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• Arnold van Vliet niet bezorgd
• ‘Dit is een blik in de toekomst’

Als er nou helemaal geen winter
komt, is dat erg? Nee, zegt bioloog
Arnold van Vliet. De natuur gaat
door, alleen dan anders. Hoe anders, dat weten we nog niet.
Van Vliet komt net terug van een
ritje naar de Stadspoort bij Ede.
Even een ﬁlmpje maken van de
bloeiende narcissen. Het zijn spannende tijden voor een bioloog die
van ecologische veranderingen zijn
corebusiness heeft gemaakt. ‘Hier
kan geen experiment tegenop.’ Zorgen over het uitblijven van de winter
maakt Van Vliet zich niet. ‘De natuur gaat gewoon verder, ook al
komt er helemaal geen winter. Maar
je krijgt natuurlijk wel een verandering in dynamiek.’
Floron hield eind december voor
het tweede jaar op rij de Plantenjacht: een inventarisatie van bloeiende planten. Van Vliet deed iets
dergelijks al eens in 2006. ‘Wij kwamen toen op meer dan 240 bloeiende wilde soorten.’ Floron telde nu

735 soorten. Die vroege bloeiers leggen het loodje als het toch nog gaat
winteren. Is dat erg? ‘We weten nog
niet hoe dat doorwerkt’, reageert
Van Vliet. ‘Het is niet zo dat van die
soorten overal alles al in bloei is gekomen. Alleen het heel vroege deel
van de populatie staat in bloei. Door
de klimaatverandering zie je in ieder geval dat verspreidingszones opschuiven. Er zijn de laatste twee decennia in ons land al meer dan honderd plantensoorten bijgekomen.’
Van Vliet beziet het allemaal als
één groot experiment, waar we vooral ons voordeel mee moeten doen.
‘Geen vorst in december is meteorologische gezien spectaculair. In ons
land hebben we dit nog nooit kunnen bestuderen. En niet alleen voor
fenologen is dit interessant. Ook
voor mensen die zich bijvoorbeeld
met klimaatadaptatie bezighouden,
is dit een buitenkansje. In feite is dit
een blik in de toekomst.’
Kom bij Van Vliet daarom niet
aan met het cliché dat de natuur in
de war is. ‘De natuur is niet in de
war, zo dat al kan. Planten doen gewoon wat ze moeten doen als het zo
warm is als nu.’ RK
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GEEN WINTER? NIET ERG HOOR

Januari 2016: bloeiende narcissen in Ede en uitlopende meidoorn aan
de Droevendaalsesteeg.

MUGGENPLAAG DOOR NATUURONTWIKKELING PEEL

De bewoners van het dorp Griendtsveen in de Peel zeiden het al, maar
nu geeft Alterra hen gelijk. Ze worden lek gestoken door muggen en
dat komt mede door de natuurontwikkeling rond het dorp. De provincie kan de muggenplaag bestrijden
door het aantal tijdelijke waterplassen rond het dorp te verminderen,
adviseert het instituut.
Griendtsveen, op de grens van
Brabant en Limburg, ligt ingeklemd
tussen de Mariapeel, het Grauwveen
en de Deurnese Peel. In dat gebied
werd in de afgelopen twintig jaar
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boerenland omgezet in natuur. Het
water werd langer vastgehouden om
zo weer hoogveen te creëren. De afgelopen jaren klaagden de dorpsbewoners over muggen. Ze gaven het
natuurbeheer de schuld.
Alterra deed onderzoek in het
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• Waterpeil rond Griendtsveen
verhoogd
• Alterra: verminder tijdelijke
wateropslag

gebied en constateert dat de bewoners in de zomer inderdaad veel
last hebben van moerassteekmuggen uit de broedgebieden rond het
dorp. Onderzoeker Piet Verdonschot wijst met name op de grote,
tijdelijke waterplassen rond het

dorp, waar deze steekmuggen zich
vermeerderen.
Om de muggenplaag terug te
dringen, moet het aantal plassen in
de zone van circa 2 kilometer rondom het dorp worden verminderd.
Er is extra onderzoek nodig naar de
exacte locaties van de broedplaatsen, zodat gemeente en provincie
die gericht kunnen opruimen. De
onderzoeker denkt dat de muggenplaag kan worden bestreden zonder
de natuurontwikkeling en de hogere grondwaterstand in de omringende gebieden terug te draaien.
De dorpsbewoners klaagden dat
ze ’s zomers niet meer buiten kunnen zitten en wilden de gemeente
Horst aan de Maas voor de rechter
dagen. Die gemeente huurde, samen met de provincie Limburg, Alterra in voor dit onderzoek. AS

