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‘Als je de goede
bloeiende planten
kiest kan het zelfs
goedkoper zijn dan
een heesterperk’

De natuurbeweging timmert flink aan
de weg, blijkt uit de kersverse herziene
uitgave van het boek ‘Europese natuur
in Nederland. Soorten van de Habitat-
richtlijn’. In minder dan vier jaar tijd is
veel extra kennis vergaard over
beschermde dieren en planten. 

In 2005 was de Nederlandse vondst van
de uitgestorven gewaande brede geel-
randwaterroofkever groot nieuws. Volgens
de auteurs dr. John Janssen en prof. Joop
Schaminée van Alterra spraken de media
over ‘de terugkomst van het Drents moe-
rasmonster’. Officieel staat de keversoort
nog niet op de lijst van beschermde soor-
ten in Nederland. Janssen en Schaminée
vonden de ontdekking echter zo ‘specta-
culair’ dat zij hem alvast hebben opgeno-
men in hun herziene uitgave van het boek
waarin zij de tientallen Nederlandse die-
ren en planten samenbrengen die onder
de Europese Habitatrichtlijn vallen. 
Sinds de eerste uitgave in 2004 van het
naslagwerk hebben biologen veel nieuwe
populaties in Nederland ontdekt van Eu-
ropees beschermde dieren en planten.
Reden volgens de auteurs voor een her-
ziene versie vol aanvullende informatie
over bijvoorbeeld de zeggekorfslak en de
rivierdonderpad. 
De nieuwe druk bood tevens de gelegen-
heid om iets goed te maken. Want de eer-
ste uitgave stuitte op ‘enige teleurgestel-
de reacties’. Het boek bevatte alleen de
dieren en planten die onder de categorie
Annex II vielen van de Habitatrichtlijn. Dit
zijn soorten waar de overheid bescherm-
de gebieden voor moet aanwijzen, zoals
de modderkruiper, het vliegend hert en de
noordse woelmuis. Die beschermde ge-
bieden vallen onder de Natuurbescher-
mingswet. 
Er zijn echter ook dieren die hun rust-
plaatsen of voortplantingsplekken buiten
natuurgebieden hebben. Gebouwen, tij-
delijke bouwputten of wijkpoeltjes zijn ge-
regeld geliefde plekken voor beschermde
vleermuizen en amfibieën. Volgens de Eu-
ropese regelgeving moet voor een aantal
soorten deze locaties beschermd worden.
De organismen in Nederland die alleen

binnen deze zogenoemde Annex IV groep
vallen, zoals de rivierrombout en de ham-
ster, ontbraken in de eerste druk maar
staan wel in de tweede.
De auteurs grijpen verder de kans om aan
te geven dat ze een groot aantal ongewer-
velde dieren missen in de lijst. Zij vinden
kakkerlakken, lintwormen en pissebed-
den wel degelijk de moeite waard om te
beschermen. Ook paddestoelen, wieren
en korstmossen vallen tot hun grote spijt
niet onder de Europese Habitatrichtlijn.

Teleurstellend vinden zij verder dat er
maar vijf plantensoorten voorkomen in Ne-
derland van de zeshonderd die op Europe-
se beschermingslijst staan. ‘Alleen wat
vissen, amfibieën en vleermuizen betreft
is ons land relatief goed bedeeld.’ / LH

Europese natuur in Nederland. Soorten
van de Habitatrichtlijn, door Joop Schami-
née en John Janssen. Tweede sterk her-
ziene en uitgebreide druk. ISBN
9789050112789. 34,95 euro.

Het maakt uit waar je in Nederland een
tekenbeet oploopt. De kans op de ziekte
van Lyme is het grootst als een teek uit
de Edese bossen zich laaft aan je bloed.
Dat suggereert een Wageningse studie
waarin onderzoekers van Plant Research
International en de leerstoelgroep
Entomologie de bacteriepopulatie van
Nederlandse teken hebben bepaald. 

‘Als teken bijten kunnen ze borreliabacte-
riën overbrengen die de ziekte van Lyme
veroorzaken’, zegt dr. Leo van Overbeek.
‘We weten niet precies waar die bacteriën
vandaan komen. Maar teken pikken ze

ongetwijfeld op als ze bloed zuigen van
kleine zoogdieren of vogels, in de natuur
een reservoir van borrelia.’
Met moleculaire technieken onderzoch-
ten Van Overbeek en zijn collega’s de bac-
teriën in teken uit bossen in de omgeving
van Amsterdam, Veldhoven en Ede. Eerst
keken ze met welke borreliabacteriën ze
te maken hadden. Edese teken droegen
de meeste borreliabacteriën in zich. Door
de grote spreiding waren de verschillen
tussen de teken echter niet statistisch sig-
nificant. 
Toen de onderzoekers de hele bacteriepo-
pulatie in de bloeddorstige insecten in

kaart brachten, kwamen nog meer moge-
lijke ziekteverwekkers tevoorschijn. Vooral
bij Amsterdam hadden teken Rickettsia
australis bij zich, een pathogeen dat hoge
koorts kan veroorzaken. Een andere ris-
kante bacterie, die vooral bij Edese teken
werd gevonden, was Neoehrlichia miku-
rensis, een ziektekiem die pas enkele ja-
ren geleden is ontdekt en waarover nog
weinig bekend is. 
‘Wat vooral opvalt, is dat de bacteriepopu-
latie in de teken van verschillende bossen
zo varieert’, zegt Van Overbeek. ‘In de bos-
sen leven misschien verschillende dieren,
waardoor ook de bacteriepopulatie in te-

ken verschilt.’ Dat opent perspectieven,
aldus Van Overbeek. ‘Misschien zijn er on-
gevaarlijke bacteriën die de borreliabacte-
riën kunnen verdringen. Net zoals goe-
daardige bacteriën in gezonde toetjes
schadelijke bacteriën verdringen in onze
darmen. Als we die bacteriën vinden, kun-
nen we misschien maatregelen bedenken
waarmee we de Nederlandse bossen veili-
ger kunnen maken.’ 
De Wageningers publiceren hun onder-
zoek binnenkort in FEMS Microbiology
Ecology. / WK

EDES BOS HUISVEST LINKE TEKEN

Het sociale gedrag van varkens
onderling heeft veel meer invloed op de
groei en vleeskwaliteit dan tot nu toe
werd verondersteld. Bovendien heeft
sociaal gedrag positief effect op andere
eigenschappen van de dieren. Het loont
dus om varkens te fokken op sociaal
gedrag.

Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan
door het Institute for Pig Genetics (IPG)
en de leerstoelgroep Fokkerij en geneti-
ca op basis van de gegevens van meer
dan veertienduizend varkens.
Het sociale gedrag van varkens wordt be-
langrijker, nu de dieren vaker in groepen
worden gehouden. De leerstoelgroep en
IPG hebben een methode ontwikkeld die
het mogelijk maakt het sociale gedrag
van varkens mee te wegen in het fokke-
rijprogramma. In plaats van selectie op
basis van individuele dieren, hebben de
onderzoekers een model ontwikkeld om
families te selecteren die het goed doen
als ze in groepen worden gehouden. In
dat model wordt het gedrag van de
groep als geheel meegewogen. 
Vooral fokkerijorganisaties kunnen baat
hebben bij de methode. Met het model
is het mogelijk een evenwichtige selectie
te maken op basis van de individuele ei-
genschappen – zoals vleeskwaliteit,
bouw, groei en vruchtbaarheid – en de
eigenschap om zich in een groep sociaal
te gedragen. Op die manier kunnen aso-
ciale varkens worden uitgeselecteerd en
dat komt het welzijn van de varkens én
de vleesopbrengst ten goede.
De fokkerijorganisatie Topigs gaat als
eerste gebruik maken van de onder-
zoeksresultaten. Het onderzoek is deze
maand gepubliceerd in het wetenschap-
pelijk tijdschrift Genetics. / JB
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EUROPEES BESCHERMDE NATUUR IN BOEK
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Nieuw in het boek ‘Europese natuur in Nederland’ zijn soorten als de rivierrombout,
die vallen onder Annex IV van de Habitatrichtlijn. / foto René Krekels
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