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Inleiding
Op 11 juni 2011 heeft er een nieuwe invantarisatieronde plaatsgevonden van
bosmieren op het Floriadeterrein bij Venlo. Het doel van de inventarisatie was om
alle nesten op het terrein terug te vinden en te bepalen of de nesten in goede
gezondheid verkeren. Daarnaast zouden de mierenpaden in kaart worden gebracht
op de plaats waar de vier mierentunnels zijn voorgesteld. In dit verslag zullen de
gegevens die sinds 1996 zijn verzameld worden vergeleken met de op 11 juni
verzamelde gegevens. Hierna zullen de verschillen worden geanalyseerd gevolgd
door een advies gericht aan de organisatie van de Floriade 1012 te Venlo over de
verdere inrichting van het terrein rond de tunnels.

Op de overzichtskaart hierboven staan alle nestposities sinds 1996 tot en met 2011
weergegeven. De letters A t/m E benoemen vijf verschillende groepen nesten.

Voorgeschiedenis
De bosmierenpopulatie in het st.
Janssleutelbos tussen Blerick en
Grubbenvorst wordt al tientallen
jaren bedreigd door de aanleg
van
snelwegen
en
industriegebieden.
Uit
inventartsaties van bosmieren in
grote
aaneengesloten
bosgebieden
zoals
bij
Kaldenkirchen blijkt dat de
bosmieren enorme netwerken
kunnen aanleggen van nesten en
mierenpaden. Deze zogenaamde superkolonies beslaan ongeveer de helft van de
oppervlakte van deze bossen en kunnen een aantal vierkante kilometers groot
worden. Uit een historisch onderzoek in 2008 valt op te maken dat in de bossen van
st. Jan in het verleden ook zo’n grote populatie moet hebben gelegen. (bijlage 1)
Door de aanleg van de spoorlijn Eindhoven-Venlo in 1866 en ruim een eeuw later die
van het knooppunt Zaarderheiken in 1973 zijn de bossen van de Wielder verdeeld in
los van elkaar staande bossen. Tijdens de eerste inventarisaties in 1996 werden ten
zuiden van het spoor, in de zuid-westelijkede oksel van het klaverblad, het bosgebied
‘Zaarderheiken’ en het st. Janssleutelbos tientallen nesten aangetroffen. Ook bij het
terrein van de veiling bij grubbenvorst bevonden zich verschillende nesten.
Toen in 1996 de eerste nesten in kaart werden gebracht bevonden zich in het bos
langs de st. Jansweg ten westen van de A73 een aantal grote en gezonde
mierennesten. Dit aantal nam in de jaren er na echter snel af. Aan de zuidelijke
bosrand onstonden geleidelijk juist nieuwe
nesten. Het verhuizen van de
mierenpopulatie tussen 1996 en 2009 is waarschijnlijk het gevolg van de ingrepen
die nodig waren voor de aanleg van de A73 in 1996. Bosmierenpopulaties kunnen
door hun nesten te verplaatsen reageren op grote veranderingen in het landschap.
Dit is wel een langzaam proces dat jaren in beslag neemt.
Door de verschillende ingrepen is er ten oosten van de populatie op het
Floriadeterrein veel fourageergebied verloren gegaan. Dit verlies werd tot 2009
opgevangen door de stichting van nieuwe nesten in zuidelijke en westelijke richting.
Daarbij legden de bosmieren honderden meters lange mierenpaden aan langs de
bosranden in westelijke richting. Tussen 2005 en 2009 leek de populatie zich op die
manier goed te hebben aangepast aan de veranderingen.
Door de aanleg van de Floriade na 2009 hebben er weer ingrepen plaatsgevonden in
het bosgebied waar deze bosmierenpopulatie leeft. Door de aanleg van een
promenade tussen Villa Flora en de Innovatoren werden de nesten afgesneden van
hun nieuwe fourageergebied. Hierop is geadviseerd om de mieren te helpen door de
aanleg van speciale tunnels en het behoud van enkele bomen. De doorsnijding door
het bos bestaat nu twee jaar. In de analyse zal op de gevolgen hiervan worden
ingegaan.

Inventarisatie 2011
De inventarisatieronde op het Floriadeterrein 2011 vond een maand later plaats dan
gepland. Hierdoor konden er belangrijke gegevens niet worden verzameld. In april en
mei vormen de bosmieren drukker belopen paden dan later in het jaar. Dit komt
doordat er in die maanden een groot aanbod is van rupsen en luizen. Deze vormen
een belangrijke bron van voedsel voor het mierenbroed. De mierenpaden strekken
zich dan uit over opmerkelijk grotere afstanden. Een tweede inventarisatieronde kon
door de vertraging niet worden uigevoerd. Hierdoor konden niet alle mierenpaden in
kaart worden gebracht.
Ondanks de korte voorbereidingstijd werd de inventarisatie door vier vrijwilligers
uitgevoerd. Het team bestond uit de initatiefnemer van het project en drie leden van
de Deutsche Ameisenschutzwarte. In twee teams, uitgerust met fotocamera en GPS
zijn de nesten en paden in kaart gebracht. Het hele terrein is onderzocht op nesten.
Daarbij werden 25 mierenhopen gedocumenteerd. Ongeveer twee derde van de
mierenpaden is zeer gedetaileerd in kaart gebracht. Op een nest werd Formica rufa
aangetroffen, op de andere 24 nesten Formica polyctena. Ook de vindplaatsen van
Formica sanguinea werden bezocht, maar hier zijn de mieren al sinds 2004 niet meer
aangetroffen. (D en E op bovenstaande kaart)
Tijdens de inventarisatieronde op 11 juni viel op dat het grote nest bij A in een zeer
slechte gezondheid verkeert. Het aantal mieren op dit nest is relatief laag. Ook lopen
er vanuit dit nest weinig mierenpaden. Rond A zijn afgelopen jaren veel
werkzaamheden verricht. In 2009 werd hier een nest bij werkzaamheden vernield.
Drie andere nesten verdwenen hier al een jaar eerder. Vanuit dit nest liep tot een jaar
geleden een groot mierenpad in westelijke richting en een verbinding met de nesten
bij B. Ondanks de aanwezigheid van een nieuw nest aan de overzijde van het
nieuwe wandelpad werden tijdens de inventarisatie weinig overstekende mieren
aangetroffen.
De nesten bij B zijn in goede
gezondheid. Vanuit dit nest lopen
veel nieuwe mierenpaden in
noordelijke en westelijke richting.
De
belangrijke
fourageerroute
richting westen was op de
inventarisatiedag
niet
druk
belopen. In het begin van de
middag, toen de temperatuur was
opgelopen zijn alle plaatsen waar
mierentunnels
gepland
zijn
nogmaals bezocht. In alle gevallen werden overstekende mieren gezien.
Voor de inventarisatiedag hadden er graafwerkzaamheden plaatsgevonden tussen
nestgroep B en C. Een lange, brede sleuf op de plaats waar vorige jaren een groot
mierenpad te zien was, maakte de loop tussen de nesten onmogelijk. De nesten bij C
zijn hierdoor geisoleerd komen te liggen.

Analyse van de gegevens 1996 – 2011
In een ongestoorde omgeving kunnen de netwerken van nesten en paden tientallen
jaren min of meer de zelfde structuur behouden. Nesten worden soms 25 jaar oud of
ouder. Vanuit elk nest lopen vaste fourageerroutes en verbindingen met andere
nesten die vaak structuren in het landschap volgen. In 2011 zijn grote veranderingen
te zien in de loop van de mierenpaden, net als in 1996 en 1997. Dit wijst er op dat de
mieren zich opnieuw moeten aanpassen aan een veranderde situatie. Rond de
superkolonie hebben zich afgelopen drie jaar veel veranderingen voorgedaan die
invloed hebben op het leefgebied van de bosmieren. Dit zijn voorziene verstoringen
waarvan de negatieve gevolgen door snelle aanleg van de tunnels beperkt kan
blijven.
•
•
•
•
•
•
•

Het kappen van het bosperceel bij de Innovatoren
Het verdwijnen van akkerland ten zuiden van de populatie
De twee doorsnijdingen van de fourageerroute langs de zuidelijke bosrand (B)
De doorsnijding bij de noordelijke bosrand (A)
De sleuf tussen B en C
Het beschadigen van nesten bij de werkzaamheden
Het wegvallen van het jonge bos op het middenterrein bij Villa Flora

Het belangrijkste negatieve effect van de aanleg van de Floriade is de situatie van
het nest rond punt A. Hoewel hier nooit veel nesten lagen, waren deze wel altijd goed
bewoond en stonden in 2010 nog via brede mierenpaden in contact met de nesten bij
B en C. De nesten bij A zijn in 2011 nauwelijks bewoond.
Een verklaring hiervoor kan worden gevonden door de mierenpadenstructuur van
2010 en 2011 met elkaar te vergelijken. In 2010 werd het fourageergebied (2 op de
kaart) tussen plaats A, B en C goed verdeeld tussen de nestgroepen. In 2011 blijkt
dat dit deel van het bos volledig wordt belopen door mieren uit nestgroep A. Deze
nesten zijn hierdoor zo dominant geworden dat er te weinig voedselaanbod is voor
mieren uit nestgroep A.
De mieren uit nestgroep B kunnen hun oude fourageerroute (1) in westelijke richting
niet gebruiken door de doorsnijding en het ontbreken van een voorziening. In
noordelijke richting ligt het enige Formica rufa nest dat de mogelijkheden beperkt. De
mieren in nestgroep B kunnen eveneens niet bij hun fourageergebied (1) in
westelijke richting komen door de doorsnijding en het ontbreken van twee
voorzieningen. Met als gevolg dat zij hun voedsel nu betrekken uit gebied 2.
De slechte gezondheid van het nest bij A en het ontbreken van mierenpaden tussen
B en C lijkt een direct gevolg van de doorsnijding ten behoeve van het wandelpad.
Een indirect gevolg van de situatie is dat de bosmieren in een groot deel van het bos
niet meer bijdragen aan hun functie in het ecosysteem: wegvangen van schadelijke
insecten, het verbeteren van de bodemstructuur en het opruimen van afval.

Advies aan Floriade 2012 te Venlo
De bosmierenpopulatie heeft afgelopen jaren zwaar te leiden gehad onder de
werkzaamheden. De gevolgen hiervan zijn merkbaar doordat nesten dreigen te
verdwijnen.
Tussen nu en april 2012 zullen op de plaats waar fourageerroutes zijn doorsneden
speciale voorzieningen worden aangelegd. Het advies is om dit zo snel mogelijk te
doen, liefst in de winter. Dit heeft twee voordelen:
•
•

De bosmieren worden niet verstoord
De mieren kunnen in het voorjaar van 2012 tijdig voldoende voedsel vinden

Het aanleggen van de tunnels op een eerder of later tijdstip zal hoe dan ook de
negatieve effecten van de Floriade op de populatie versterken.
Het beloop van bosmieren op de doorsneden fourageerroutes is minimaal, maar is
nog steeds aanwezig. Een kleine proef ter plaatse wees uit dat de mieren op de
nesten aan beide kanten van het wandelpad elkaar niet vijandig gezind waren. Het
beloop op deze mierenpaden kan snel worden hersteld met eenvoudige ingrepen.
Hoe dit moet worden uitgevoerd kan pas worden bepaald als de tunnels zijn
gerealiseerd. Het advies is om tijdig contact op te nemen met ondergetekende zodat
de aanleg van tunnels, het voorbereiden van extra maatregelen en het reactiveren
van de mierenpaden goed op elkaar kan worden afgestemd.
Tijdens een bezoek aan Floriade Preview na afloop van de inventarisatie werd ons
door een medewerkster uitgelegd dat de tunnels zullen worden uitgevoerd met een
glazen dak. In een eerder advies zijn duidelijke specificaties aangegeven voor de
mierentunnels wat betreft breedte, hoogte, materiaal en de afdekking. Glas is hierbij
afgeraden omdat de temperatuur te hoog op zou lopen. Boven 30 graden zullen de
mieren er geen gebruik van maken. Het advies is om de afdekking met ijzeren platen
en ruime beluchting uit te voeren zoals eerder is besproken.
Tot slot
De negatieve effecten van de aanleg van de Floriade zijn voorzien en dat er
voorzieningen worden getroffen is een zeer positieve ontwikkeling. In de
communicatie van de Floriade naar bezoekers en deelnemers komen de tunnels
geregeld ter sprake. Het behouden van de bosmierenpopulatie moet niet alleen een
doel zijn voor de korte termijn, maar ook voor lange termijn. In 2013 moet de
populatie zich weer kunnen herstellen. Voldoende aanbod van voedsel en het
beschermen van de mieren tegen miljoenen voetstappen zou dus prioriteit moeten
zijn.
Het slagen van de tunnels is zowel voor de Floriade als voor de bosmieren van
belang. Zoals in het advies is aangegeven is goede communicatie en de juiste timing
daarbij van groot belang. Wil dit unieke mierentunnel project slagen, dan is beter
overleg tussen ondergetekende en de organisatie van de Floriade noodzakelijk.

Bijlage 1, Herinneringen aan een bos
De bossen van de Wielder… in de kontaktbladen van januari en maart 2008 werden
de bossen genoemd in de serie ‘Herinneringen aan een wijk’ door Frans Smeets. De
bossen zijn inmiddels voor een groot deel opgeslokt door het Klaverblad
Zaarderheiken, de veiling en de logistieke complexen op Groot Boller en Tradeport.
Alleen een paar versnipperde bosterreinen rond het Klaverblad herinneren nog aan
deze bossen van de Wielder.
Door deze bossen stroomt de Mierbeek. De beek dankt zijn naam waarschijnlijk aan
de adelijke familie Van Mierlaer die ooit in Meerlo woonde. Maar een veel logischer
verklaring voor de naam zijn de tientallen bosmierenhopen die al eeuwen in dit bos te
vinden zijn. In nummer 17 van de herinneringen van Frans vertelde hij hoe er dode
vogels op werden gelegd om de vleugels schoon te laten maken. En die
mierenhopen zijn er nog steeds. Sommige vogels gaan zelfs vrijwillig op een
mierenhoop liggen… om van luizen en vlooien af te komen.
Grenzend aan de bossen lag Santvoort, dat tegenwoordig gewoon St. Jan heet. Ook
in de bossen hier moeten lang geleden al grote mierenhopen hebben gelegen. De
nesten die je er nu vindt liggen vaak op heuvels van een halve meter hoog en vele
meters diameter. Deze heuvels zijn de ruïnes van oude mierenhopen, waar jaar na
jaar het zand is uitgegraven door de mieren en buiten het nest werd gesleept. De
nesten kunnen 25 jaar oud worden en er zijn nesten van wel 100 jaar bekend! De
heuvels in het St. Janssleutelbos zijn het werk van vele generaties nesten en
misschien wel eeuwen oud. Deze heuvels herinneren aan het Wielderse bos en de
mierenhopen van ver voor onze tijd.
Een paar weken geleden kwamen de mieren uit dit bos in het nieuws. Speciaal voor
de bosmieren worden op het terrein van de Floriade mierentunnels aangelegd. Een
zes meter breed wandelpad zal vlak langs enkele nesten en dwars door het
leefgebied van de bosmierpopulatie worden aangelegd. Daardoor zouden de nesten
van elkaar gescheiden worden en belangrijke voedselbronnen onbereikbaar worden.
De tunnels moeten er voor zorgen dat de bosmieren nu en tijdens de Floriade
gewoon hun werk kunnen doen, namelijk het bos schoon houden.
Twee weken geleden liep ik samen met twee mierenvrienden uit Duitsland langs de
nesten in dit bos. Ze wezen me op een paar van die grote heuvels, waar ooit grote
mierennesten lagen. Op een van de heuvels vond ik 10 jaar geleden nog een
reusachtige mierenhoop. Als in februari de zon er op scheen kwamen de mieren met
zijn tienduizenden tegelijkertijd zonnebaden. Maar een boom ontnam het licht en het
nest verdween omdat het nest niet opwarmde. Nu de boom dood is komt er dit jaar
waarschijnlijk al een nieuwe-generatie nest boven op de heuvel.
Maar wat is er terecht gekomen van de bosmieren die in de bossen woonden waar
nu Groot Boller, de veiling en het knooppunt liggen? Bosmierkoninginnen kunnen 25
jaar oud worden en zo oud is dit bedrijventerrein nog niet. Op het nieuwste gedeelte
van Groot Boller, bij de Newtonweg en Edisonstraat, vind je in de wegbermen soms
nog kleine populaties terug. Enkele jaren geleden bevond zich naast het
Kantinegebouw van de kabelfabriek zelfs een klein nestje langs de stoeprand, net als

in het Wassumpark vlak bij Wielder. Maar of deze populaties stand houden is de
vraag…
Bosmieren vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem van bossen. Ze
ruimen dode dieren op, verspreiden belangrijke mineralen en zorgen zo voor een
natuurlijk evenwicht. Door de bosmieren te beschermen en te behouden zullen de
bossen vitaler en rijker worden. De mierentunnels zijn daarbij een onmisbaar middel.
En zo blijven de herinnering aan het Wielderse bos van vroeger in leven.
Meer informatie en het doorgeven van mierenhopen uit de oude Wielderse bossen
kan op www.ant-maps.com

