hebben. 
Blijkbaar hebben de soorten die onder dezelfde plaat zijn aangetroffen een 
andere levenswijze en voedselbehoefte, zodat ze elkaar nauwelijks als concurrent 
beschouwen. Overigens hebben ook hazelwormen geen last van de grote 
hoeveelheid mieren in een nest; soms kunnen individuen middenin of vlak naast 
een mierennest worden aangetroffen.
 Reptielenplaten bieden een snelle en makkelijke mogelijkheid om een kleine 
miereninventarisatie te houden, waarbij een deel van de aanwezige soorten 
makkelijk gescoord kan worden. Wij vonden 60% van de ter plekke aanwezige 
soorten onder de platen, want de behaarde bosmier Formica rufa, boommier Lasius 
brunneus, humusmier Lasius platythorax en boomslankmier Temnothorax nylanderi 
werden in de directe omgeving van de series aangetroffen en niet onder de platen. 
Tevens wordt de mogelijkheid geboden om eens goed in mierennesten te kijken, 
omdat een gedeelte van het nest wordt opengelegd bij het oplichten van de platen. 
Zo kunnen de verschillende kamers van de larven en poppen soms goed te zien zijn 
en kan gemonitord worden wanneer de eerste geslachtsdieren verschijnen. Wie in 
de buurt een reptielenplatenserie weet te liggen kan de proef op de som nemen 
en eens op zoek gaan naar nesten... wél in overleg met de plaatselijke herpetoloog 
natuurlijk!
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