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De rol van insecten
in de stad

Insecten en andere ongewervelden
vormen een onmisbaar onderdeel
van het stedelijk ecosysteem.

De zingende berm

Sprinkhanen vergroten de belevingswaarde van het landschap, zoals de
cicades dat doen rond de Middellandse
Zee.

Stadsmieren

Onder de stenen graven mieren
tunnels en holtes om ruimtes te
creëren voor hun kolonie.

Vakblad voor ruimte in stad en landschap

INSECTEN
IN DE STAD
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voorwoord
Insecten in de stad, voor veel mensen zal dat
eerder eng dan leuk klinken. Insecten worden
vaak geassocieerd met overlast en met het
overbrengen van ziektes. Insecten en andere
ongewervelden vormen echter een onmisbaar
onderdeel van het stedelijk ecosysteem. Voor
de Werkgroep Stedelijke Ecologie (WSE) was
dit aanleiding om een studiedag over insecten
in de stad te organiseren. Een korte impressie
hiervan in de inleiding.
Zelf ben ik al vele jaren met insecten bezig. Een
fascinatie die begon toen ik als kind op de hei
luisterde naar de zoemende bijen. Eenmaal begonnen op mijn 18e als imker kreeg ik interesse
in wilde bijen en wilde ik daar meer van weten.
Door te kijken in mijn directe leefomgeving ging
ik ook meteen meer relaties tussen inrichting,
beheer en onverwachte relaties zien. Daardoor
zag ik meteen dat er nog veel onbekend is, niet
genoeg kennis verspreid is en er (te) weinig
wordt gedaan aan educatie, voorlichting en
delen van kennis.
Er wordt al wel veel onderzoek verricht naar
insecten. Zo bestaat de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV) al sinds 1845. Veel
onderzoek wordt echter verricht in de directe
relatie insecten – mens en de economische relaties (bestuiving, schade, ziekten, etc.). Ecologische relaties binnen de stad zijn slechts beperkt
onderzocht. Momenteel staan bijen en dan met

name de honingbij, sterk in de belangstelling.
Vlinders staan al langer in de belangstelling,
omdat veel mensen ze mooi vinden. Maar dan
moeten die brandnetels natuurlijk wel weg,
want dat is niet mooi. De relatie tussen vlinder en brandnetel zou zo langzamerhand wel
bekend moeten zijn bij iedereen, de dagelijkse
praktijk in de stad is echter anders. Inmiddels
worden op veel plaatsen bijenhotels opgehangen, al dan niet geschikt voor wilde bijen.
Twee-derde van de wilde bijen nestelt echter in
de bodem, is van belang voor bestuiving en komt
ook in de stad veel voor. Over de bodem gesproken, daar leven nog veel meer ongewervelden.
Bodemleven is van groot belang voor de afbraak
van organisch materiaal en luchtig houden van
de bodem. Nodig voor zowel de vruchtbaarheid voor plantengroei als ook voor de snellere
opname van regenwater.
Dit nummer van Groen beoogt enig inzicht te
geven in de ecologische relaties in de stad en
de invloed van inrichting en beheer van het
stedelijk gebied. Het is ook een oproep om meer
onderzoek te verrichten naar insecten en hun
relaties in het stedelijk gebied. We danken de
Uyttenboogaart-Eliasen Stichting voor het
beschikbaar stellen van subsidie om dit themanummer mogelijk te maken.
Arjan van der Veen
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grootste Nederlandse uitgeverij van vakbladen,
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van ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling.
Dit vakblad biedt professionele en actuele artikelen
over het groen voor mensen in de stad en in het
landschap. De publicaties in Groen met hun vakmatige
toelichtingen in combinatie met verklarend beeldmateriaal houden u alert.

Inhoudsopgave
Een mailtje van Arjan van der Veen met het bericht dat op 26 mei
2016 de werkgroep stedelijke ecologie een studiedag over insecten
in de stad organiseerde en de vraag of de redactie van het vakblad
Groen aandacht aan dit persbericht wilde geven, leidde tot veelvuldig en inspirerend contact tussen Arjan van der Veen en Noortje
Krikhaar. De werkgroep reageerde enthousiast en het resultaat
van al die besprekingen ligt voor u: een heel themanummer over
insecten in de stad.

p. 04 Insecten in de stad verdienen meer aandacht

Uitgever

Elba-Rec, Edgar van Eekelen

Insecten en ongewervelden in het algemeen staan nauwelijks in
de belangstelling in de stad, behalve als ze overlast geven of een
duidelijk zichtbaar nut voor de mens hebben, zoals honingbijen.

Contactgegevens
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Elba-Rec
Paulus Borstraat 41
3812 TA Amersfoort
033-8700 100

www.vakbladgroen.nl

LinkedIn: bit.ly/VakbladGroen
Twitter: @VakbladGroen
Redactie: noortje@krikhaar.nl
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Abonnementen: abonnementen@elba-rec.nl

Verlies bij het beheer van het openbare groen sprinkhanen niet
uit het oog.

p. 14 Insecten in de stad

Het grootste deel van het dierenleven in elke stad bestaat uit
insecten, vaak klein, bruin, verborgen en onbekend.

p. 20 Nachtvlinders in de stad

In Nederland leven ruim 2300 soorten nachtvlinders, waarvan
een heel groot deel ook in de stad. Ze spelen een vaak onzichtbare
maar heel belangrijke rol.

Redactieraad

p. 24 Bijenlint en burgerparticipatie

Redactie

p. 28 Wilde bijen

Karin van Essen, Martin Looije en David van Uden

Noortje Krikhaar (hoofdredacteur, 06 - 5372 0061),
Jeroen Bruinenberg (vakredacteur),
Rudi Engel (eindredacteur)

Vormgeving

Jonatan van Dijk

In Zutphen en in andere plaatsen in Nederland duiken bijenlinten op.
Bodemeigenschappen bepalen of er wilde bijen voorkomen.

p. 32 Spinnendoders in de stad

Een spinnendoder is een wesp. Vindt ze een spin, dan probeert ze
die met één steek in diens zenuwknoop te verlammen.

p. 36 Stadsmieren

Productie

BDUprint, Barneveld

Mieren vinden in de stad is geen probleem. Als je ze niet meteen
ziet, dan zie je wel het resultaat van hun graafactiviteiten: zand.

p. 40 Pissebedden

Ook na de komst van de computer blijft het tekenen een ambacht.
Dit themanummer kwam tot
stand dankzij een bijdrage
van UYTTENBOOGAART-ELIASEN
STICHTING, Ondersteuning
van Entomologisch Onderzoek
in Nederland
(opgericht op 25 februari 1937).

p. 44 Zweefvliegen in de stad

De stedelijke omgeving herbergt een unieke zweefvliegenfauna.
Veel van de soorten zijn niet alleen fraai om te zien, maar een groot
deel is nog nuttig ook.
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Arjan van der Veen, stadsecoloog gemeente Lelystad

Insecten in de
stad verdienen
meer aandacht
Op 26 mei 2016 hield de Werkgroep Stedelijke Ecologie een studiedag over insecten
in de stad. Insecten en ongewervelden in het algemeen staan nauwelijks in de belangstelling in de stad, behalve als ze overlast geven of een duidelijk zichtbaar nut
voor de mens hebben, zoals honingbijen. Een belangrijke reden om meer aandacht
te gaan besteden aan insecten in de stad en hun relaties. Overigens zijn insecten (de
zespotigen) maar een deel van de in de stad levende ongewervelden. Weliswaar een
grote groep, maar we mogen de andere ongewervelden en hun rol in het stedelijk
systeem zeker niet vergeten.

Wat is het belang van de stad voor insecten
en wat is het belang van insecten voor de
stad? Het antwoord staat in de volgende
artikelen. Dit artikel geeft een overzicht
samen met enkele praktijkvoorbeelden over
het beheer en over hoe verder met insecten
in de stad.

Gebruik en nut voor de mens

De meeste mensen zullen bij nut en gebruik als eerste denken aan honingbijen
voor bestuiving en productie van honing.
Daarnaast vinden veel mensen het leuk om
bijvoorbeeld vlinders te zien. Veel leven
en nut van ongewervelden is daarentegen
niet direct zichtbaar. Toch is dit aanwezig
en zonder deze soorten zou het leven in de
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stad aanmerkelijk minder aangenaam zijn.
Enkele voorbeelden van nut voor de mens in
de stad kunnen zijn:
• Bestuiving van voedselgewassen;
• Predatie (het verschijnsel dat sommige
dieren elkaar doden en verslinden) op
soorten die voedselgewassen aantasten;
• Predatie op een ongewenste hoeveelheid
‘vervelende’ soorten;
• Afbreken van organisch afval;
• Insectenteelt ten behoeve van voedsel.
Bij de bestuiving is het dan meteen weer zo
dat niet alleen (honing)bijen dit werk doen.
Onder andere zweefvliegen en kevers spelen
ook een belangrijke rol in de bestuiving van
verschillende plantensoorten.

Bijen profiteren van bloei in de moestuin.

Insecten en beschermde soorten

Door de (Europese) wetgever zijn diverse
diersoorten, die in het stedelijk gebied voorkomen, benoemd als (zwaar) beschermd,
waaronder vleermuizen en huismussen.
Vleermuizen in Nederland zijn allen insecteneters. Voor de bescherming zijn insecten
dus onmisbaar. Veel mensen hebben echter
niet in de gaten dat ook Huismussen een deel
van het jaar insecteneters zijn. De vrouwtjes
hebben voor de eiproductie meer eiwit en
eten nodig dan insecten. De jongen krijgen
ook insecten gevoerd.

De stad als biotoop

De stad vormt voor veel planten en dieren
een aparte biotoop. De stad is warmer,
droger en kalkrijker dan het niet-stedelijk
gebied. In de stad worden veel exotische en
bloeiende bomen en struiken aangeplant.
Door deze combinatie kunnen in de stad
soorten uit, met name, zuidelijker streken

overleven. Door de opzet van verschillende
steden kan de samenstelling van de entomofauna verschillen. Interessant zou zijn
om verschillende steden in dit opzicht met
elkaar te vergelijken.

Wat we kunnen doen

Belangrijk is de stad in te richten en te beheren als een (eco)systeem. Dat betekent dat
we rekening houden met alle functies binnen
de stad en dus niet alleen de direct zichtbare
op mensen gerichte functies. We hebben te
maken met openbaar gebied en met particulier bezit. Inrichten en beheren van het
openbaar gebied is vanuit de gemeenten het
meest eenvoudig te organiseren. Toch is ook
invloed op particulier bezit mogelijk. Het
toevoegen van ecologische elementen aan
gebouwen kan, eventueel via projectontwikkelaars, worden geregeld. Steun aan acties,
zoals de actie Steenbreek, kan vanuit overheden ook worden gegeven. Bij acties, zoals
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de aanleg van moestuinen in het openbaar
gebied, kunnen de initiatiefnemers worden
geïnformeerd over mogelijkheden van een
ander beheer. Bij moestuinen is nog veel
winst te behalen als deze niet volledig kaal
en kruidenvrij gehouden worden, maar er
bloemdragende kruiden tussen de groenten
worden gezaaid.
Voor het openbaar gebied is het van belang
om goed naar het beheer te kijken. Moeten
alle gazons behouden blijven of kan een deel
tot bloemrijk grasland worden omgevormd?
Hoe ga je het gefaseerd maaien vastleggen
en hoe ziet dat er in de praktijk uit? Op de
foto’s is een voorbeeld van gefaseerd maaien
langs de Lelystadse dreven te zien. Voordeel
voor de vegetatie is dat ook de orchideeën
zich kunnen uitzaaien. Belangrijk is dat het
deel dat niet wordt gemaaid, in de volgende

het eerste gebied waar mensen in aanraking
komen met het andere leven om hen heen.
Veel onderzoek naar ongewervelden vindt in
natuurgebieden plaats. Van het insectenleven in de stad is niet heel veel bekend. Wat er
wel bekend is, wordt niet of slechts ten dele
vertaald naar beleid en naar voorlichting aan
de inwoners.
Meer onderzoek naar het voorkomen van
ongewervelden in de stad en hun relaties
is belangrijk om inzicht te krijgen in het
functioneren van de stad als geheel. Deze
onderzoeken dienen dan te worden vertaald
in beleid en ook op een duidelijke manier
overgebracht te worden aan de inwoners.
De inwoners kunnen dan ook meer worden
betrokken. Samenwerking tussen onderzoekers, beleidsmakers en voorlichters is dus
zeer gewenst.
Een akkerhommel op longkruid.

Wilde planten als bloemperk in het gazon.

ronde wel gemaaid en afgevoerd wordt om
verruiging tegen te gaan.
Voor de particuliere tuinen ligt een belangrijke taak bij tuincentra en tuinprogramma’s
op de televisie. Zij kunnen tuinbezitters
beter bereiken dan vanuit de overheid.
Belangrijk is wel dat bijvoorbeeld insectenhotels ook daadwerkelijk bruikbaar zijn. Van
het huidig aanbod is slechts een klein deel
geschikt. Hier zou samenwerking met entomologen een interessante optie kunnen zijn.

Oproep tot onderzoek, beleid
en voorlichting

In 2050 zal ongeveer driekwart van de
wereldbevolking in de stad wonen. De stad is
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Een bloeiende ecologisch ingerichte moestuin.

Studiedag WSE over insecten
in de stad

Degenen die op de studiedag een presentatie
hielden, leveren in dit themanummer een
uitgebreide bijdrage. Hier wordt een korte
impressie van elementen uit de presentaties,
vragen en opmerkingen, gegeven.
- Het beheer wordt meestal afgestemd op
de gewenste vegetatie. Dit beheer kan

Gefaseerd maaien.

Bij gefaseerd maaien moet er voldoende blijven staan.

schadelijk zijn voor het voortbestaan van
verschillende soorten insecten. Hoe om
te gaan met de tegenstrijdigheid van dit
floristisch beheer en het daardoor vernietigen van fauna? Is floravriendelijk beheer
ook faunavriendelijk te maken?
- Communicatie, voorlichting en informeren zijn erg belangrijk om de aandacht te
vestigen op het belang van insecten. De politiek bereiken is belangrijk; insecten op de
lokale agenda zetten. Actieve vrijwilligers
zijn hierbij onmisbaar. Vrijwilligers en
individuele acties zijn belangrijk, maar als
je een stichting opricht, is het ook mogelijk
om her en der subsidie aan te vragen.
- Nachtvlinders en dan met name de rupsen, worden onderkend als grazers. Als
er geen plantenetende insecten zouden
zijn, dan zou er aanzienlijk meer moeten
worden beheerd. Voor sommige soorten
planten zijn nachtvlinders essentieel voor
de bestuiving; dit zijn vooral de ’s nachts
bloeiende planten. Kunstlicht is een
belangrijke factor in de achteruitgang van

Bij gefaseerd maaien krijgen ook de orchideeën voldoende kans om uit te zaaien.

nachtvlinders; ze raken gedesoriënteerd.
Onder invloed van (kunst)licht worden
veel minder feromonen geproduceerd
en de samenstelling van de feromonen
wijzigt. Uit de eerste onderzoeken blijkt
dat groen licht het slechtst is, daarna wit
en dan rood.
- Bij de biologische bestrijding van de
eikenprocessierups, door middel van een
bacteriepreparaat, worden vele andere
vlindersoorten bestreden. Het bacteriepreparaat werkt niet selectief. Een betere
oplossing is om natuurlijke vijanden te
lokken door natuurlijk beheerde bermen.
Leg onder eiken(lanen) geen gazon, maar
bloemrijk grasland aan.
- Er vinden in natuurgebieden experimenten plaats met sinusbeheer. Door dit
beheer blijft er altijd een deel ongemaaid.
Zou dit beheer ook in de stad mogelijk
zijn? Bermen zijn over het algemeen te
smal hiervoor, maar voor grotere oppervlakken grasland in de stad is dit wellicht
een mogelijkheid.
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De klokjesbij vindt de klokjes in het stedelijk gebied.

Forumdiscussie

Bij de start van de forumdiscussie werd de
lezinghouders gevraagd naar de belangrijkste maatregel voor beheer.
Piek Stor (Bijenlint Zutphen) wees erop dat
vooral voorlichting aan de inwoners belangrijk is. “Zorg dat ze begrijpen wat er gebeurt
in de stad en kweek begrip voor het grote
geheel. Leg uit waarom laat in de zomer gemaaid wordt of een deel ongemaaid blijft.”
Kars Veling (Vlinderstichting) benadrukte
dat er veel voedsel is te vinden in het stedelijk gebied voor rupsen, zoals brandnetels.
“Er is voor vlinders vooral behoefte aan meer
bloemrijk grasland. Belangrijk is wel dat
het beheer van deze bloemrijke graslanden
gefaseerd uitgevoerd wordt, zodat er altijd
nectar te vinden is.”
Frans van Alebeek (entomoloog/onderzoeker): “Tuinen zijn mogelijk een interessante
weg om mensen te bereiken. Gebruik de
taal van de inwoners. Bloemen en vlinders
worden leuk gevonden. Maak ook keuzes, het
kostenargument is niet altijd steekhoudend,
kosten verschuiven. Fasering van het beheer
hoeft niet duurder te zijn.”
Floris Brekelmans (Bureau Waardenburg/
specialist sprinkhanen): “Belangrijk is de
kennis van ecologen over te brengen naar de
beheerders buiten. Wijzigingen in beheer
zijn lastig bij het werken met aannemers,
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De grote wolbij profiteert van stedelijke planten.

ze rekenen vaak meteen meerwerk. Buiten
praten met de uitvoerders, zodat meteen
zichtbaar is wat de bedoeling is. Goede
contacten met de groendienst, maar ook met
degene die op de machine zit. Betrek ook de
ontwerpers. Plaats ecologen op de verschillende niveaus binnen de gemeente.”
Hella Helsdingen (Gemeente Zutphen) gaf
de belangrijke rol van gefaseerd beheer aan.
“Vaak is er wel kennis en de intentie aanwezig om goed te beheren, maar budgettering is
dan vaak toch een probleem.”

Vragen en aanbevelingen

Belangrijk is dat zowel in- als extern goed
wordt geïnformeerd. Over het algemeen
krijgen de klagers onevenredig veel aandacht. Interessant zou kunnen zijn om eens

te meten hoeveel mensen natuur en insecten
in de stad juist mooi vinden.
Ten behoeve van bijen wordt wel over het vegetatiebeheer gesproken. Er worden wel bijenhotels opgehangen, maar hoe zit het met
bijen die in de bodem nestelen? Hoe maak je
de bodem open? Door bijvoorbeeld mollen
en konijnen worden wel delen opengehouden. Is het nodig om plekken open te maken
voor nestelende bijen? Een interessante
optie kan zijn om meer halfverharding aan te
leggen in plaats van gesloten verharding. Je
kan dan aansluiten bij de klimaatopgave.
Voor veel insecten is het interessant om wat
te laten verrommelen. Laat een plek, bijvoorbeeld een oude parkeerplaats of tijdelijk
zanddepot, gewoon liggen. Ideeën zijn te
vinden op Gewildgroei.nl en in de handreiking bijenlandschappen.
Gevraagd wordt of er een hoofdlijn aan te
geven is hoe te beheren voor alle plant- en
diergroepen. Er zijn voor veel verschillende
groepen handreikingen, maar die zijn deels
tegenstrijdig aan elkaar. Gesteld wordt dat
er wel een hoofdlijn aan te geven is. Wellicht
is een uitwerking hiervan iets om een Green
Deal te sluiten? De Werkgroep Stedelijke
Ecologie neemt het initiatief.

Osmia gebruikt een mijn in de moestuin voor nestmateriaal.

Een nest van een bodembroedende bij tussen straatstenen.
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Floris Brekelmans – Bureau Waardenburg

REKENING HOUDEN MET SPRINKHANEN
BIJ BEHEER VAN HET OPENBARE GROEN

De zingende
berm
Ecologisch beheer van bermen en openbaar groen levert winst op voor natuur. Veel
soortgroepen profiteren van extensief en gefaseerd maaibeheer. Dagvlinders en wilde
bijen worden vaak gebruikt als doelsoorten bij het vaststellen van de ambities en
beheerplannen, maar ook als ambassadeurs in de communicatie naar het publiek. De
verwachting is dat andere soortgroepen daarop meeliften. Geldt dat ook voor sprinkhanen en krekels?

Elke zomer opnieuw laten
sprinkhanen van zich horen.
Vanuit velden, bermen, ruigten en bosranden stijgt een
uitbundig gezang en getjirp op.
Mannelijke sprinkhanen strijden al zingend om de gunsten
van de vrouwtjes. Sprinkhanen
vergroten daarmee de belevingswaarde van het landschap,
zoals de cicades dat doen rond
de Middellandse Zee. Ze hebben ook een belangrijke functie
in het ecosysteem, als grazer,
opruimer, predator en voedselbron voor allerlei andere dieren.
Toch krijgen sprinkhanen
weinig aandacht van groenbeheerders en (stads)ecologen. Ze
zijn onzichtbaar, ongrijpbaar
en bovendien lastig uit elkaar
te houden. Met de komst van
enkele goede veldgidsen en websites als waarneming.nl is daar
de laatste jaren verandering in
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gekomen. Tegelijkertijd weten
we steeds meer over de eisen
die sprinkhanen stellen aan hun
leefgebied. Genoeg reden dus
om eens aandacht te besteden
aan sprinkhanen bij beheer van
het openbare groen.

Sprinkhanen in
Nederland

Onder de algemene term
‘sprinkhanen’ zijn twee hoofdgroepen te onderscheiden. De
‘langsprieten’ hebben voelsprieten die langer dan het lichaam
zijn. Ze worden vertegenwoordigd door de meestal groen gekleurde sabelsprinkhanen en de
veelal bruin tot zwart gekleurde
krekels. Bij de ‘kortsprieten’ zijn
de voelsprieten korter dan het
lichaam. Hieronder vallen de
veldsprinkhanen en de doornsprinkhanen.
Een sabelsprinkhaan: het gewoon spitskopje.

Enkele daarvan gaan zo sterk
achteruit, dat ze uit Nederland
dreigen te verdwijnen. Oorzaken van deze achteruitgang zijn
bijvoorbeeld vermossing en verruiging van heidevegetaties door
stikstofdepositie.
Een krekel: de boskrekel.

Een veldsprinkhaan: het wekkertje.

In Nederland komen in het wild
ongeveer 45 soorten sprinkhanen voor. In vergelijking met het
aantal soorten dagvlinders (54),
libellen (65) en wilde bijen (circa
350), is het een soortgroep van
beperkte omvang. De hoogste
soortenrijkdom is te vinden op
de hogere zandgronden en het
oostelijke rivierengebied. De
zeeklei- en veenweidegebieden
herbergen veel minder soorten.
De geografische ligging van
steden en gemeenten is daarmee
van grote invloed op het aantal
soorten die er in die gemeenten
voor kunnen komen. Zo kan de
gemeente Apeldoorn, gelegen op
de flank van de Veluwe, zich rijk
rekenen met 28 soorten. Zoetermeer en Groningen, gelegen op
zeeklei, komen niet verder dan
15 soorten.

Biologie van sprinkhanen
Sprinkhanen planten zich voort
door middel van eieren, die los
of in pakketjes worden afgezet. De meeste soorten zetten
hun eieren af in de bodem. De
eieren ontwikkelen zich hier
het beste bij een warm en vrij
droog microklimaat. Vegetaties
die voldoende zon tot op de
bodem doorlaten bieden dus de
beste omstandigheden voor de
eieren. Vaak zijn deze vegetaties
te vinden op schrale tot matig
voedselrijke bodems.

Een beperkt aantal soorten zet
de eitjes af in bladeren en stengels van kruidachtige planten of
boomschors. Ook hier is bezonning van belang voor de ontwikkeling, maar nog belangrijker is
behoud van de vegetatie waarin
de eieren zijn afgezet.
Na ei-afzet volgt een rustpauze:
de eieren overwinteren één of
meerdere jaren. In het voorjaar
verschijnen de jonge sprinkhanen (nimfen). Zij groeien in
enkele maanden uit tot volwassen sprinkhaan (imago), waarbij
ze verscheidene keren vervel-

len. Voor de nimfen is dekking
tegen roofdieren van belang, zij
houden zich dan ook vooral op
in hogere en dichtere vegetaties.
Enkele soorten overwinteren
niet als ei maar als nimf of
imago, zoals doornsprinkhanen
en de veldkrekel.

Biotoop

Sprinkhanen zijn zon- en
warmteminnende dieren: zowel
nimfen als imago’s houden zich
bij voorkeur op in snel opwarmende leefgebieden. Dit zijn
bijvoorbeeld open plekken in
grazige vegetaties en structuurrijke zoomvegetaties.
Grazige vegetaties vormen het
belangrijkste leefgebied voor
sprinkhanen in Nederland:
ongeveer zeventig procent van
de soorten is gebonden aan dit
biotoop. Hieronder vallen alle
door grassen gedomineerde
vegetaties, variërend van korte
buntgrasvegetaties op droge
zandgrond tot zeggenvegetaties
op natte bodems. Ruim 10% van
de soorten heeft een sterke binding met ruigten en struwelen.
Heidevegetaties, bos en bomen
en bebouwd gebied kunnen
elk rekenen op ongeveer zeven
procent.
Veldsprinkhanen eten voornamelijk grassen. Uit onderzoek
blijkt dat niet alle grassen

Structuurrijke graslanden met open plekken vormen voor veel sprinkhanen ideaal leefgebied.

In het algemeen gaat het goed
met de Nederlandse sprinkhanen. Veel soorten breiden zich
uit, geholpen door klimaatopwarming en ecologisch (berm)
beheer. Veertien soorten sprinkhanen worden in hun voorkomen bedreigd en zijn als zodanig
opgenomen op de Rode Lijst.
jaargang 72 • oktober 2016 • nummer 10
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worden gegeten, maar dat de
voorkeur wordt gegeven aan
smalbladige grassen. Veel
sabelsprinkhanen zijn omnivoor
of carnivoor en krekels voeden
zich vooral met dood organisch
materiaal.

Sprinkhanen in
stedelijk gebied

Ongeveer de helft van de Nederlandse soorten komt voor
in stedelijk gebied. Het betreft
generalisten, die prima stand
weten te houden in bermen,
overhoekjes, op braakliggende
terreinen, in parken en in tuinen.
De andere helft mijdt de stad.
Hun biotoop – heidevegetaties
en (vochtig) schraalgrasland –
komt in stedelijk gebied niet tot
nauwelijks voor. Deze kritische
soorten, die ook in het huidige
agrarische landschap weinig
geschikt leefgebied meer vinden,
zijn in hun verspreiding zo goed
als beperkt tot natuurgebieden.
De sprinkhanen die voorkomen in de stedelijke omgeving
kunnen grofweg in drie groepen
worden ingedeeld: soorten van
bebouwing, soorten van bomen en
struiken en soorten van ruigten
en grasland. Tot de eerst twee
groepen behoren de huiskrekel
en de in bomen en struiken
levende zuidelijke boomsprinkhaan en struiksprinkhaan. Voor
deze soorten geldt dat respectievelijk het laten slingeren van
organisch afval en het aanplanten van bomen en struiken de
belangrijkste maatregelen zijn
voor behoud. Daar valt in die zin
dus weinig eer aan te behalen.
Voor sprinkhanen die de
voorkeur geven aan grazige
vegetaties en ruigten geldt het
omgekeerde. Het areaal gras in
de bebouwde kom is weliswaar
groot, maar voor veel soorten ongeschikt als leefgebied.
Gazons zijn door hun homogene structuur, het ontbreken
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van dekking en de dichte zode
ongeschikt voor sprinkhanen.
In traditioneel beheerde parken
en plantsoenen ontbreken om
die reden veldsprinkhanen. Ook
beschaduwing en betreding
hebben een beperkende rol.
Sprinkhanen moeten het dan
ook vooral hebben van de extensiever beheerde bermen, natuur-

vriendelijke oevers, gebieden
waar ecologisch maaibeheer
wordt toegepast en braakliggende terreinen.

Beheer van grazige
vegetaties

Sprinkhanen zijn niet afhankelijk van specifieke plantensoorten, zoals dat bij veel dagvlinders

In stedelijk gebied vormen braakliggende terreinen waardevol leefgebied voor sprinkhanen. Op dit
terrein in Amersfoort komen 11 soorten sprinkhanen voor.

Gazon naast ecologisch beheerd gras in Amersfoort: een nette ruigte mét sprinkhanen.

Het verwijderen van maaisel is gunstig voor sprinkhanen. Met een klepel-zuig combinatie worden echter ook veel sprinkhanen
afgevoerd. De populatie sprinkhanen blijft deels behouden door niet alle vegetatie in één keer te maaien (fasering).

geldt. Structuur van de vegetatie
is van veel groter belang. De
dichtheid en hoogte van de vegetatie is op microschaal van grote
invloed op de temperatuur en de
vochtigheid van de bodem. Open
plekken met kale grond tussen
de vegetatie zijn van belang voor
de ei-afzet en de verticale structuur van vegetaties als schuilplaats voor nimfen en imago’s.

quent afvoeren van de vegetatie
leidt tot een verlaagde beschikbaarheid van voedingsstoffen in
de bodem en daarmee tot verandering in de vegetatie. Uiteindelijk doel is ontwikkeling van een
ijle vegetatie, waarin licht tot
op de bodem kan doordringen.
Dergelijke vegetaties zijn over
het algemeen zeer geschikt voor
sprinkhanen.

Geen sprinkhaan is echter
hetzelfde, elke soort stelt weer
andere eisen aan zijn leefgebied. Toch is het goed mogelijk
om zelfs op kleine terreintjes
leefgebied te creëren dat voor
meerdere soorten geschikt is.
Een fraai voorbeeld daarvan
zijn braakliggende terreinen.
Deze kenmerken zich door een
hoge heterogeniteit van bodem
en vegetatie. Vooral de daardoor aanwezige gradiënten zijn
voor sprinkhanen interessant:
overgangen van lage naar hoge
vegetaties, van nat naar droog en
van kaal naar begroeid. Hieruit
zijn drie belangrijke principes te
herleiden, die kunnen worden
toegepast bij sprinkhaanvriendelijk beheer: verschraling,
extensivering en fasering.

Extensivering van beheer betekent minder vaak maaien, dat
meestal leidt tot meer structuur
en een verandering in de samenstelling van de vegetatie. Bedenk
wel dat extensivering ook kan
leiden tot verruiging. Daardoor
groeien kale plekken dicht en
verandert het microklimaat. Dit
is voor veel sprinkhanen niet
gunstig. Daarom dient extensivering eigenlijk altijd te worden
uitgevoerd in combinatie met
een gefaseerd maaibeheer.

Verschraling vraagt om beheer
met een lange adem. Conse-

Fasering zorgt voor structuur
in de vegetatie, dekking én
behoud van in de vegetatie afgezette eieren. Het bij elke beurt
ongemaaid laten van ongeveer
25% van de vegetatie – juist ook
bij de laatste maaibeurt vóór
de winter - is voor de meeste
soorten sprinkhanen voldoende.
Gedacht kan worden aan het

toepassen van strokenbeheer,
waarbij elke strook (deel van de
vegetatie) een ander maairegime
kent.
Of het opkomende sinusbeheer
- waarbij veel meer vrijheid in
tijd en ruimte aan de beheerder
wordt gelaten - ook voor sprinkhanen effectief is, moet nog
blijken. Het is niet uitgesloten
dat juist bestendig beheer, mede
gelet op het effect op de vegetatie en de soms meerjarige cyclus
van sprinkhanen, voor sprinkhanen gunstiger is.
Samengevat kun je concluderen
dat ecologisch beheer in het
algemeen gunstig zal uitpakken voor sprinkhanen. Zeker
wanneer het beheer gericht is op
de ontwikkeling van structuurrijke grazige vegetaties waarbij
voldoende gras blijft overstaan
tot na de winter. Een laatste
aandachtspuntje: maai pas na
augustus, dan hebben de meeste
soorten hun eitjes immers reeds
veilig geborgen. Op die manier
kunnen we ook het volgend jaar
genieten van een zingende berm.
Met dank aan Rob Felix voor
het uitwisselen van ideeën en het
leveren van commentaar op een
conceptversie.
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Insecten
in de stad
Tekst en foto’s: Frans van Alebeek (ecoloog en entomoloog)

De Stadsreus, een grote zweefvlieg die profiteert van het warme stadsklimaat.

Het grootste deel van het dierenleven in elke stad bestaat uit insecten, vaak klein,
bruin, verborgen en onbekend. Er komen duizenden soorten voor, in aantallen die nauwelijks zijn te bevatten. Insecten profiteren van de vele mini-biotopen en verschillende
milieus in de stad. Ze doen nuttig werk, en vormen weer een belangrijke voedselbron
voor (wettelijk beschermde) vogels, kleine zoogdieren en amfibieën. Insectenbeheer is
een kwestie van aandacht voor details. Veel insectensoorten hebben maar kleine biotopen nodig, maar stellen daar wel specifieke eisen aan. Dit artikel geeft een beknopt
overzicht, met enkele vuistregels voor insectenbeheer in de stad.
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Insecten vormen samen ruim de helft van
onze totale biodiversiteit. In Nederland
komen ruim 5000 soorten vliegen en muggen voor, ruim 4000 soorten kevers, 3500
soorten wespen en nog eens 2000 soorten
nachtvlinders.
Naar de grote aantallen insectensoorten in
de stad wordt weinig onderzoek gedaan. Het
meeste weten we van onderzoek in stadstuinen. Jennifer Owen, ecoloog in Engeland,
onderzocht 30 jaar lang al het planten- en
dierenleven in haar tuin . Zij schat het totaal
van planten- en dierensoorten in deze ene
stadstuin op meer dan 8000 soorten, waarvan driekwart behoort tot de insecten. De
sluipwespen in deze tuin werden 2 jaar lang
door een specialist onderzocht. Hij vond in
deze tuin 530 soorten sluipwespen, waarvan er 15 nieuw waren voor Engeland, en 5
soorten zelfs nieuw voor de wetenschap. Er
zijn in de natuur in de stad nog grote “witte
vlekken”.

Het stadse klimaat trekt ook soorten aan die
de warmte en droogte weten te waarderen.
Denk aan soorten uit zuidelijk Europa , zoals
de Zuidelijke Boomsprinkhaan (Meconema
meridionale) en het Zuidelijk Spitskopje
(Conocephalus fuscus, ook een sprinkhaan)
of de Stadsreus (Volucella zonaria), een grote
wespachtige zweefvlieg. Andere soorten
zoeken de stad op omdat daar hun favoriete
biotoop te vinden is, zoals de Sleedoornpage
(Thecla betulae) die profiteert van regelmatig gesnoeide sleedoornhagen in stadsparken. En voor een aantal soorten vormen

In ons eigen land is het onderzoek van het
Naturalis terrein in Leiden daar een mooi
voorbeeld van. In één weekend in 2008 werd
het 7 hectare grote terrein rondom Naturalis
onderzocht door een tiental vrijwilligers. Zij
vonden maar liefst 1573 soorten planten en
dieren, vooral insecten . Daarvan waren 13
soorten nieuw voor Nederland, en 1 piepkleine sluipwesp was nieuw voor de wetenschap.
Ruim 1500 soorten midden in de stad is verrassend vergelijkbaar met de aantallen die
bij inventarisaties van grote natuurgebieden
worden gevonden. Het belang van de stad
als natuurgebied wordt alleen maar groter,
nu ons agrarische gebied door schaalvergroting, intensivering van de landbouw en het
gebruik van steeds “effectievere” bestrijdingsmiddelen veel van zijn soortenrijkdom
is kwijtgeraakt.

De stad als biotoop

De stad heeft met zijn grote hoeveelheid
steen, beton en asfalt kenmerken en het
klimaat van rotsige biotopen : grote temperatuurverschillen, een gemiddeld hogere
temperatuur en vaak droogte door het snelle
afstromen van regenwater. Verder is de stad
onrustig doordat er voortdurend wordt gesloopt en gebouwd, biotopen verdwijnen of
er juist weer bijkomen. De nacht wordt verdreven door kunstlicht. Tuinen voegen daar
een enorme diversiteit aan planten aan toe.

De Dagpauwoog, één van de fraaie dagvlindersoorten die op brandnetel
gespecialiseerd zijn.
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stadse tuinen, met hun grote diversiteit aan
(gekweekte) planten, betere leefgebieden
dan de natuurgebieden waar hun voedselplanten (te) schaars zijn geworden. Zo vliegt
de Grote Klokjesbij (Chelostoma rapunculi)
veel meer in stadse tuinen (op gekweekte
Campanula variëteiten) dan in de vrije natuur.

Minibiotopen

Aan de basis van de enorme soortenrijkdom
van insecten in de stad staat het aanpassingsvermogen van insecten. Dood hout bijvoor-

Grote klokjesbijen, die vooral in de stad voorkomen, waar veel Campanulavariëteiten in tuinen groeien.

De Tuinloopkever (Carabus nemoralis), een vrij gewone soort in de stad,
is vooral ’s nachts actief en wordt dus weinig gezien.
De sleedoornpage, een zeldzame
dagvlinder die vaak op gesnoeide
sleedoornhagen in de stad wordt gezien
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beeld (in het bos, maar ook in de stad) is een
verzamelbegrip voor tientallen verschillende
mini-biotopen, met elk hun eigen insectenbevolking. Een dode stam van een eik heeft
een totaal andere insectenfauna dan die van
een populier of den. De leeftijd van het dode
hout, beschaduwing, vochtgehalte, bodemsoort, staand of liggend; al dat soort variatie
bepaalt welke insectensoorten er wel of niet
voorkomen. En zo zijn er nog honderden
mini-biotopen , denk maar aan verschillende
soorten water (stromend, stilstaand, zoet,
zout of zuur, diep of ondiep, met veel of wei-

nig waterplanten, enz.), aan allerlei oevers,
kale en braakliggende bodems, oude muren,
kruidenvegetaties, houtige begroeiingen, en
allerlei organisch materiaal (dode planten en
dieren).

Diversiteit

Vaak hebben insecten zich gespecialiseerd
op bepaalde plantensoorten voor hun voedsel en dan op specifieke onderdelen van die
planten (het zaad, het blad, de wortels of
juist de stengels). Op een gewone soort als de
brandnetel leven in Nederland ongeveer 35

in steden zeker 700 soorten wilde planten
voorkomen, en nog eens enkele duizenden
soorten gekweekte (uitheemse) bomen,
struiken en sierplanten. Samen bieden die
voedsel voor duizenden insectensoorten die
in de stad kunnen voorkomen.
Maar niet alleen het aantal soorten insecten
is groot. Het aantal individuen is nog veel
groter. Op bijna elk terras en elk trottoir zie
je hoopjes zand, omhoog gebracht door de
mieren die onder de tegels hun nest hebben.
Elk nest van de Zwarte Wegmier (Lasius
niger) bevat tussen de 500 en 10.000 werk-

Stadstuinen voegen een enorme variatie aan plantensoorten toe, en dus een heleboel voedselplanten voor
verschillende insectensoorten.

soorten gespecialiseerde insecten . Daaronder zijn de rupsen van mooie dagvlinders als
de Kleine Vos (Aglais urticae) , Dagpauwoog
(Aglais io), Landkaartje (Araschnia levana),
Atalanta (Vanessa atalanta) en Gehakkelde
Aurelia (Polygonia c-album). Elk van deze
soorten heeft te lijden onder een flink aantal
roofinsecten en parasitaire vijanden die jagen op de eitjes, larven, poppen of volwassen
planteneters. Dat maakt dat je met één pol
brandnetels al levensvoorwaarden schept
voor meer dan 100 soorten insecten. Terwijl

sters. Op één stengel van een roos zitten vaak
tientallen, soms een paar honderd bladluizen. Vertaal die aantallen maar eens naar een
hele stad.

Belang voor de voedselketen

Insecten in de stad hebben belangrijke
ecologische functies. Bomen, struiken en
bloemen worden er door bevrucht, en veel
van ons stadsfruit zou er niet zijn zonder
bestuivers. Zonder al het gevreet en geknaag
aan bomen, struiken, gras en kruiden zou
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de stad al gauw een soort oerwoud worden,
en moeten de gemeentelijke groendiensten
overuren draaien. Allerlei afval (dode bladeren en plantenresten, dode dieren, hondenpoep, enzovoorts) is al opgegeten voordat
de gemeentereiniging langs komt. En niet
het minst belangrijk: al die insecten dienen
weer als voedsel voor de vele vogels, kleine
zoogdieren en amfibieën in de stad.
In onze natuurwetgeving zijn onder meer al
onze vleermuizen, Gier-, Oever-, Huis- en
Boerenzwaluwen, egels, (Rugstreep-)padden

te laten opgroeien. En een kolonie van 100
broedparen Gierzwaluwen in een oude stadwijk ruimt per seizoen dus ruim 30 miljoen
vliegjes en muggen op! Iets vergelijkbaars
geldt voor de Gewone Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) die tot 3000 muggen
per nacht vangt. Een kolonie van 100 Dwergvleermuizen kan wel 50 miljoen muggen per
jaar vangen!
Dat moet te denken geven wat er gebeurt
als bij renovatie van stadswijken of oude
gebouwen verdwijnen, dan kan er binnen de

Insecten in de stad, vooral “aaibare” soorten, kunnen ambassadeurs zijn
voor een extensiever, ecologisch groenbeheer, klimaatbeleid en kunnen
een rol spelen bij educatie over duurzaamheid.

en kikkers wettelijk beschermd en belangrijke doelsoorten in het stedelijk ecologiebeleid. Dat zijn allemaal insecteneters!
Van Gierzwaluwen (Apus apus) is bekend
dat zij hun jongen voeren met voedselballetjes van gevangen vliegjes en muggen. In
één zo’n voedselbal kunnen wel 300 tot 500
vliegjes en muggen zitten . Elk jong van een
Gierzwaluw krijgt 10 à 20 van zulke balletjes
per dag, en per nest zijn er 2 à 3 jongen die na
40 dagen uitvliegen. Je kunt dan berekenen
dat voor één nest jonge Gierzwaluwen zo’n
300.000 insecten nodig zijn om die jongen
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kortste keren een muggenplaag ontstaan.
Andersom geldt natuurlijk ook dat, als we
doelsoorten als vleermuizen en zwaluwen in
de stad willen beschermen, we ook moeten
zorgen voor genoeg biotopen en leefgebied
waar die miljoenen insecten (als voedsel)
kunnen opgroeien!

Insectenbeheer en -bescherming
in de stad

Insecten zijn belangrijk in en voor de stad.
Er moeten dan wel leefgebied, voedsel,
nestgelegenheid en voortplantingsplaatsen
aanwezig zijn. Gelukkig is dat vaak al het ge-

val, zonder veel speciale aandacht en maatregelen. Maar er kan, met extra aandacht,
nog veel meer gedaan worden voor een rijk
insectenleven in de stad.
Het begint bij weten wat er leeft. In menige
stad is een KNNV, IVN of andere natuurclub actief. Door al hun kennis bij elkaar
te brengen, wordt al snel duidelijk welke
wijken, parken en andere gebieden binnen
een stad belangrijk zijn voor (bepaalde)
insectengroepen. Als ergens zeldzame insectensoorten voorkomen, dan is dat meestal
een aanwijzing dat er daar speciale omstandigheden bestaan. De kans is dan groot dat
daar ook andere zeldzame (insecten)soorten
voorkomen die bij dat biotoop horen. Het is
zaak zulke plekken te beschermen.
Sommige “aaibare” soortgroepen zoals
vlinders en bijen kunnen rekenen op veel
publieke steun, en kunnen als ambassadeurs
dienen voor een natuurgericht groenbeleid
in de stad. Andere soorten en soortgroepen,
die minder eisen stellen, profiteren vaak
vanzelf mee. Raadpleeg lokale natuurorganisaties (KNNV, IVN, enz.) voor verspreidingsgegevens en vraag advies aan deskundige
ecologen voor maatregelen rond inrichting
en beheer. Vervolgens zijn er op hoofdlijnen
wel vuistregels te geven voor bescherming en
beheer van insecten in de stad: zie het kader
hiernaast, met dank aan LONL (2009) en
Tim Faasen (2016).
Met aandacht voor het insectenleven in de
stad kunnen we het voedselweb versterken
en “natuur” dicht bij burgers behouden,
zichtbaar en beleefbaar maken.
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Vuistregels voor
insectenbescherming en -beheer:

• Voer geen enkele vorm van beheer voor 100% uit. Gefaseerd beheer zou
de basis moeten zijn.
• Zorg voor veel variatie in de ruimte, maar voor stabiliteit en continuïteit
van beheer op een specifieke plek; houd eenzelfde vorm van beheer op
elke plaats langdurig vol, dat selecteert de bijbehorende vegetatie en
diersoorten uit.
• Laat bestaande variatie zoveel mogelijk intact. Dus laat (waar mogelijk)
hoogteverschillen bestaan, laat stenen en dood hout liggen, laat kale en
braakliggende stukken grond ongemoeid, en wees zuinig op allerlei gradiënten in een terrein (hoog-laag, nat-droog, zonnig-schaduw, voedselrijkarm, enz.).
• Bedenk dat een plangebied nooit leeg is! Er leeft al van alles, waaronder
mogelijk interessante of belangrijke insectensoorten. Dus kijk bij aanleg
en/of herinrichting goed naar de uitgangssituatie en welke natuurwaarden al aanwezig zijn. Hoe ouder een terrein of habitat, hoe rijker en completer de bijbehorende leefgemeenschap vaak is.
• Zorg voor verbindingen tussen gelijksoortige biotopen en laat nieuw
aangelegde biotopen zo goed mogelijk aansluiten op bestaande landschapselementen.
• Veel habitats (bijvoorbeeld rottend hout) zijn tijdelijk. Dat betekent dat
er na enige tijd weer een nieuw, vergelijkbaar stadium/habitat aanwezig
moet zijn of moet kunnen ontstaan. Houd daarmee rekening bij aanleg
en beheer.
• Natuur is in ontwikkeling, er zijn successiestadia en processen die doorgaan. Probeer daarbij aan te sluiten; werk met de natuur mee en niet er
tegenin.
• Onderzoek (bijvoorbeeld met hulp van oude kaarten) welke soorten landschap en begroeiing er op een plek voorkwamen, voordat de stad die
plek in nam. Wees heel zuinig op restanten van oude landschappelijke
beplantingen. Vaak kunnen populaties van planten en insecten zich nog
heel lang handhaven op zo’n plek. Als er plannen zijn voor nieuwe inrichting en beplanting, laat die dan zo goed mogelijk in de buurt komen van
die historische begroeiingen en biotopen; dat geeft de grootste kans op
succes en op de bijpassende insectengroepen.
• Voor deskundig advies over beheer van insecten is EIS Nederland het
eerste aanspreekpunt, daar is heel veel kennis aanwezig en zij overzien
een enorm netwerk van deskundigen op dit terrein.

Owen, J., 2010. Wildlife of a garden. A thirty-year study. London, Royal Horticultural Society.
Zie: www.eis-nederland.nl/pdfs/EIS-nieuwsbrief48.pdf
Zoest, J. van & M. Melchers, 2006. Leven in de stad. Betekenis en toepassing van natuur voor de stedelijke
omgeving. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
Koster, A., 1988. Insectenbeheer. KNNV Wet. Meded. nr. 187 en Natuurbeschermingsraad, 1991. Wie het kleine
niet eert .. Ongewervelde dieren en het terreinbeheer.
Davies, B.N.K., 1983. Insects on nettles. Naturalists’ Handbook 1.
Henk Haans, 2006: members.home.nl/gierzwaluw/Foto’s%20pagina’s/rij%206.4.htm
LONL, 2009. Minimilieus van minifauna. Het belang van zeer kleine landschapselementen als leefgebied van
ongewervelde dieren. Stichting Landelijk Overleg Natuur- en Landschapsbeheer (LONL). http://www.nev.nl/
thijsse/microbiotopen.html
Faasen, T., 2016. Insecten in de stad (presentatie): www.ecologica.eu/symposium/presentaties2016/2_insecten_
in_de_stad.pdf en Faasen, T., 2016. Stedelijke ecologie en insecten. De Levende Natuur 117(4): 155-157.
http://www.eis-nederland.nl/home
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Kars Veling en Jurriën van Deijk, De Vlinderstichting

Nachtvlinders
in de stad
In Nederland leven ruim 2300 soorten nachtvlinders, waarvan een
heel groot deel ook in de stad. Ze spelen een vaak onzichtbare maar
heel belangrijke rol, bijvoorbeeld als voedselbron voor vogels, vleermuizen en andere dieren en als bestuivers van planten. Sommige
nachtvlinders, zoals de eikenprocessierups, worden in de stad als
lastig en zelfs schadelijk ervaren.

Het belang van nachtvlinders

Als voer
Nachtvlinders komen overal
voor, maar ze zijn ook groot in
aantal. Dat maakt dat ze een
belangrijke functie vervullen in
het ecosysteem. Nachtvlinders,
en met name ook hun rupsen,
vormen voor verschillende
insecteneters een belangrijke
voedselbron. Ze zijn voor het
voortbestaan van veel soorten
insecteneters van essentieel
belang en ze spelen dus een
belangrijke rol in voedselketens. Dat heeft ook rechtstreeks
invloed op ons mensen. In het
voorjaar gaan er bijvoorbeeld
vele miljoenen rupsen de nestkastjes in om als voer te dienen
voor de jonge mezen. Deze
insecteneters zorgen er in de
zomer voor dat veel, door ons als
lastig en schadelijk gevonden,
insecten worden verorberd. Als
er in het voorjaar geen rupsen
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zouden zijn, zouden er maar weinig mezen groot worden en zouden
wij in de zomer worden opgegeten door de muggen.
Als kleine grazers
Rupsen spelen niet alleen een belangrijke rol als prooidier in levensgemeenschappen, maar ook als eters en aantasters van (delen van)
planten oefenen ze invloed uit op planten en vegetaties. Onder de
veel kleinere microvlinders bevinden zich veel zogenoemde minerende soorten, die in het inwendige van bladeren van het bladmoes
leven. De invloed die rupsen via de ene of de andere leefwijze uitoefenen op kruidachtige planten, struiken of bomen, is aanzienlijk.
We hebben het regelmatig over ‘grote grazers’ en de invloed die deze
hebben op onze plantengroei, maar de vele miljoenen ‘kleine grazers’
bij elkaar hebben een nog veel grotere invloed.
Als bestuivers
Net als dagvlinders bezoeken veel soorten nachtvlinders bloemen
om daaruit nectar te halen en zo in hun energiebehoefte te voorzien.
Daarbij zorgen ze ook voor de bestuiving van die bloemen. Dit gaat
om soorten die ook overdag vlinders aantrekken zoals de vlinderstruik in tuinen, maar er zijn ook planten die juist in de schemering
of ’s nachts open gaan en dan vaak sterk geuren, zoals kamperfoelie,
teunisbloem en winde. Die hebben zich aangepast om juist door
nachtvlinders te worden bestoven. Onderzoek naar koekoeksbloemen heeft aangetoond dat een aantal van deze soorten, zoals avondkoekoeksbloem, afhankelijk is van nachtvlinders voor de bestuiving.

Hoe gaat het met nachtvlinders?

De nachtvlinderfauna staat onder zware druk. Een groot aantal soor-

De rupsennesten zijn opvallend en goed te vinden
in de voorzomer (foto: Kars Veling).

De lange haren van de rupsen verspreiden zich en
kunnen irritatie opleveren (foto: Kars Veling).
De vlinder van de eikenprocessierups krijg je niet veel te zien, want die vliegt
uitsluitend ’s nachts (foto: Martien v.d. Heuvel).

ten is de laatste decennia achteruitgegaan. De voorlopige Rode Lijst
laat zien dat 60 procent van 741 inheemse macronachtvlinders over
een periode van dertig jaar in meer of mindere mate bedreigd is. Een
van de oorzaken van de achteruitgang van nachtvlinders is het intensieve landgebruik in Nederland. Net als de dagvlinders hebben veel
nachtvlinders specifieke planten en leefgebieden nodig om succesvol
te kunnen overleven. Door het landgebruik in ons land zijn veel van
die geschikte plekken verdwenen. In veel stedelijk gebied zijn weinig
natuurlijke delen meer over en dat zie je terug in de nachtvlinderstand. Een andere oorzaak is de sterke toename in het gebruik van
kunstlicht, ook wel lichtvervuiling genoemd. Dat is met name in het
stedelijk gebied een groot probleem voor onder andere nachtvlinders.
In steden met veel lichtvervuiling worden nachtvlinders aangelokt
door het licht waardoor ze niet hun natuurlijke gedrag vertonen. Ze
steken minder tijd en energie in het zoeken van partners, voedsel
en het afzetten van eitjes en dat betekent dat ze zich minder kunnen voortplanten. Die ontwikkeling wordt nog versterkt doordat
aanwezigheid van kunstlicht invloed heeft op de feromonen. Dat zijn
sekslokstoffen die er voor zorgen dat mannetjes en vrouwtjes van
een bepaalde soort elkaar snel kunnen vinden. Niet alleen worden
deze onder invloed van licht minder geproduceerd, ook de chemische
samenstelling blijkt te veranderen, waardoor er veel minder voortplanting plaatsvindt.

Eikenprocessierups

Niet alle soorten gaan achteruit. Een van de soorten die de afgelopen 25 jaar juist sterk vooruit is gegaan, is de eikenprocessierups

Ook de rups van de eikenpage zit in de eik als daar het
bestrijdingsmiddel in wordt gespoten (foto: Kars Veling)

(Thaumetopoea processionea).
De rupsen van deze nachtvlinder
hebben lange haren die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mens en (huis)dier. Sinds
de her-kolonisatie van de soort
in Nederland, halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw,
komt deze nachtvlinder inmiddels bijna overal voor. In 306
van alle 390 huidige gemeenten
(bijna 80 procent) is hij in de
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laatste tien jaar door vrijwillige
waarnemers gezien, meestal als
rups of vlinder. De soort breidt
zich momenteel nog steeds uit
ondanks het feit dat er veel geld
en energie wordt gestoken in
biologische, mechanische en
thermische bestrijding.

Risicoanalyse

Inmiddels is er een leidraad
ontwikkelt van hoe om te gaan
met deze eikenprocessierups. De
eerste stap is het in kaart brengen waar de soort voorkomt en
dan met name waar de rupsennesten zich bevinden, want die
verspreiden de haren waar mens
en dier gevoelig voor zijn.
Als je weet waar de nesten
zich bevinden kun je gaan
kijken of ze een probleem
vormen, je gaat een
risico-inventarisatie
doen. Je gaat kijken of
er plekken zijn waar
veel mensen en/of
(landbouw)huisdieren aanwezig zijn
die last zouden
kunnen hebben van de
rupsen.

Bloemrijk grasland in de stad is niet alleen voor
nachtvlinders, maar ook voor veel meer soorten
van groot belang (foto: Kars Veling)

wordt ook vaak gewerkt met bestrijdingsmiddelen zoals het biologische
bacteriepreparaat Xentari en bestrijding
met behulp van aaltjes. Deze middelen
zijn weliswaar biologisch, maar ze zijn
niet selectief voor alleen de eikenprocessierups, wat wil zeggen dat alle rupsen
die in de behandelde bomen zitten,
erdoor worden gedood. Dat betekent een
veel groter effect dan alleen het voorkomen van schade en klachten. De Vlinderstichting is dan ook geen voorstander van
het gebruik van deze middelen en zou dat
alleen toegepast willen hebben als alle andere
mogelijkheden niet voldoen.

Kaarten met bedreigde vlinders

Inmiddels heeft de eikenprocessierups vrijwel heel
Nederland bezet (bron: NDFF).

Maatregelen kiezen

Vervolgens heb je de keuze uit
een serie maatregelen, variërend van niets doen op plekken
waar geen last of schade valt te
verwachten via waarschuwen of
afsluiten van paden of gebieden
tot bestrijding. Die bestrijding
kan mechanisch zijn, dus wegzuigen en/of verbranden van
de nesten, maar tegenwoordig
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Om te voorkomen dat door deze middelen bedreigde
vlinders worden getroffen maakt De Vinderstichting
voor gemeenten en provincies kaarten waarop wegen
gemarkeerd worden waar beschermde en bedreigde vlindersoorten voorkomen. Vlindersoorten van de Flora- en
faunawet zijn strikt beschermd; dat wil zeggen dat niets mag
worden gedaan dat gevaar voor deze soorten inhoudt, tenzij
vrijstelling is geregeld. Bij aanwezigheid van Rode Lijstsoorten geldt de zorgplicht in het kader van de Flora- en faunawet.
Dat wil zeggen dat men rekening dient te houden met deze
vlindersoorten bij de afweging om al dan niet een bestrijding
van eikenprocessierups uit te voeren met middelen die voor vlinders
non-selectief zijn.

Voorkomen is beter

De rupsen van eikenprocessierups komen vaak voor in zomereiken
langs wegen en in parken en vaak staan deze in gazon. Uit de landbouw is bekend dat door te zorgen voor kruidenrijke natuurlijke
stroken langs landbouwpercelen de hoeveelheid natuurlijke vijanden
van plaaginsecten aanzienlijk toeneemt. Er zijn inmiddels al veel

natuurlijke vijanden van eikenprocessierups bekend zoals verschillende soorten sluipwespen, sluipvliegen, kevers, wantsen, zweefvliegen, gaasvliegen, mieren en spinnen. Als we kunnen zorgen dat deze
in veel grotere aantallen aanwezig zijn bij de eiken, dan zal massaal
en plaagvormig optreden van eikenprocessierups waarschijnlijk
worden beperkt. Het is niet reëel te denken dat de soort kan worden
uitgeroeid in ons land en daar is ook absoluut geen noodzaak voor.

Onderzoek

In opdracht van de provincie Gelderland onderzoeken De Vlinderstichting, Wageningen UR, Hellingman Biocontrole en Heem in de
komende jaren wat de effecten van wegbermen met lokale, inheemse
bloeiende kruiden zijn op natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, maar ook op de rups zelf en bloembezoekende insecten als
dagvlinders en bijen.
Meer natuurlijk groen, minder gazon en meer bloemrijk grasland zijn
niet alleen een mogelijke oplossing voor problemen met de eikenprocessierups, maar van meer natuurlijk groen zullen andere nachtvlin-

ders die in het stedelijk gebied
voorkomen ook profiteren. Ook
dagvlinders blijken zich in het
stedelijk gebied prima te kunnen
handhaven als daar bloemrijk
grasland aanwezig is. De graslandvlinders als icarusblauwtje,
kleine vuurvlinder en hooibeestje, die het erg moeilijk hebben
in hun traditionele leefgebieden
in het boerenland, blijken het in
natuurlijke delen in stad en dorp
uitstekend te doen. En dat geldt
natuurlijk ook voor bijen, andere
bestuivers en voor nog veel meer
soorten insecten. Laten we met
z’n allen zorgen voor veel meer
kleur in het groen de komende
jaren!

Onder de 2300 nachtvlinders zitten ook zeer kleurige soorten, zoals geelschouderspanner, avondrood,
wilgenhermelijnvlinder en rood weeskind (foto’s: Kars Veling).
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Piek Stor

BIJENLINT EN BURGERPARTICIPATIE

Bijenlint
Zutphen
Bijenlinten zijn een bekend verschijnsel in Nederland. Op verschillende
plekken duiken ze op. Maar waar ligt nu precies de oorsprong?
De beste ideeën ontstaan op gewone plaatsen. Zo was het ook in 2009, toen een aantal
mensen rond een keukentafel in Zutphen
zaten en de mondiale bijenproblematiek
bespraken. Wat konden zij doen aan dit
immense probleem? Ze kwamen dicht bij
zichzelf uit: ieder mens kan iets bijdragen.
Te beginnen in eigen tuin, straat, dorp of
stad door zaadjes te zaaien waar voedzame
bloemen voor bijen uit komen. En omdat
veel wilde/solitaire bijen niet ver vliegen,
leek het hen van belang dat de bloemen als
een lint door Nederland zouden gaan. Zo
ontstond de naam Bijenlint.

Toekomstprijs voor iedereen

In 2009 won het idee voor het Bijenlint de
Zutphense Toekomstprijs. Een heel goede
keus, want de bijen zijn onze basis en de
dragers van de toekomst.
Het Bijenlint ontving € 750,-, een mooi
startkapitaal om een website te maken en
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de eerste bloemenzaadzakjes via winkels te
starten. Zo werd het Bijenlint zichtbaar.
Kennelijk hebben we in Zutphen aardig wat
bombarie gemaakt. Want in 2012 zat een
groep betrokkenen rond het Jaar van de Bij
ergens in het land bij elkaar om te overleggen
hoe ook de daaropvolgende jaren de bijen
in beeld konden blijven. Men was unaniem
van mening dat de naam Bijenlint doorgang
moest vinden na 2012 en de Bijenstichting
adopteerde hiermee de naam en het concept.

De kracht van Bijenlinten

Wat maakt Bijenlinten zo krachtig? Ze zijn
uniek, authentiek en worden gedragen door
mensen die BIJbewustzijn hebben. Rond elk
Bijenlint zit een sociale groep. Dit kan een
straat zijn, een buurt, een gemeente, maar
ook organisaties en verenigingen kunnen
Bijenlinten aanleggen. Met deze sociale basis
staat doorgaans het fundament van een stuk
Bijenlint stevig.

De grootste fout die kan worden gemaakt, is
Bijenlinten te willen stroomlijnen en er een
eenheidsworst van maken. Daarmee breng
je lokaal enthousiasme om zeep en haal je de
motivatie bij mensen weg.
In Zutphen is er bijvoorbeeld een Bijenlint
(bijentuin) waar een hele buurt bij betrokken is en waar een ‘Bij1Keet’ op het land
staat. Buurtbewoners kunnen elkaar daar
wekelijks ontmoeten. Een ander stuk Bijenlint ligt midden in een doorgaande route

en heeft daardoor veel bekijks omdat het er
opvallend anders uitziet dan de doorsnee
gemeentelijke grond. En een groep kunstenaars let erg op kleur en vorm.

Wie zorgt er voor de kennis?

Om een Bijenlint succesvol te laten zijn, is
kennis van beplanting en grond nodig. Hoe
komen mensen daaraan? Allereerst zullen
mensen hun eigen kennis inzetten en zich al
doende inlezen. Een nieuw Bijenlint heeft
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geluk als er een kenner bij zit die goede
adviezen kan geven. Er zijn natuurlijk ook
lokale hoveniers en tuinadviseurs die om
hulp gevraagd kunnen worden, maar die
kosten geld en dat is er vaak (nog) niet. Een
andere mogelijkheid is dat de gemeente, die
de grond ter adoptie afstaat, adviezen geeft.
Ondanks dat het natuurlijk mooi is als het er
meteen goed uitziet, is het toch ook wel belangrijk dat ‘fouten’ mogen worden gemaakt
en er al doende bijgesteld kan worden wat
betreft de plantenkeuze.

Financiën en andere
mogelijkheden

In Zutphen hebben we een stichting opgericht en dat is vooral handig als we geld
willen aanvragen voor de diverse stukken
Bijenlint. Het Oranjefonds is bijvoorbeeld
makkelijk toegankelijk. Zij zijn erg op
sociale cohesie gericht en wat minder op het
belang van biodiversiteit, maar omdat de
Bijenlinten sociaal zijn, zijn aanvragen voor
NLDoet en de Burendag altijd getolereerd.
Zijn er geen euro’s beschikbaar? Denk dan
aan ruilhandel. Zowel planten als materialen
en kennis kan met elkaar worden geruild.
Ook zijn veel gemeenten bereid om met hun
materialen hier en daar te helpen.

Keuze beplanting

Een Bijenlint is pas een echt Bijenlint als er
goede beplanting is van het vroege voorjaar
tot het late najaar. Om het bewustzijn van
mensen te vergroten is het belangrijk dat er
veel bloeiende bloemen te zien zijn die opvallen. Daarnaast is het volume belangrijk:
van een bloeiende lindenboom of bloeiende
klimop is meer te halen dan van een klein
aantal bloeiende planten.
En dan is er de strijd tegen het ‘onkruid’.
Een heel aantal bloemen en struiken heb-

ben het etiket ‘onkruid’ gekregen terwijl ze
enorm voedzaam zijn. De maatschappelijke
beeldvorming zal hier op moeten worden
aangepast.
Bijenlinten zullen altijd hameren op gifvrije
planten. Zo is nog niet algemeen bekend dat
98 procent van de voorjaarsbloembollen op
enig moment bewerkt zijn. Via de BDimkers kunnen grootschalig gifvrije bolletjes
besteld worden, waar je je ook als gemeente
mee kunt profileren.
(http://www.bdimkers.nl/page/nl/Biobloembollen)

Geniaal in eenvoud

Het concept Bijenlint is geniaal in eenvoud.
Daarom is het zo makkelijk te dupliceren:
zorg voor voeding, zorg voor bewustzijn.
Deze twee gaan hand in hand. Als je begrijpt
wat er is misgegaan als het gaat om biodiversiteit en hoe wij met dieren en natuur zijn
omgegaan, dan begrijp je dat gedragsverandering een volgende stap is. En die moeten
we met elkaar maken.
Ten opzichte van een aantal jaren geleden
zijn er al goede stappen gezet. Dat het niet
van de ene op de andere dag gaat, is soms
heel frustrerend, maar het is begrijpelijk dat
het tijd kost dat verschillende partijen elkaar
vinden en daadwerkelijk gaan samenwerken.
Het Elfsteden Bijenlint in Friesland is een
goed voorbeeld van BIJbewustzijn, motivatie en doorzettingsvermogen. Dit 240
kilometer lange Bijenlint is geïnitieerd door
Marijke de Bie en er zijn veel gemeenten en
organisaties bij betrokken.

Vitaliseren

We zien allemaal dat bijen, vlinders, insecten, vogels, zoogdieren, het water en de mensen lijden onder het gebruik van bepaalde

26

vakblad groen

middelen. Verzwakking, ziekte, misvorming
en zelfs sterfte zijn het gevolg.
Het Bijenlint Zutphen vindt dat het in de
bodem toepassen van chemische middelen
rond zaden en bollen en boven gewassen
moet worden gestopt. De natuur is van
zichzelf goed. Het is aan ons om samen te
werken met de natuur.
Biovic heeft kiezelaarde verwerkt tot een
product waarmee in de bollenteelt veel
minder chemie gebruikt kan worden. Ook
in biokassen bij zaadbedrijven wordt deze
techniek succesvol ingezet. Het Bijenlint
Zutphen stimuleert particulieren en gemeenten om de natuur te ondersteunen met
deze techniek, zodat de grond gevitaliseerd
wordt.
(www.biovic.nl)

Kanariepietjes in de kolenmijn

Wie goed oplet, ziet dat Bijenlinten vaak
ontstaan vanuit ‘leken’: verontruste mensen
die inzien dat we anders met de aarde en de
natuur moeten omgaan. Dat de bij daarin
naar voren wordt geschoven, is niet zo verwonderlijk. Zij zijn namelijk de kanariepietjes in de kolenmijn. Met hun gevoeligheid
reageren ze op de vervuilde wereld rondom
hen en vanwege het economische belang is
het ons als mensen opgevallen.
Het mag duidelijk zijn dat de bij een hele
keten vertegenwoordigt en het symbool
geworden is voor een omkering die wij als
mensen moeten maken. De mens is aan zet,
omdat bijen zelf geen verandering in gang
kunnen zetten.
Verandering is alleen mogelijk als wij als
mensen leren samenwerken en het grote
geheel voor ogen houden.

www.bijenlint.nl
http://www.bdimkers.nl/page/nl/Biobloembollen
www.biovic.nl
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Bodemeigenschappen
bepalen of er wilde
bijen voorkomen
Grondsoort en bodemeigenschappen zijn vaak doorslaggevende factoren voor het voorkomen van wilde bijen, graafwespen en de meeste andere op het land levende ongewervelde dieren. De bodem is de basis van de planten en de vegetaties die ze vormen.

Een berm bij Utrecht met Kleine leeuwentand. Kleine roetbij nestelt hier in de berm.

Diversiteit in bodemstructuur en bodemeigenschappen
worden rechtstreeks vertaald in
de diversiteit van de flora en de
ongewervelde dieren die daar direct of indirect mee zijn verbonden. Dit geldt onder andere voor
wilde bijen. De bovenste laag van
de bodem is niet stabiel, maar is
door natuurlijke en antropogene
factoren aan verandering onderhevig. Dat kan weer een grote invloed hebben op het voorkomen
van planten en hun insecten.
Lichte bodemverstoringen kunnen leuke veranderingen opleveren, maar extreme mechanische
verstoringen leiden vaak tot een
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sterke nivellering van flora en
fauna. De duurzaamheid en de
diversiteit van de bijenfauna
begint bij de bodem.

andere bijen hebben veel meer
plantensoorten nodig om in
een bepaald gebied te kunnen
overleven. Voor 1950 was de
verscheidenheid van de bodemeigenschappen in de bovenlaag van de bodem in de meeste
regio’s nog zo groot dat er een
diverse flora aanwezig was. Voor
de meeste bijen waren er de
hele dag en het hele vliegseizoen
voldoende voedselplanten.
Door de grote uniformiteit van
landbouw- en veeteeltmethoden, beheer van oppervlaktewater, en onttrekking van
grondwater voor industriële

Bijen, bodem en flora

Alle bijen zijn van stuifmeel en
nectar leverende planten afhankelijk. Zonder deze planten geen
bijen. Wat alle planten gemeen
hebben, is dat ze voorwaarden
stellen aan de bodem. Voedselrijkdom, bodemvochtigheid,
humusgehalte, zuurgraad en
bodemstructuur bepalen welke
planten er wel of niet kunnen
groeien. Sommige bijen vliegen
op een plantensoort, de meeste

Kleine roetbij.

Een nestplaats van de pluimvoetbij.

en agrarische doeleinden zijn
kwaliteitsverschillen die voor
een diverse flora van belang zijn,
geëlimineerd. Dit heeft geleid
tot een desastreuse verarming
van de flora en de fauna die daarvan afhankelijk is. Veel planten
waar bijen van afhankelijk zijn,
verdwenen en werden in gunstige gevallen vervangen door
armbloemige vegetaties waarin
onder andere paardenbloem,
scherpe boterbloemdominant of
pinksterbloem voorkwamen.

Stedelijk gebied voor
wilde bijen

Voor het overgrote deel van de
planten maakt het niet uit, of
ze in de stad groeien of daar
buiten. Het enige dat telt, zijn de
bodemeigenschappen. In stedelijk gebied kunnen die extreem
verschillen. Na 1945 zijn alle
steden en vrijwel alle dorpen in
Nederland uitgebreid. In het
westen van het land zijn stadsdelen gebouwd op opgespoten
en vaak chemisch verontreinigd
havenslib of zeezand, later, vanaf
de jaren zeventig en negentig
van de vorige eeuw, gebeurde dat
steeds selectiever met schoner
zand of waar het kon zonder ophoging van de grond. Het gevolg
was dat veel stedelijk bodems
min of meer hun natuurlijke
eigenschappen hebben behouden. Veel bodems die kunstmatig zijn aangebracht, zijn in
de loop van decennia tot rust
gekomen. Dit heeft vaak geleid
tot de merkwaardige situatie
dat de diversiteit van de flora in
het stedelijke gebied aanzienlijk
groter is dan daarbuiten. Dit

heeft weer een sterke invloed op
de diversiteit van de fauna en die
is onder andere aan het voorkomen van wilde bijen af te lezen.
De dichtheid van wilde bijen in
het stedelijk gebied is aanzienlijk groter dan daar buiten.

Bijen, bodem en nestgelegenheid

In Nederland zijn zo’n 370 soorten wilde bijen waargenomen.
Naar schatting komen meer dan
200 soorten wilde bijen in stedelijk gebied voor: zowel algemene
als zeer zeldzame soorten. Naast
voedselplanten hebben deze
bijen ook plekken nodig waar ze
kunnen nestelen. Dat zijn voor
de meeste wilde bijen minerale
bodems: leemarm zand, leemrijk
zand, leem, löss en zandige tot
lichte klei.
Circa 170 soorten graven zelf
nesten in de grond of maken
gebruik van bestaande of eerder
gebruikte nesten. Daarnaast
zijn er ongeveer 80 bijensoorten geregistreerd die bij deze
bijen parasiteren. Dus in totaal
gaat om zo’n 250 bodemgebonden soorten. Enkele tientallen
soorten nestelen zowel in de
grond als boven de grond. Naar
schatting komt zeker de helft
van deze wilde bijen in stedelijk
gebied voor. Ze nestelen onder
meer in bermen, randen van
beplantingen en open plekken
tussen andere begroeiingen die
ook door planten kunnen zijn
bedekt.
De tabel op pagina 30 geeft een
overzicht van de voornaamste
geslachten en aantal soorten

Het nest van de pluimvoetbij.

bodemgebonden bijen. (kolom
stad is gebaseerd op eigen waarnemingen).

Beheer en stressfactoren
Als we er van uitgaan dat chemische bestrijdingsmiddelen niet
worden gebruikt, zijn er globaal
twee factoren die bijenpopula-

Graafnest van de pluimvoetbij.

Graafnest van de grijze zandbij.

ties sterk kunnen beïnvloeden:
beheer en stressfactoren.

Maaibeheer

Maaien en afvoeren van maaisel
heeft doorgaans een positieve
invloed op de verscheidenheid
van bijenplanten. Twee keer
per jaar maaien en afvoeren van
maaisel op voedselrijke bodems,
leidt tot meer plantensoorten
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dan een keer per jaar maaien.
Een gefaseerd en/of gedifferentieerd maaibeheer is meestal
beter voor de fauna. Door het
maaisel af te voeren wordt de
bodem doorgaans niet voedselrijker. Dit is wel het geval bij klepelen, waarbij het maaisel niet
wordt afgevoerd en vrijwel altijd
gepaard gaat met verruiging. De
bodemeigenschappen worden
door dit maaibeheer zodanig
veranderd dat de meeste bijen-

Wet.naam

planten verdwijnen. Vooral op
schrale bodems wordt de bodem
ook minder of ontoegankelijk
voor de in de bodem nestelende
bijen.

Mechanische belasting
als nieuwe stressfactor

Voor 1990 maakten het chemisch en intensief mechanisch
beheer het voorkomen van wilde
bijenpopulaties vrijwel onmogelijk. Een nieuwe stressfactor is

Ned.naam

Tot.

Stad

Parasiteert geheel
of in hoofdzaak bij:

1 Andrena

Zandbijen

74

40

2 Anthophora

Sachembijen

8

1*

3 Bombus

Hommels

29

10*

4 Chalicodoma

Lathyrusbij

1

1*

5 Colletes

Zijdebijen

9

3*

6 Dasypoda

pluimvoetbijen

1

1

7 Epeolus

Viltbijen

4

1

Zijdebijen

8 Epeoloides

bonte viltbij

1

1

Slobkousbijen

9 Eucera

Langhoornbijen

2

1

10 Halictus

Groefbijen

10

3

11 lasioglossum

Groefbijen

43

12

12 Macropis

Slobkousbijen

2

1

13 Megachile

behangersbijen

15

3*

14 Melecta

Rouwbijen

2

1

15 Melitta

Dikpootbijen

4

3

16 Nomada

Wespbijen

48

15

17 Panurgus

Roetbijen

2

1

18 Specodes

Bloedbijen

20

9

*de soort of een deel van de soorten kan ook boven de grond nestelen
Tot.: totaal aantal voorkomende soorten in Nederland. (naar Peeters et al. 2012
Stad: waargenomen in stedelijk gebied.
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bodemverdichting.
Verdichting van de bodem is
vaak een natuurlijk proces.
Geregelde regenval, vooral stortregens of betreding van grote
of kleine dieren is al voldoende
om het bovenste laagje van de
bodem te verdichten. De toegang van zuurstof in de bodem
wordt dan moeilijker waardoor
plantengroei voor de meeste
planten stagneert. Moestuintjes
en akkers moeten daarom, na

vakblad groen

Incl. 7 parasitaire hommels

Sachembijen

Zandbijen (+10; 11;15; 17)

Groefbijen 10 en 11 (+ 1; 5 )

Een fragment van een spoor.

Gevolgen van bodemverdichting:
de Scherpe boterbloem en andere
bijenplanten worden vervangen
door Kruipende boterbloem.

een paar plensbuien, worden
geschoffeld. Bodemverdichting
leidt niet alleen tot productieverlies van akkergewassen, maar
kan ook leiden tot een substantiële verandering van de vegetatie. Een groot gedeelte van een
natuurlijke en niet mechanisch
belaste bodem bestaat uit open
ruimte die nodig is voor lucht
en watertransport. De open
ruimte is niet alleen nodig voor
de bovengrondse plantengroei,
maar ook voor allerlei organismen zoals insecten, schimmels,
bacteriën, wormen, aaltjes
waar planten mee samenleven.
Zonder deze organismen kunnen veel planten niet groeien of
zouden ze een kwijnend bestaan
leiden.
Bij zware mechanische belasting
van het bodemoppervlak wordt
de bovenste bodemlaag (de
wortelruimte) in elkaar geperst
waardoor de meeste bijenplanten worden vervangen door
soorten die in een zuurstofarme
omgeving kunnen wortelen.
Als met een handmaaier geregeld een gazon wordt gemaaid,

wordt de bovenlaag van de
bodem binnen een aantal jaren
al duidelijk verdicht. Op deze
verdichte bodem ontwikkelen
zich onder andere madeliefjes.
Op plekken met intensievere
bodemverdichting ontstaan
begroeiingen met onder meer
grote weegbree, zilverschoon,
varkensgras, witte klaver en
kruipende boterbloem. Dat zijn
bijenplanten die door een zeer
klein gedeelte van de bijen wordt
bezocht. Door deze belasting zal
ook het overgrote deel van de andere insecten uit de veranderde
vegetatie verdwijnen. Door beschadiging van de bodem treedt
meestal ook verruiging op.
Een ander punt waar minder
over bekend is, is de invloed van
zware mechanische belasting
op de nestgelegenheid van de in
de bodem nestelende insecten.
Vooral in schrale bodems en
bodems met niet sterk vergraste
vegetaties of doorwortelde
bodems (met een massieve wortellaag) kunnen bijen nestelen.
De diepte van de nesten variëert
van een paar cm tot meer dan
een halve meter.
De ervaring leert dat de meeste
bijen de voorkeur geven aan niet
te compacte bodems. Te zware
mechanisch belasting maakt
de bodem voor veel gravende
insecten ontoegankelijk. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren
door heel Nederland ernstige
bodemvervormingen waargenomen. Met insporingen van 5 tot
30 centimeter diep. Voor bijennesten in de grond en nesten
van andere organismen zoals
graafwespen, spinnendoders en
mieren lijkt dat niet gunstig. Op
akkers, weilanden en hooilanden
zien we hetzelfde verschijnsel.
Daar leidt overbelasting van de
bodem tot zuurstof verminde-

ring en wateroverlast. De boeren
kunnen hier iets aan doen, maar
in stedelijk bermen en graslanden is dat veel lastiger tot
onmogelijk. Als we wilde bijen
in stand willen houden, moet
beheer en het beheermaterieel
daarop worden afgestemd.
Trekkers en maaicombinaties
zijn de laatste decennia steeds
zwaarder geworden, terwijl voor
een goed beheer het materieel
zo licht mogelijk moet zijn.
Vergelijkbaar met het materieel
van voor de jaren tachtig van de
vorige eeuw. En die machines
waren eigenlijk al te zwaar. Een
andere oplossing is om echt
ecologisch beheer toe te passen
op, wat oppervlakte betreft,
robuuste strategische plekken
bij kansrijke en vooral duurzame
gebieden.
Grote bloedbij, een parasitaire bij.

Wespbij, ‘koekoek’ bij andere bijen.
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Hans Nieuwenhuijsen, gastmedewerker Naturalis.

Spinnendoders
in de stad
Het is een zonnige middag in juni en je zit aan de thee in je stadstuintje. Plotseling
landt er een zwart, wespachtig diertje op je dijbeen. Het zit heel even stil, lang genoeg
om te zien dat het diertje iets tegen zijn onderlichaam drukt. Je maakt een wegjagende
beweging met je verkeerde hand. Daar gaat je theekopje aan scherven, de wesp vliegt
weg en op je dij ligt een spin met nog twee poten. Het is je eerste kennismaking met
een spinnendoder, met de koolzwarte metselspinnendoder ( Auplopus carbonarius).

Metselspinnendoder met een zakspin (foto: Cor Zonneveld).

Wat is dat, een spinnendoder? Het is een
wesp, een insect, uit de spinnendodersfamilie (Pompilidae). Naast de sluipwespen en de
bladwespen onderscheidt men de angeldragende ‘wespen’, zoals de plooivleugel
wespen (onder andere de limonadewespen),
de mieren, de graafwespen, de bijen (dat zijn
wespen met vegetarische larven) en de spinnendoders.
Bij alle wespen doet de vrouw het werk, de
wespenman eet nectar, paart en slaapt. Dit
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geldt ook voor het spinnendodervrouwtje.
Na de paring - ze paart slechts één keer en
bewaart het sperma in haar lichaam - gaat ze
op zoek naar een spin. Ze rent heen en weer
met trillende vleugels, maakt sprongetjes
en vliegt kleine stukjes. Kortom ze maakt
een zenuwachtige indruk, het lijkt wel of ze
toch een beetje arachnofoob is. Vanwege dit
drukke gedrag worden spinnendoders wel
eens spottend ‘Hymenoptera neurotica’ genoemd. Ook haar antennes zijn voortdurend
in beweging om een reukspoor van een spin
op te vangen. Vindt ze een spin, dan probeert
ze die met één steek in diens zenuwknoop te
verlammen. Dat is linke soep, want spinnen,
gewapend met hun gifkaken, zijn geduchte
tegenstanders. Is de spin uitgeschakeld, dan
grijpt de wesp met haar kaken haar prooi bij
één van de poten en begint ze achterstevoren
met het transport naar een plek, waar ze de
spin kan verbergen. Nu gaat het vrouwtje
op zoek naar een geschikte plek om een nest
te maken. Ze graaft een kort gangetje met
aan het einde daarvan de broedcel. Is het

nest klaar, dan haalt ze de verlamde spin op,
brengt hem in de broedcel en legt er een ei
op. Dat ei leggen is bij alle wespen heel bijzonder. Het vrouwtje bepaalt op dat moment
de sekse van haar nakomelingen. Laat ze
tijdens het leggen wat opgeslagen sperma toe
tot het ei, dan wordt het ei bevrucht en daaruit ontstaat een vrouwtje. Legt ze een onbevrucht ei, dan ontwikkelt het ei zich dat tot
een mannetje. Na het leggen van het ei sluit
ze het nest door de gang te vullen met aarde.
En dan begint het vrouwtje weer aan een
nieuwe broedzorgcyclus. Heeft ze gemiddeld
zo’n tien nesten gemaakt, dan eindigt haar
korte leven. Voor alle spinnendoders geldt:
één spin per nakomeling.
Na een paar dagen komt de wespenlarve uit
het ei en kan het eten beginnen. De spin is
niet dood, alleen verlamd en dus nog lekker
vers. De larf dringt de spin binnen en eet
haar gastheer van binnen uit op. De larve
vervelt een paar keer en tenslotte spint ze
een cocon, waarbinnen ze verpopt. De pop
overwintert en het volgend jaar verschijnt de
volwassen wesp.
Terug naar onze metselspinnendoder. Het
vrouwtje van deze algemene soort heeft
een wat afwijkend broedzorggedrag. Ze
metselt, voordat ze op spinnenjacht gaat,
een broedcel op een verborgen plek, zoals
in een muurspleet, een vergeten plek in de
schuur, zelfs in een bijenkast zijn haar cellen
gevonden. Met een haarborstel aan haar
onderlip verzamelt ze leem, dat ze met wat
speeksel mengt en met haar kaken bouwt
ze de wanden van de tonvormige cel (zie de
foto hieronder). De binnenwand van de cel
maakt ze met behulp van haar achterlijf zo
glad mogelijk.

Is de cel klaar, dan verlamt ze een spin, bijt
er één of meer poten af en vliegt met de spin
tegen zich aangedrukt naar haar nestplaats.
Een pootloze spin biedt weinig houvast voor
het vervoer. Gelukkig zijn er nog de spintepels, die groot genoeg zijn om als handvat te
dienen.
Het mannetje van de koolzwarte metselspinnendoder kun je ook regelmatig tegenkomen. Hij is kleiner dan het vrouwtje en heeft
een kenmerkende witte tekening op de kop.
Je zult hem echter nooit met een spin zien
sjouwen.

Mannetje van de koolzwarte metselspinnendoder (foto: Albert de Wilde).

Hebben spinnendoders een voorkeur voor
bepaalde gastheren voor hun jongen? De
metselspinnendoder is niet bepaald kieskeurig: zowel spinnen, die ’s nachts jagen en
zich overdag schuil houden, als ook soorten,
die een web maken, dienen als gastheer voor
de nakomelingen. Toch zijn er soorten, die
kieskeuriger zijn. Daarover later meer.
In een stedelijke omgeving is er aan muren
geen gebrek. En ook niet aan spinnen, zoals
bijvoorbeeld springspinnen. Muren warmen
snel op en dat is prettig voor de groep van de
muurspinnendoders. Het zijn echte warmteminnaars, je hebt daarom de meeste kans
op een ontmoeting in een Zuid-Nederlandse

De broedcellen van de metselspinnendoder (foto: Pieter van Breugel).
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stad, maar er is ook een melding uit een huiskamer in Den Haag. In ons land komen vier
soorten voor: de grote, de kleine, de rode en
de bonte.
De vrouwtjes zijn ware krachtpatsers, ze
trekken een spin, die veel zwaarder is dan
zijzelf, omhoog langs soms verticale wanden.

wel beschikken over een flinke portie geduld,
want in het spinnendoderhoofd lijkt er niet
zoiets te bestaan als de kortste weg van A
naar B.
De rode muurspinnendoder slaan we over
(zeldzaam en niet bekend uit steden) en we
noemen nog even de bonte muurspinnendoder (Agenioideus cinctellus). Ook niet groot,
maar zoals de naam al zegt, niet eentonig
zwart maar met mooie, rooie pootjes.
De tuinspinnendoder (Caliadurgus fasciatellus) is een mooie zwart-rode soort met

Grote muurspinnendoder met muurzesoog (foto: Pieter van Breugel).

De grote muurspinnendoder (Agenioideus
apicalis) - die uit de Haagse huiskamer - kan
wel 13 mm groot worden. Het is een zwarte
soort, die bij voorkeur jaagt op zesogen, een
spinnenfamilie die buizen spint in holtes in
muren, boomschors en in bijenhotels. Het
spinnendodervrouwtje maakt haar broedcellen in allerlei holtes in muren, weidepalen en
stengels in bijvoorbeeld bijenhotels.
Veel kleiner is de, eveneens zwarte, kleine
muurspinnendoder (tot 9 mm). Het is een
zuidelijke soort die in ons land in ZuidLimburg voorkomt. Iemand uit Maastricht
meldde de soort in zijn achtertuin en noteerde het doen en laten van mannetjes en
vrouwtjes. Hij zag de vrouwtjes bezig met
het graven van hun nest en constateerde
dat ‘zijn’ wespen een voorliefde hadden
voor wielwebspinnen. Dit soort observaties
verschaft de waarnemer veel plezier en
levert een mooie aanvulling op over wat er
al bekend is van deze soort. Je moet echter
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De bonte muurspinnendoder met een schorsmarpissa
(foto: Sander Pruiksma).

een duidelijke donkere band in de voorvleugel. Het is een soort die overal op grazige
plaatsen in ons land is waar te nemen. Denk
aan wegbermen, bosranden, grasvelden
en tuinen. Voorwaarde is wel dat er open
zandige plekken zijn om het nest te graven.
Het vrouwtje jaagt op wielwebspinnen. Heb
je een tuin met veel hoog opgaande grassen
en kruiden, met wat open plekken en hier en
daar een spinnenweb, let dan goed op want
de kans is groot dat je de tuinspinnendoder

zult aantreffen. Over het gedrag van deze
wesp is niet veel bekend; alle waarnemingen
zijn welkom. Soms valt de wesp de spin aan
in het web, soms ook vliegt ze tegen de spin
aan tot die zich uit het web laat vallen. Vervolgens probeert de spinnendoder de spin op
de grond te verlammen.

spinnen en bloemen zijn. Gewoonlijk zullen
gemeenten en individuen geen initiatieven
nemen specifiek gericht op de eisen die
spinnendoders aan hun omgeving stellen en
dat hoeft ook niet. Want alle beheersmaatregelen die gericht zijn op het stimuleren
van vlinder- en bijenrijkdom komen ook de

Tuinspinnendoder valt wielwebspin aan (foto: Jelle Devalez).

Tot slot noemen we nog de gewone zandspinnendoder (Arachnospila anceps). Het
zijn kleine zwarte wespjes, met een gedeeltelijk rood achterlijf. De soort is overal in ons
land aanwezig in allerlei biotopen. ‘Zandspinnendoder’ wijst erop dat de soorten uit
deze groep hun nesten maken in zanderige
bodems. En dan het liefst in ‘steilwandjes’,
licht hellende wandjes, die vooral op het
zuiden gericht zijn. Als gastheren voor de
jongen dienen vele soorten spinnen.
Het moge duidelijk zijn: muren, stadstuinen
en parken zijn een aantrekkelijk biotoop
voor spinnendoders, mits er voldoende

spinnendoders ten goede. Waar veel bloei is,
is veel nectar, die dient als energiebron voor
de volwassen dieren. Bovendien trekken
de bloemen veel insecten, die op hun beurt
weer spinnen zullen aantrekken. En waar
genoeg spinnen zijn, zijn binnen de kortste
keren deze interessante wespen.
Waarnemingen over het gedrag van deze
wespen en eventuele gastheren zijn van
harte welkom (hnieuwenhuijsen@zonnet.nl).
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Stadsmieren
Peter Boer

Bij steden denken we vooral aan veel baksteen,
asfalt en stoeptegels, waarbij ‘natuur’ ver te
zoeken is. Zoeken naar mieren is echter geen
probleem. De wegmier is alom aanwezig. En als
je de mier niet ziet, dan zie je wel het resultaat
van zijn graafactiviteiten: zand.
Glanzende houtmieren beschermen en melken
bladluizen op klimop. Foto: Peter Boer

Kop van een wegmier. Foto: AntWeb.org
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Zwarte zaadmier. Foto: Antweb.org

Het zand komt van onder de stenen. Daar worden tunnels en holtes gegraven om ruimtes te creëren voor de
kolonie. Een wegmiernest telt enkele duizenden werkstermieren, honderden eieren en larven en één koningin.
De graafactiviteiten beginnen vroeg in het voorjaar, als
de zon de straatstenen opwarmt en de zomerverblijven
worden ingericht. Dicht tegen de onderkant van de
stenen.
Er zijn verschillende ruimtes onder de stenen met
mierenjeugd van verschillende leeftijden. De jongste
larven verblijven er apart van de oudste en apart van de
cocons met poppen. Die laatste vallen op als je een steen
optilt. Uit de grootste poppen, die vaak ten onrechte voor
miereneieren worden aangezien, ontwikkelen zich de
gevleugelde prinsessen, de kleinere zijn de, ook gevleugelde, mannetjes of de ongevleugelde, onvruchtbare
werksters.
Wegmieren zijn territoriaal: ze houden de buren op afstand. Een bevruchte wegmierprinses zal dan ook geluk
moeten hebben om een stukje straat te vinden, waar nog
geen wegmieren zitten. Maar als het wel lukt, dan legt ze
eieren, verzorgt zelf de larven en als die volgroeid zijn,
is ze de koningin. Met als enige taak: eieren leggen. De
werksters maken vanaf dat moment de dienst uit.

De grootste concurrent van de wegmier is de zwarte
zaadmier. Ook een territoriale mierensoort; zij zet
zijn territorium af zowel tegen de eigen soort als tegen
andere mierensoorten. In nieuwbouwwijken zie je vaak
of de éne of de andere soort. Na jaren zijn ze er allebei en
voeren ze voortdurend strijd om de ruimte.
Wegmieren eten alles. Ze kruipen graag in afvalbakken
op zoek naar eetbare waar: dierlijk of sappig plantaardig,
het maakt hen niet uit. Belangrijk is hun associatie met
luizen op plantenwortels, stengels, takken of bladeren.
De luizen vormen hun vee. Ze melken ze en ze slachten
ze. De ‘melk’ is het zoete uitscheidingsproduct van de
luizen. Het is hun belangrijkste voedselbron en daarom
houden ze gaasvlieglarven, lieveheersbeestjes en sluipwespen die het op de luizen voorzien hebben, op een
afstand.
Wegmieren en zaadmieren zijn bovendien liefhebbers
van mierenbroodjes. Een zoetige substantie die aan
veel plantenzaden zit. Ze verzamelen het zaad en eten
de broodjes er af. Op die manier verspreiden ze talloze plantensoorten. Planten die in de achtertuin staan
kunnen ‘ineens’ in de voortuin verschijnen. Dat is dan
mierenwerk. De gehoornde klaverzuring, een exotische
plantensoort die explosief toeneemt in Nederland, wordt
vooral door mieren verspreid.
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Deel van een wegmierennest met de cocons van mannetjes (de kleinste) en (mogelijk toekomstige) koninginnen (de grootste). Foto Peter Boer

Wegmieren en zaadmieren komen ook voor in wegbermen, gazons en parken. Maar waar gras de dominante
plant is, is de gele weidemier daar de dominante mierensoort. Je ziet ze zelden, want ze leven ondergronds,
samen met wortelluizen. Ook gele weidemieren werken
aarde omhoog, hoewel dat niet altijd opvalt.
Begroeide oevers langs waterpartijen zijn favoriete
nestplaatsen van de gewone steekmier. Waar plantaardig
(dood) strooisel ligt, is de kans groot op bossteekmieren.
Een schuwe mierensoort, die vooral leeft in aangetaste
plekken in bomen, is de boommier. De glanzende houtmier die haar grote kartonnest in het hart van bomen
construeert valt vooral op doordat ze nooit alleen zijn.
Je ziet de glimmend zwarte mieren meestal in colonne
lopen naar hun voedselbron.

Al deze mierensoorten trekken weer andere organismen
aan. Zoals de mierenpissebed en de mierenspringstaart.
Beiden komen uitsluitend in mierennesten voor. Of
sluipwespjes en sluipvliegjes die het op mieren of hun
eieren hebben voorzien. Er zijn zelfs mierensoorten die
een wegmierennest nodig hebben om zich te kunnen
vestigen, zoals de schaduwmier en de wintermier.
Uiteraard worden mieren ook gegeten. De gevleugelden
zijn smakelijke hapjes voor tal van vogelsoorten. De
werksters zijn hoofdvoedsel voor de pad en de groene
specht.
Alle bovengenoemde soorten komen in elke stad voor.
Meer informatie is te vinden op www.nlmieren.nl.

Peter Boer doet al jaren veldonderzoek naar
mieren. Hij is curator voor Nederland bij
AntWeb (p.boer@quicknet.nl).
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Pissebedden zijn
een onmisbare
schakel in een
opgeruimde stad
Pissebedden zijn verreweg de bekendste vertegenwoordigers van de bodemfauna.
Iedereen kent ze wel, maar echt bemind zijn ze niet. Pissebedden zijn weliswaar geen
insecten, het zijn kreeftachtigen die op land zijn gaan leven, maar als opruimers in en
op de bodem vormen ze een zeer belangrijke schakel in de ecologie van de stad. Hier
wordt uitgelegd waarom pissebedden zo belangrijk zijn en daarmee proberen we ze
enigszins geliefd te maken.
Oorspronkelijk zijn landpissebedden zeedieren. Ze behoren
samen met de garnalen, kreeften
en krabben tot de kreeftachtigen
en stammen af van nog in zee
levende pissebedden. Eigenlijk
zijn pissebedden kreeften die
op het land leven. De landpissebedden hebben de zee verlaten,
maar hun kieuwen behouden.
Deze zogenaamde kieuwlongen
liggen als gepaarde plaatjes aan
de onderzijde van het achterlijf,
op de gemodificeerde poten.
Hiermee zijn de dieren in staat
zuurstof op te nemen uit hun
omgeving. Deze manier van
ademhalen heeft wel een nadeel;
de kieuwen moeten vochtig blijven. Landpissebedden kunnen
dan ook slecht tegen uitdrogen.
Pissebedden hebben zeven paar
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poten, die min of meer gelijk van
vorm zijn. Dit kenmerk hebben
ze gemeen met pissebedden die
in zout en zoet water leven.
In Nederland komen 41 soorten
landpissebedden voor (zie de
website www.pissebeddenproject voor verspreidingskaartjes
en aanvullende informatie
over specifieke soorten). Het is
samen met de regenwormen de
meest bekende groep binnen de
bodemfauna. Landpissebedden
zijn onderdeel van de macro
bodemfauna die verder bestaat
uit slakken, regenwormen,
miljoenpoten, duizendpoten,
vliegen- en keverlarven en mieren. Daarnaast bestaat er een
grote groep kleine bodemfauna,
zoals mijten, springstaarten en

aaltjes, die weliswaar klein zijn
maar in zeer grote aantallen
kunnen voorkomen. Er zijn vier
grote soorten landpissebedden van ruim een centimeter
groot die zo algemeen zijn dat
iedereen ze wel eens, al is het
onbewust, moet zijn tegengekomen. Ze komen bijna in elke tuin
en plantsoen in de stad voor. Het
zijn de Ruwe pissebed (Porcellio scaber), de Kelderpissebed
(Oniscus asellus), de Gewone
oprolpissebed (Armadillidium
vulgare) en de Mospissebed
(Philoscia muscorum). De
meeste soorten zijn echter maar
een paar millimeter groot zodat
ze aan de aandacht ontsnappen
of worden aangezien voor jonge
dieren.

Pissebedden eten voornamelijk dood organisch materiaal,
zoals afgestorven plantendelen.
Hierop groeien schimmels en
bacteriën die samen met het
organische materiaal worden
gegeten. Dit materiaal kunnen
ze niet zelf verteren, daar hebben ze de hulp van schimmels
en bacteriën bij nodig die in de
darm leven, zogenaamde darmflora. Van hun eten gebruiken ze
maar 10 tot 70 procent; de rest
wordt uitgepoept. De keuteltjes
vormen weer een belangrijke
voedselbron voor schimmels en
bacteriën en worden door jonge
en kleine pissebedden en andere
organismen gegeten. Pissebedden leggen geen eieren maar
dragen de jongen in een soort
broedbuidel tussen de poten bij
zich. Zijn de jongen groot genoeg, dan splijt deze buidel open
en vallen de jongen op de grond.
Ze zijn dan zelfstandig en eten
hetzelfde voedsel als hun ouders.
Door het eten van pissebedkeutels krijgen de jonge dieren ook

de juiste darmflora binnen.

In de bodem

De bodemfauna speelt een
belangrijke rol in de voedselkringloop in de bodem. Voedsel
voor planten ligt opgeslagen in
dood organisch materiaal en
bodemfauna is van groot belang
om dit voedsel beschikbaar te
krijgen voor de plant. Nadat
dood organische materiaal, zoals
afgevallen bladeren en aas, op de
bodem is terechtgekomen legt
het een hele weg af om weer als
plantenvoedsel beschikbaar te
komen. Een eerste stap is dat op
de afgevallen bladeren schimmels gaan groeien. Schimmels
spelen een belangrijke rol in de
afbraak. Zij maken het blad geschikt voor consumptie door pissebedden. Door het blad te eten
wordt het versnipperd en neemt
het oppervlak flink toe waardoor
het beter toegankelijk wordt
gemaakt voor verdere afbraak
door schimmels. Hier spelen de
grotere soorten zoals Kelderpis-

sebed en Ruwe pissebed een
belangrijke rol. Daarna worden
de verkleinde bladfragmenten
door vermenging en transport
in de bovenste laag van de
bodem opgenomen. Hier spelen
regenwormen en miljoenpoten
ook een belangrijke rol, zij trekken het materiaal de bodem in.
Dieper in de bodem leven dan
weer kleinere soorten pissebedden, maar ook mosmijten en
springstaarten, die het organische materiaal opeten, verder
verkleinen en weer uitpoepen.
Uiteindelijk zijn het dan de
bacteriën die de laatste omzetting doen tot voedingsstoffen
voor de plant. Zij breken het
verkleinde organische materiaal
verder af tot mineralen (mineralisatie) die weer kunnen worden
opgenomen door planten. Maar
ook de bodemfauna scheiden
mineralen af via urine. Naast
hun eetactiviteit graven veel
soorten in de bodem en zorgen
ze er ook voor dat er lucht, en
dus zuurstof, de bodem in kan

Ruwe pissebed (Porcellio scaber).
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dringen. We noemen dergelijke
soorten biobouwers. Dat ‘biobouwen’ is ook belangrijk voor
de groei van planten. Die mooie
sleutel- of boterbloemen groeien
dus bij de gratie van de activiteit

zoals de Buispissebed (Ligidium
hypnorum), zijn duidelijk liefhebbers van de tuinsteden, met
meer vochtig groen (zie figuur
hieronder). Hen zal je in de binnensteden niet aantreffen. De

als typische centrumbewoners,
deze zijn typische warmteminnend en droogte-tolerant,
tuinstedelingen, soorten die het
hele jaar toegang tot voldoende
vocht nodig hebben, of soorten

Verspreiding van de Zwartkoppissebed en Buispissebed in
Amsterdam. Rode stip geeft
aan welke soort in welk 1 x 1
km hok is vastgesteld. Dit kan
ene enkel exemplaar zijn maar
ook vele honderden exemplaren. Een vak is 5 x 5 km
groot. Elk km-hok is minimaal
eenmaal bezocht. (uit Paardenbijters en Mensentreiters)

Zwartkoppissebed (Porcellio spinicornis) (kaart Amsterdam).

van landpissebedden en andere
bodemvertegenwoordigers in de
grond.

vier eerder genoemde fameuze
soorten komen overal in de stad
voor, in elk tuintje of plantsoen.

Landpissebedden
in de stad

Zestien soorten landpissebedden komen regelmatig in de stad
voor (Tabel hieronder). Op basis
van de waarnemingen gedaan
in Amsterdam, Delft, Lelystad
en Alkmaar zijn ze ingedeeld

Niet alle landpissebedden die in
Nederland voorkomen, zijn in
steden te vinden. Er zijn soorten
die alleen in oude, natuurlijke
loofbossen voorkomen of beperkt
zijn tot kalkgraslanden of brede
stranden. Van de 41 soorten zijn
er 26 landpissebedden in de stad
aangetroffen, toch ruim de helft.
In Amsterdam is uitgebreid
onderzoek gedaan naar het voorkomen van landpissebedden in
en rond de stad (Paardenbijters
en Mensentreiters, de veelpoters
van Amsterdam). Hier zijn 25
soorten aangetroffen. In Delft
leven 18 soorten binnen de stadsgrens en in Lelystad zijn tot nu
toe 16 soorten landpissebedden
in de bebouwde kom aangetroffen. Er zijn duidelijke verschillen
in de verspreidingspatronen van
de verschillende soorten. Zo is
de Zwartkoppissebed (Porcellio
spinicornis) een echte stadsbewoners die goed tegen droge omstandigheden kan en die vaak op
en in huis is te vinden (zie figuur
hierboven). Andere soorten,
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SOORT
Berijpte pissebed
Zwartkoppissebed
Gewone oprolpissebed
Kelderpissebed
Mierenpissebed
Mospissebed
Paars drieoogje
Ruwe pissebed
Veenribbel
Zeekleipissebedje
Blind pissebedje
Buispissebed
Kleipissebed
Kleiribbel
Wijnroodpissebedje
Wit drieoogje

die tegen een stootje kunnen
en zich overal thuis voelen, de
echte generalisten die in beide
categorieën zijn te vinden.
Tussen de steden zijn ook wel
duidelijke verschillen te vinden
in de samenstelling van de pissebedgemeenschap en de verspreiding van soorten. Zo komt in

CENTRUM

TUINSTAD

Kelderpissebed (Oniscus asellus).

inzicht geven in de rijkdom aan
soorten in het stedelijk gebied.
Tuinen zijn in de stad waarschijnlijk een belangrijk biotoop
voor bodemfauna, maar zijn
voor de onderzoeker vaak toch
wel moeilijk toegankelijk. Om
inzicht te krijgen in het belang
van tuinen in dit deel van de stad
wordt dit project uitgevoerd.

Mospissebed (Philoscia muscorum).

soorten lijken hier beter tegen
te kunnen. Wat ook opvalt is dat
in tuinen met een rijke grond,
vooral in tuinen met een rulle,
vochtige kleigrond waarin veel
regenwormen voorkomen, veel
soorten lanspissebedden zijn te
vinden. Het aantal kan oplopen
tot wel twaalf soorten landpissebedden in een relatief kleine

Tuinpissebedden
Start

0
1

Pissebed kan zich tot bolletje oprollen?

ja

nee
nee

Achterlijf
opvallend versmald?

ja

nee

Kleiner dan 5 mm?
(gebruik het meetlatje hiernaast)

2

Lelystad een stadsrandbewoner
als Blind pissebedje (Metatrichoniscoides leydiggi) ook in
het ‘centrum’ voor. Het centrum
van Lelystad is zo groen en open
opgezet ten opzichte van andere
steden dat hier geen sprake is
van een echt stenig en droog
urbaan milieu. Beide centrumbewoners ontbreken dan ook in
Lelystad, waar geen oude muren
en andere geschikte droge milieus in de stad aanwezig zijn. De
Zwartkoppissebed bewoont daar
wel de droge basaltdijken aan de
IJsselmeerkust aan de rand van
de stad. In Delft worden Kleipissebed en Kleiribbel juist vaker
in het centrum gevonden dan in
het omringende, venige buitengebied. Het aanbod van klei in de
stad draagt hier aan bij.

Gewone oprolpissebed (Armadillidium vulgare).

ja
Kop zwart en lichaam met
twee rijen gele vlekjes?

nee

ja

Lichaam breed en wit en
leeft in mierennesten?

Lichaam breed én met lichte rand

ja

nee

ja

nee

Tuinpissebedden

In 2014 is een landelijk onderzoek naar tuinpissebedden
gestart. Doel van dit onderzoek
is het in kaart brengen van
welke soorten landpissebedden nu precies in tuinen zijn te
vinden. En komen de fameuze
vier landpissebedden echt in
elke tuin voor? Met behulp van
een zoekkaart worden tuinbezitters gevraagd de pissebedden
in hun tuin te determineren en
hun bevinden door te geven.
In Lelystad wordt in 2016 een
soortgelijk onderzoek uitgevoerd en wordt er gewerkt aan
een atlas. Dit onderzoek zal ons

gewone
oprolpissebed

mospissebed

zwartkoppissebed

kelderpissebed

ruwe
pissebed

mierenpissebed

jonge pissebedden
en kleine soorten

9 mm

8 mm

12 mm

13 mm

12 mm

4,5 mm

4,5 mm

Bij twijfel zie aanvullende kenmerken aan de achterzijde.

De tuinpissebedzoekkaart.

De eerste resultaten laten zien
dan van de vier fameuze soorten
er drie altijd in tuinen aanwezig
zijn, maar dat de Gewone oprolpissebed soms afwezig is, vooral
in het oosten van ons land. Dit
heeft waarschijnlijk te maken
met het veelvuldig voorkomen
van zandgrond in Oost-Nederland wat tijdens de zomerperiode soms te droog wordt voor
deze pissebed. De andere drie

tuin die natuurlijk is ingericht.
Daar tegenover staat dat in
tuinen die grotendeels zijn
betegeld, met hier en daar een
bloempot, maar weinig pissebedden of andere bodemfauna
is te vinden. Hier zal de eigenaar
het in de herfst afgestorven
en afgevallen blad zelf moeten
opruimen!
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John T. Smit, EIS Kenniscentrum Insecten

Zweefvliegen
in de stad
De stedelijke omgeving herbergt een unieke zweefvliegenfauna. De
combinatie van een iets warmer microklimaat, de bijzondere plantensamenstelling en bosachtige elementen als oude bomen bieden ruimte
aan een grote hoeveelheid soorten. Veel van deze soorten zijn niet alleen
fraai om te zien, maar een groot deel is nog nuttig ook.

Zweefvliegen zijn vooral bekend om hun
mimicry, waarbij veel soorten lijken op gevaarlijk stekende bijen, wespen en hommels.
Pure misleiding want steken kunnen ze niet,
maar zo worden ze wel met rust gelaten door
insecteneters. Hun naam danken ze aan hun
zweefgedrag, het vermogen schijnbaar stil te
hangen in de lucht. Het zijn alleen de mannetjes die dit doen, maar van echt zweven
is geen sprake; de vleugels trillen met een
frequentie van 200 tot 300 keer per seconde.
Mannetjes verdedigen zo hun tijdelijke territorium tegen indringers en kunnen op die
manier snel achter passerende vrouwtjes
aan vliegen. De volwassen dieren voeden
zich met nectar en stuifmeel en zijn daarom
veel op bloemen te vinden. De meeste
soorten hebben een korte tong en hebben
daardoor een voorkeur voor bloemen met
ondiep liggende nectar zoals schermbloemen en composieten. Kieskeurig zijn ze
verder niet; veel soorten gebruiken een grote
hoeveelheid aan verschillende bloemen,
waardoor ze naast bijen een belangrijke
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groep van bestuivers vormen. Door het grote aanbod aan bloemen
in de stad zijn hier van het vroege voorjaar tot in het late najaar veel
zweefvliegen te vinden.

Microklimaat

Door het warmere microklimaat in vergelijking met het buitengebied
zijn er een aantal soorten zweefvliegen die vooral in stedelijke omgeving worden waargenomen. Een voorbeeld hiervan is de stadsreus
Volucella zonaria. Deze zeer fraaie soort heeft een overwegend zuidelijke verspreiding in Europa en was tot de jaren 1980 zeer zeldzaam
in ons land. Tegenwoordig wordt ze vooral in het westen en ZuidLimburg waargenomen, en opvallend vaak in steden. In warme jaren
lijkt er een sterke toename te zijn door trekkers vanuit het zuiden. De
dieren lijken door het kleurpatroon en grootte op een hoornaar, wat
vermoedelijk met hun levenswijze te maken heeft. De larven leven
namelijk onderin de nesten van wespen, waaronder die van de hoornaar. De larven leven hier van afval en dode wespenlarven. Naast de
hoornaar zijn de larven ook gevonden in nesten van de Duitse wesp
en de gewone wesp, en mogelijk zijn er meer soorten waar ze bij kunnen zitten. De dieren zijn vooral in de zomer actief en worden veelal
gezien op schermbloemen als bereklauw, maar ook op Valeriaan en
veel op vlinderstruik.

De stadreus, ’s Neerlands grootste zweefvlieg, die vooral veel op vlinderstruik wordt
waargenomen (foto: Herman Berkhoudt).

Planten

Naast het microklimaat speelt ook de bijzondere samenstelling van
planten in de stedelijke omgeving een belangrijke rol. Veel planten
die je niet of weinig in de vrij natuur tegenkomt staan hier soms in
grote concentraties bijeen. Denk aan de diverse bolgewassen die
ieder voorjaar de tuinen verfraaien in de ontluikende lente; amaryllis, blauwe druif, hyacint en narcis zijn in grote hoeveelheden te
vinden in de stad. Ideaal voor de grote narcisvlieg Merodon equestris.
Dit is een hommelachtige zweefvlieg met diverse kleurvormen. De
larven leven van bloembollen en kunnen in de commerciële bloembollenteelt grote schade aanrichten. De vrouwtjes inspecteren de
bloembollen door langs de bloemstengel naar beneden klimmen. De

Vrouwtje van het tuingitje bij een bloempot met huislook waarin de larven van deze
soort zich ontwikkelen (foto: Wouter van Steenis).

eieren worden aan de basis van de bladeren
of de aangrenzende bodem afgezet. De larven
leven in de bloembol, na vier maanden zijn
ze volgroeid na overwintering in de bloembol. Aan het eind van de winter kruipt hij uit
de bol om in de grond te verpoppen. Na drie
tot vier weken komen de volwassen dieren
tevoorschijn. Vermoedelijk komt de grote
narcisvlieg van oorsprong niet of nauwelijks
in Nederland voor en werd hij waarschijnlijk
aanvankelijk met bloembollen geïmporteerd
uit Italië of Zuid-Frankrijk. Sindsdien is de
soort naar alle waarschijnlijkheid herhaaldelijk geïmporteerd uit verschillende delen
van Europa.
Een andere soort die vrijwel uitsluitend in
de stad wordt aangetroffen is het tuingitje
Cheilosia caerulescens. De larven van deze
soort ontwikkelen zich in huislook; een
rozet-vormend vetplantje dat veel in tuinen
en op daken aangeplant wordt. Het vrouwtje
legt de eieren tussen de bladeren en onder de
bladrozetten van huislooksoorten. De larven
komen na enkele dagen uit en dringen een
blad binnen dat ze vervolgens mineren. Dit
doen ze met vier of vijf bladeren die bruin
worden en afsterven. De larven verpoppen
in de grond. In het buitenland is de soort ook
bekend van berghuislook, grootbloemige
huislook en spinnenwebhuislook. Het tuingitje stond oorspronkelijk te boek als een
bergsoort en was in Europa vooral bekend
van verschillende berggebieden maar sinds
de jaren 1990 werd ze op diverse plekken
in Nederland en Duitsland aangetroffen.
De oorzaak van deze sterke uitbreiding is
onduidelijk, het kan zijn dat de soort geïntroduceerd is met de plant via tuincentra,
maar ook een natuurlijke uitbreiding vanuit
Centraal-Europa is mogelijk.
Ook het vetplantgitje Cheilosia semifasciata
wordt recent opvallend veel in stedelijke
omgeving waargenomen. De larven van
deze soort ontwikkelen zich in bladeren van
hemelsleutel, een plant die veel aangeplant
wordt. Het vetplantgitje wordt dan ook veel
in tuinen en parken waargenomen evenals
in structuurrijke loofbossen. Wellicht dat de
beschutting die de bebouwing van een stad
biedt, te vergelijken is met dat van een bos,
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Oude bomen zijn een belangrijk element voor veel zweefvliegen in de stad (foto: John Smit).

er worden wel meer typische bossoorten in
de stad waargenomen, zeker daar waar deze
in een verder open polderlandschap ligt.
Soorten als de bosbijvlieg Eristalis horticola
en het melkelfje Melangyna umbellatarum,
maar ook verschillende platbekken Pipiza
zijn bossoorten die met regelmaat in steden
worden gevonden.

Oude bomen

Een wellicht nog onderschat aandeel aan
de urbane zweefvliegendiversiteit zijn oude
bomen. In veel steden zijn monumentale bomen te vinden in parken, boulevards en langs
singels. Deze bomen bieden niet alleen een
plek voor zweefvliegen waarvan de larven
leven van boomgebonden bladluizen, maar
bloeiend leveren sommige bomen ook een
hoop nectar en stuifmeel. Zo zijn de vroeg
in het jaar bloeiende sierkersen en andere
Prunus-soorten een uitstekende voedselbron voor zweefvliegen die als volwassen
dier overwinteren of de eerste voorjaarssoorten die uit hun pop tevoorschijn komen.
Er is echter nog een heel andere groep die
ook profiteert van oude bomen, en dan met
name van de aftakelende delen: de saproxylische soorten, houtbewonende bacterieëters. De larven van deze soorten leven in
rottingsholten of rottend hout. Veel van
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deze soorten zijn altijd zeldzaam geweest en pas tot een jaar of 30
à 40 geleden vrijwel geheel beperkt tot de bossen in het zuidoosten
van het land. Tot enkele decennia geleden het bosbeheer in heel
Nederland werd veranderd in een meer natuurlijk beheer met veel
meer ruimte voor dood hout en natuurlijke processen als stervende
bomen. Dit heeft geleid tot een spectaculaire toename van een groot
deel van deze houtbewonende soorten, waarbij een deel ook in steden
terecht is gekomen. Onder deze soorten bevinden zich enkele van de
meest spectaculair uitziende zweefvliegen die, in sommige gevallen, mimicry bijna tot een perfectie verheffen. De Bij-woudzwever
Criorhina asilica lijkt als twee druppels water op een honingbij,
ook qua vlieggedrag, waarbij ze net als honingbijen de poten laten
hangen onder het lichaam. Maar geen groep zweefvliegen is zo mooi

De bij-woudzwever Criorhina asilica, een soort die erg veel lijkt op een honingbij,
zelfs in gedrag (foto: Bert Oving).

Doe mee met het
grootste tuinonderzoek
in Nederland

Tuinen beslaan een groot deel van Nederland. Maar wat er
allemaal in leeft aan verschillende soorten vogels, vlinders,
zoogdieren, amfibieën en insecten weten we nauwelijks!
Met jouw hulp proberen we dat goed in beeld te krijgen.
Als je denkt dat in tuinen alleen algemene planten en
dieren voorkomen, dan heb je het mis. Maar ook van de
gewone soorten weten we niet goed waar ze voorkomen.
Daarom is het hard nodig om de natuur in tuinen beter in
beeld te krijgen. Ook jouw tuin zit vol leven, geef het door!
www.tuintelling.nl

De gouden glanszweefvlieg Callicera aurata, een van de
mooiste zweefvliegen (foto: Cor Zonneveld).

als de glanszweefvliegen Callicera, met hun glimmende uiterlijk en
verlengde antennen als een soort toverstafjes ze zijn een lust voor de
ogen. Verschillende keren zijn er soorten in de stad waargenomen, en
klaarblijkelijk hebben ze voldoende aan een solitaire oude boom met
rottingsholte waar de larven zich ontwikkelen. In Nederland komen
vier soorten voor, die alle zeer zeldzaam zijn. Al lange tijd wordt er
uitgekeken naar een vijfde soort die zomaar eens in een stad zou
kunnen opduiken: de herfstglanszweefvlieg Callicera spinolae. Deze
soort vliegt zo laat in het jaar dat ze vooral op bloeiende klimop wordt
waargenomen en die is ook in de stad veel te vinden. Kortom een
soort om naar uit te kijken de komende jaren.

Nut

Dat zweefvliegen niet alleen mooi zijn maar ook nut hebben begint
bij steeds meer mensen duidelijk te worden. Zo vormen ze naast
wilde bijen een belangrijke groep van bestuivers. Onderzoek aan
fruitboomgaarden heeft vastgesteld dat zweefvliegen, naast wilde
bijen, een belangrijk aandeel van de bestuiving voor hun rekening nemen. Bovendien is gebleken dat meer diversiteit in de groep bestuivers een betere oogst oplevert. Naast bestuiving is er nog een reden
om zweefvliegen te koesteren, een groot deel van de soorten heeft
larven die leven van bladluizen. Een vrouwtje zoekt actief naar een
kolonie bladluizen om haar eieren af te zetten. Een enkele larve kan
enkele honderden bladluizen eten gedurende zijn ontwikkeling, op
die manier kunnen de nakomelingen van een zweefvliegenvrouwtje
een kolonie van honderden bladluizen in toom houden. Goed voor de
planten in de tuin dus. Wie zelf in de tuin eens rustig wil kijken naar
zweefvliegen kan zijn waarnemingen doorgeven op www.tuintelling.nl

Ei-afzettend vrouwtje van bessenbandzweefvlieg Syrphus
ribesii; bij de achterlijfspunt zijn twee eitjes te zien die zijn
vastgeplakt op de stengel (foto: John Smit).
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Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV)

De Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV), opgericht in 1845, stimuleert de studie
van insecten, spinachtigen, duizendpoten en miljoenpoten. De vereniging verzorgt en bevordert daarvoor het contact tussen entomologen in Nederland. Ook speelt
de vereniging een belangrijke rol bij het bevorderen van de entomologische wetenschap in Nederland. Bovendien draagt zij
haar steentje bij aan de natuurbescherming door het
signaleren van bedreigingen en het stimuleren van
inventarisaties.

De Landelijke Insecten Werkgroep

De Landelijke Insecten Werkgroep (KNNV-LIW) is een van de landelijke werkgroepen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging, vereniging voor veldbiologie, en richt zich op het bevorderen
van de studie van insecten en andere geleedpotigen. Deze studie omvat
onder andere determinatie van insecten, biotooponderzoek, gedragsstudie
en beheermaatregelen tot behoud van biodiversiteit. De Landelijke Insecten
Werkgroep bevordert het contact tussen specialisten en niet-specialisten om
samen onder andere waarnemingen te doen.
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