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Tekst en foto s̓: Ricky Menheere

Dit jaar gebeurde er veel bijzonders 

op de heemtuin. De amfi bieënpoel 

vierde haar éénjarig bestaan. Dat 

deed zij door zich van haar beste 

kant te laten zien, met veel speciale 

soorten en gebeurtenissen. Libel-

len zoals viervlekken en waterjuf-

fers maar ook verschillende soorten 

kikkers en salamanders konden ge-

zien worden. Zelfs de metamorfose 

van larve tot imago van de grote kei-

zerlibel op een lisdodde was prachtig 

te volgen.

Verschillende biotopen
Naast deze natte biotoop zijn onze 

andere biotopen ook in goede condi-

tie vanwege het voorkomen van vele 

doelsoorten. Aan de hand van deze 

soorten kan een gebied getoetst wor-

den op zijn ‘gezondheid’. In de vier 

hectare ‘natuurlijk’ bos zorgen vele 

eekhoorns en grote bonte spech-

ten voor plezier bij wandelaars. 

De andere vier hectare bestaat uit 

cultuurlandschap en is verdeeld in 

ondermeer droge heide met hazel-

wormen en zandhagedissen, natte 

heide met ronde zonnedauw, ak-

kers met o.a. bolderik en een krui-

dentuin met allerlei kruiden.

Aanschouwelijk onderwijs
De biotopen in de Heemtuin 

worden door diverse werkgroe-

pen onderhouden. Zo is er een 

Bijzondere buren 

Onder de rook van Nijmegen, aan de rand 
van het uitgestrekte bosgebied Heumensoord 
ligt de Heemtuin Malden. Sinds 1978 wordt 
deze 8 hectare grond beheerd door de ver-
eniging ʻVrienden van de heemtuin Malden .̓ 
De beheerder en zijn vrijwilligers verzorgen 
de tuin. Ricky Mijnheere doet tverslag van 
bijzondere gebeurtenissen.

V.l.n.r. aanstekelijk onderwijs, ruitjesbovist 
en zandhagedis, boven de poot zijn teken 
zichtbaar.

Heemtuin Malden:
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beheergroep, een moestuingroep, 

een kruidengroep en een zomer-

avondgroep. Elke groep bestaat uit 

om en nabij tien vrijwilligers die elk 

hun steentje aan het beheer bijdra-

gen. Zij worden aangestuurd door 

de beheerder, John Peerenboom, die 

op zijn beurt wordt bijgestaan door 

biologisch adviseur Gerrit-Jan van 

Prooijen.

Het vinden van doelsoorten tijdens 

beheerwerkzaamheden in de ver-

schillende biotopen, zoals de ruit-

jesbovist op ons schrale grasland, 

leveren later weer mooie verhaal op 

tijdens lessen en rondleidingen, net 

als de aardsterren, die we ook op 

het terrein aantroffen. 

De vrijwilligers uit de educatiegroep 

worden aangestuurd door onder-

getekende. Samen verzorgen we de 

natuureducatie voor kinderen uit 

alle leeftijdsgroepen van het basis-

onderwijs uit de gemeente Heumen. 

Jaarlijks komen er zo’n 70 groepen 

naar onze tuin. De onderwerpen 

zijn natuurlijk toegesneden op het-

geen op dat moment in de tuin te 

zien is. Behalve de lessen voor scho-

len organiseren we ook activiteiten 

voor volwassenen zoals lezingen, 

excursies en ‘Open Zondagen’ rond 

een bepaald thema.

Dankzij de deskundigen binnen de 

heemtuin worden er mooie waar-

nemingen gedaan. Een goed voor-

beeld zijn de meer dan 100 soorten 

zweefvliegen waargenomen door 

Leendert-Jan van der Ent. Hij is ook 

verantwoordelijk voor het waarne-

men van de zeer zeldzame muizen-

oor-boorvlieg (Tephritis ruralis) op 

het schrale grasland van de Heem-

tuin. Dit bleek de derde vindplaats 

in Nederland van dit zeer zeldzame 

diertje uit de boorvliegenfamilie. 

De larven van deze boorvlieg le-

ven in/onder het bloemhoofdje van 

muizenoor, dat genoeg te vinden is 

op ons schrale grasland. 

Dieven als buur
Ook het bosrijke gebied van Heu-

mensoord, waar de heemtuin aan 

grenst, levert bijzondere verhalen 

op. Beheerder en vogelexpert John 

Peerenboom heeft er dieven ont-

dekt. Het betreft maar liefst een 

hele familie wespendieven. Geruis-

loos en onopvallend hebben ze er 

hun nest, vader, moeder en twee 

jongen.

Deze grote vogels met een lengte 

van 52-60 cm en een spanwijdte 

van 135-150 cm zijn imposante ver-

schijningen. Meestal worden ze in 

de vlucht gezien, boven het bos cir-

kelend of in groepen tijdens de trek. 

Ze zijn perfect aangepast om wes-

pennesten op te sporen en te plun-

deren. Met de sterke poten worden 

de nesten uitgegraven waarna ze de 

wespenraten met daarin de larven 

meenemen om aan hun jongen te 

voeren. Zodra de wespendief met 

een wespennest bezig is, komt er 

een vlies voor de ogen die zo be-

schermd worden tegen eventueel 

stekende wespen. 

ʻVleugelwapperingʼ
De wespendief lijkt op een buizerd 

maar is daarvan te onderscheiden 

door de langere staart met drie 

brede dwarsbanden, de smallere 

vleugels en de lange hals. Dat is ech-

ter makkelijker gezegd dan gedaan. 

Enige training en ervaring is toch 

wel vereist. Kenmerkend voor de 

wespendief is het karakteristieke 

‘vleugelwapperen’. Dit gedrag, vlin-

deren genaamd, wordt door beide 

seksen vertoond. Hoge vlinder-

vluchten hebben vermoedelijk iets 

te maken met de afbakening van 

voedselgebieden. Het lage ‘vlinde-

ren‘ is waarschijnlijk een aanwijzing 

voor de nestplaats.

Goed verstopt
Wespendieven komen pas laat in de 

broedgebieden aan als veel loofbo-

men al vol in het blad zitten en een 

nest moeilijk te ontdekken is. Op 

het nest gedraagt de vogel zich on-

opvallend en laat zich niet snel ver-

jagen. Daarbij komt nog dat ze geen 

of slechts enkele slag- en/of staart-

pennen ruien, die vind je dus ook 

al niet onder het nest. Kleine veren 

(dek-, mantel-, borst- of flank-

veren), uitwerpselen en/of raten 

kunnen een nestlocatie wel ver-

raden. Ze liggen altijd binnen een 

straal van tien meter onder het 

nest. Hierbij is ervaring en training, 

naast goed zoeken, een vereiste.

Kennismaking met een hazelworm.

Oase winter 4-10 05-12-2010, 22:316



Oase winter 2010                                                                                                                           7

Wespenmenu
Na de ontdekking door onze be-

heerder, is het nest met de familie 

een aantal weken geobserveerd. Al-

les leek voorspoedig te gaan. Eind 

juli zouden de jonge vogels groot 

genoeg zijn om geringd te kunnen 

worden. Dit is later dan normaal, 

wat te maken heeft met het natte 

voorjaar waardoor er minder insec-

ten aanwezig waren. De wespendief 

is de enige roofvogelsoort die sterk 

afhankelijk is van insecten, met 

name van Duitse en gewone wesp, 

in sommige jaren ook Noorse en 

rode wesp. Het lijkt erop dat de ge-

ringe aantallen van deze soorten in 

het voorjaar er toe geleid hebben 

dat deze vogels het broeden hebben 

uitgesteld omdat ze mogelijk te wei-

nig voedsel voor hun jongen kon-

den vinden. Vandaar dat deze twee 

jonge wespendieven pas wat later 

groot genoeg waren om geringd te 

worden.

Alleenstaand vaderschap
Gerard Müskens (Alterra) en Ro-

nald Zollinger (RAVON) zijn al 

tientallen jaren verantwoordelijk 

voor het ringen van roofvogels voor 

onderzoeksdoeleinden in het Nij-

meegse bos. Zij waren dan ook met-

een present na een telefoontje van 

John Peerenboom om de vogels te 

ringen en zo gegevens te verzame-

len. 

Bij het nest wachtte een nare ver-

rassing. Een kaalgevreten vogel lag 

onder het nest. Meerdere donkere 

banden op de vleugels verraden dat 

het een vrouwtje was. De vieze po-

ten, gekregen door het uitgraven 

van bijen/wespennesten, gaven aan 

dat het hier om een volwassen dier 

ging. Grote kans dus dat het hier de 

moeder betrof. Haar overlevingstac-

tiek, zo stil mogelijk op het nest zit-

ten, was haar nu fataal geworden. 

De verdachte werd ook snel gevon-

den: een havik! En wel een vrouw-

tje, omdat zij in tegenstelling tot 

een mannetje, vanwege haar grootte 

een volwassen wespendief wel aan 

kan. Hopelijk was het een jonge ha-

vik, want een volwassen havik zou 

terugkomen om ook de jongen te 

‘slaan’!

Met behulp van klimijzers klauterde 

Gerard Müskens naar het nest. Alle 

aanwezigen wachtten in spanning 

af wat daarboven zou worden aan-

getroffen... Gelukkig keken twee 

prachtige, jonge wespendieven 

verbaasd over de rand. Beiden wat 

groter dan gemiddeld en met een 

prachtig, uitzonderlijk wit veren-

kleed!

Na het ringen en al het meetwerk 

konden de vogels weer terug op 

hun nest om te wachten op vader 

met voedsel. Gelukkig zijn vader 

en moeder samen verantwoordelijk 

voor het uitbroeden en verzorgen 

van de jongen waardoor alleen-

staand vaderschap mogelijk is. Alle 

hoop was dus gevestigd op het man-

netje om z’n kroost van genoeg 

voedsel te voorzien. Gelukkig kwam 

vader geregeld met grote wespenra-

ten in zijn klauwen over de heem-

tuin gevlogen, richting nest. Dat gaf 

hoop op een goede afloop.

Enkele weken na het ringen kwam 

de voorspelling uit en zijn de jongen 

veilig uitgevlogen! Ze zullen nu wel 

in tropisch Afrika zijn om daar te 

overwinteren. Hopelijk komen ze 

ons volgend jaar weer opzoeken. 

Kom ook eens langs. Meer informatie op 
www.heemtuinmalden.nl of 024-3586638.

Foto s̓ en tekst: Ricky Menheere, educatief 
medewerker.  
Ricky.menheere@xs4all.nl

Jonge wespendieven, duidelijk is het bescher-
mende vlies te zien dat voor de ogen glijdt.

Het vrouwtje, dood gevonden.
Kop van een jong wordt gemeten.
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