
 

Instructie potvallen - lopende insecten 

 

 

 

 

 

 

 

Benodigde materialen voor 1 perceel: 

 3 bekers met bovenranddiameter van 9,6 cm 

 Water met drupje afwasmiddel 

 Grondboor 

 Paaltjes om de potvallen terug te kunnen vinden 

 Theezeefje 

 Smartphone met GPS, internet en camera 

 Optie: potten voor conserveren vangst, spiritus, labels/witte stickers, watervaste 

stift 

 

Plaatsen: 

 Per perceel per keer 3 potvallen plaatsen 

 Blijf tenminste 15 meter uit de rand van het perceel  

 Plaats de potvallen altijd 1-2 meter rechts of links van de plakvallen 

 Boor een gat met de grondboor waar de beker precies in past 

 Plaats de beker zorgvuldig in de grond, bovenkant goed aansluiten op de bodem 

 Doe ongeveer 3 cm water met afwasmiddel in de val 

 Zet een paaltje zodat je de val terug kunt vinden 

 Registreer met de app (zie instructiekaart) 

 

Ophalen: 

 Kom na 48 uur terug 

 Giet per val het zeepwater door een theezeefje 

 Leg de vangst per potval op een wit vel ruitjespapier en maak een foto 

 Noteer per potval het aantal insecten <4 mm, 4-10 mm, >10 mm 

 Registreer met de app (zie instructiekaart) 

 Optie: noteer ter plaatse de verschillende soorten 

 Optie: doe de vangst per val in een pot met spiritus (noteer op het potje datum en 

perceel) en determineer de soorten op een later moment 

 

Opruimen: 

 Stop het gat in het grasland weer goed dicht 

 Neem al je materiaal mee 

 



 

Instructie plakvallen – vliegende insecten 

 

Benodigde materialen voor 1 perceel: 

 3 gele plakvallen van 10 x 25 cm 

 3 plastic insteekhoezen 

 6 stokjes van ca. 40 cm lang  

 Schaar om plakvallen indien nodig in de juiste maat te knippen 

 Perforator 

 Watervaste stift 

 Smartphone met GPS, internet en een camera 

 

Plaatsen: 

 Per perceel per keer 3 plakvallen plaatsen 

 Knip met de perforator boven- en onderaan de plakval 

gaatjes  

 Schrijf de afgesproken code op de plakval 

 Blijf tenminste 15 meter uit de rand van het perceel  

 Plaats de plakvallen altijd 1-2 meter rechts of links van de 

potvallen 

 Knip op de plek waar de plakval moet komen het gras 30 

cm rondom de val weg tot ongeveer 2 cm grashoogte 

 Steek de stokjes voor het plaatsen door de gaatjes als op de figuur 

 Plaats de plakval zodat het iets bollende deel op het zuiden gericht 

is 

 Plaats de onderkant ongeveer 3 cm boven de grond 

 Verwijder het beschermvelletje aan de zuidzijde van de val en 

bewaar het, omdat het velletje bij het ophalen weer nodig is  

 Registreer met de app (zie instructiekaart) 

 

Ophalen: 

 Kom na 48 uur terug 

 Verwijder opgewaaide grassprieten, aarde of andere 

ongerechtigheden van de plakval 

 Plaats het beschermvelletje weer op de plakval 

 Steek de plakval in een plastic insteekhoes 

 Maak van de plakval een goede scherpe foto tegen een donkere 

achtergrond; de code en de hoeken van de val moeten er op te zien 

zijn 

 Noteer per plakval het aantal insecten <4 mm, 4-10 mm, >10 mm 

 Bewaar de plakvallen in de vriezer 

 Registreer met de app (zie instructiekaart) 

 Optie: noteer de verschillende soorten 



 

Instructie kluit/plaggenmethode – wormen 

 

Benodigde materialen: 

 Spade 

 Stuk wit plastic of vuilniszak van ca 1 x 1 m om plag op te leggen en 

uit te pluizen 

 Smartphone met GPS, internet en een camera 

 Optie: goed afsluitbare plastic bakjes (met gaatjes in de deksel), 

labels/witte stickers en watervaste stift 

 

Uitvoeren: 

 Per perceel 3 plaggen steken 

 Blijf uit de rand van het perceel 

 Steek plaggen van 20x20x20 cm 

 Leg de plag op het plastic 

 Pluis de plag uit 

 Noteer per plag het aantal wormen 

 Noteer per plag het aantal strooisel bewonende wormen, 

bodembewonende wormen en pendelaars  

 Registreer met de app (zie instructiekaart)  

 Optie: neem de wormen mee in een goed afsluitbaar bakje, bewaar 

ze koel en donker (bijv koelkast) en determineer ze later 

 

Opruimen: 

 Doe grond en grasplag weer terug in het gat 

  



 

Instructie voor registratie van insecten met app  

Let op: registreer bij plaatsen en bij ophalen! 

 

Benodigde materialen: 

 Smartphone met GPS, internet en camera 

 

Registratie doe je zowel bij plaatsen als bij ophalen 

 Scan de app via de QR-code 

 Vul de gevraagde gegevens in (locatie, weersomstandigheden, resultaten) 

 Belangrijk: gebruik de vooraf afgesproken code, zodat gegevens altijd terug 

gevonden kunnen worden 

 

              

          QR-code bij plaatsen                             QR-code bij ophalen 
 

 Alternatief: registratieformulieren voor plaatsen en ophalen zijn ook bereikbaar via 

https://arcg.is/1Obf01 

  

https://arcg.is/1Obf01
https://arcg.is/HzDL8

