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Onderwijsmateriaal

Deze diaserie is samengesteld in het kader van het project “Insecten in grasland als 
indicator van biodiversiteit”, gefinancierd door Aeres. Onze dank gaat uit naar allen die 
materiaal aangeleverd hebben voor deze dia’s. De samenstellers hebben hun uiterste best 
gedaan om juiste en actuele informatie te plaatsen. Aeres aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van het getoonde 
onderzoek of de toepassing van de adviezen.

Deze diaserie is gemaakt voor het hbo en het mbo. Voor het hbo kunnen alle dia’s gebruikt 
worden. Voor het mbo zijn met name de dia’s geschikt met een rode ster naast het Aeres-
logo (zoals bij deze dia).



Biodiversiteit boven en onder de grond
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Van Eekeren, 2010

Biodiversiteit boven en onder de grond
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Wat is biodiversiteit?

• “Biodiversiteit is de variatie in organismen uit de gehele wereld en de ecologische 
verbanden waar ze deel van uitmaken; de diversiteit betreft de variatie binnen soorten, 
tussen soorten en tussen ecosystemen“ (Biodiversiteitsverdrag Rio de Janeiro, 1992).

• Biodiversiteit gaat over alle verschillende soorten die we op de aarde hebben

• Biodiversiteit gaat over verschillende leefgebieden (habitats) van soorten

• Biodiversiteit gaat over planten, dieren, micro-organismen, schimmels…



Waarom biodiversiteit?

• Variatie is belangrijk voor het evenwicht in de natuur

• Variatie (evenwicht) is nodig voor stabiliteit / veerkracht

• Soorten hebben een intrinsieke waarde

• Biodiversiteit is functioneel

• Biodiversiteit is belangrijk voor de mens





Definities / begrippen



Definities / begrippen

2019

Boer, Imke J.M. de en Martin K. van Ittersum 
(2018). Circularity in agricultural production. 
Wageningen University & Research.



Ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten zijn diensten die door een ecosysteem aan mensen worden geleverd. 
Het kan gaan om het verstrekken van een product (bijvoorbeeld drinkwater), een 
regulerende dienst (bijvoorbeeld bestuiving van gewassen), een culturele dienst 
(bijvoorbeeld gelegenheid geven tot recreatie) of een dienst die de voorgaande diensten 
ondersteunt (bijvoorbeeld de kringloop van nutriënten in een ecosysteem).

Bron:



Lespakket biodiversiteit en kringlooplandbouw op melkveebedrijven 
in ontwikkeling

Lespakket: Biodiversiteit en Kringlooplandbouw op Melkveebedrijven: Werken aan 
natuurinclusieve maatregelen en kringlopen sluiten voor het mbo-onderwijs

https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Test-lespakket-Biodiversiteit-en-
Kringlooplandbouw-Melkveebedrijven.htm

https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Test-lespakket-Biodiversiteit-en-Kringlooplandbouw-Melkveebedrijven.htm




(Bron: Isselstein, 2018)

Schematisch effect van intensiteit van het 
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(Bron: Isselstein, 2018).
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(Jerrentrup et al. 2014, J.Appl.Ecol. 51, 968-977) 

Soortenrijkdom vlinders in relatie tot beweidingsdruk

in een langlopend beweidingsexperiment met matige

(moderate) en beperkte (lenient) beweiding



Diversiteit aan plantensoorten op grasland van melkveehouderijen

in Nedersaksen, afhankelijk van de benutting: bedrijfsniveau (links) 

en perceelsniveau (rechts)
(Breitsameter & Isselstein 2015)



De rol van grasland in Nederland

• Er is ongeveer 1 miljoen ha grasland in Nederland

• Grasland levert belangrijke ecosysteemdiensten

• Weidegras, kuilgras

• Mooi landschap

• Biodiversiteit: verschillende grassen, kruiden, weidevogels, dieren, bodemleven





De functie van insecten in grasland

• Bestuiving

• Onderdeel van de voedselketen

• Voedsel voor weidevogels

• Afbraak van organisch materiaal in de bodem

• Tunnels van wormen zorgen voor meer lucht, water en beworteling in de bodem



Alarmerende berichten



Aantallen insecten per jaar (A) en per maand (B; kleuren komen overeen met A)

Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N, et al. (2017) More than 75 percent decline over 27 years in total flying 

insect biomass in protected areas. PLOS ONE 12(10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809


Uitgebreid onderzoek laat minder afname zien



Van Klink et al., 2020



Fig. 4 Trend estimates (±80, 90, and 95% credible intervals) for terrestrial and freshwater insects 
inside and outside of protected areas. (Bracketed numbers indicate the number of studies and 

number of sites underlying each estimate.)

Roel van Klink et al. Science 2020;368:417-420

Copyright © 2020 The Authors, some rights reserved; exclusive licensee American Association 
for the Advancement of Science. No claim to original U.S. Government Works





Weidevogels in Nederland – waarom belangrijk?

• Nederland is belangrijk broedgebied voor 
weidevogels die vaak trekvogels zijn

• 85% van alle West-Europese grutto’s broedt in 
Nederland!

• De gruto overwintert in Afrika (bijv. Senegal)

• Verantwoordelijkheid voor instandhouding van de 
soort

• Indicatorsoorten voor biodiversiteit



Wie is wie?

1=grutto, 2=scholekster, 3=kievit, 4=wulp, 5= veldleeuwerik, 6=tureluur



En nog meer

Met de klok mee: slobeend, patrijs, kemphaan, kluut



Weidevogels in Nederland t/m 2017

Bron: SOVON Vogelbalans 2017



Weidevogels in Nederland t/m 2020

Bron: SOVON Vogelbalans 2020



Insecten = voedsel voor weidevogels



Voedsel voor weidevogels: variatie, veel en groot

Variatie

• Lopende insecten, insecten op de bodem voor kievitkuikens (loopkevers, kortschildkevers, insectenlarven, 

spinnen)

• Vliegende insecten voor kuikens van grutto en tureluur (zweefvliegen, sprinkhanen, bijen, langpootmuggen)

Veel

• Gruttokuiken van een week van 600 insecten per uur, tot een totaal van 4800 per dag

• Gruttokuiken van twee weken meer dan 7000 per dag

Groot

• Voor de jeugdgroei is niet zozeer het aantal insecten van betekenis, maar vooral voldoende grote insecten van 

meer dan 4 mm. Zoals hommels, bijen en wespen, maar ook sprinkhanen, langpootmuggen en grotere spinnen



Voedsel volwassen weidevogels

Van der Weijden & Guldemond, 2006



Voedsel weidevogelkuikens

Van der Weijden & Guldemond, 2006



Graslandmanagement voor verhogen aantal insecten

Hoe krijg je meer insecten? 

• Variatie in beheer, zowel in tijd als in ruimte

• Voorbeelden: mozaïekbeheer of stroken gras laten staan (kan ook langs sloten)

• Beweiding geeft meer variatie dan maaien (hoog en laag gras, mestflatten)

• Extensief beheren / lichte bemesting

• Kruidenrijk grasland geeft meer variatie

Vind een balans tussen verschillende ecosysteemdiensten

• Productie (opbrengst en voederwaarde)

• Biodiversiteit



Voorbeeld effect graslandmanagement: wormen onder mestflatten

Van Eekeren et al., 2014



Bron: Koeien & Kruiden, 2021

Voorbeeld effect grasland management: insecten in gangbaar 
grasland (m.n. Engels raaigras) en kruidenrijk grasland



Hoe kun je zelf uitzoeken hoeveel insecten er in grasland zitten?

• Plakvallen voor vliegende insecten – boven de bodem

• Potvallen voor lopende insecten – op de bodem

• Kluit/plaggenmethode voor wormentelling – in de bodem



Zelf aan de slag

Waarom?

• Meten is weten (aantallen, soorten, grootte en gewicht)

• Inzicht in verloop over de tijd

• Inzicht in verloop binnen een perceel

• Verschillen tussen percelen

Hoe?

• Standaard inventarisatiemethodieken ongewervelden voor toepassing in biodiversiteitsonderzoek Aeres
Lectoraat Grasland en Beweiding (uitgebreide handleiding; Van Dijk, 2021)

• Instructiekaarten



Meten en in kaart brengen

• App, ontwikkeld binnen Aeres, maakt het mogelijk metingen in te voeren en te 
demonstreren

• Er wordt gebruik gemaakt van GIS



Wat is GIS?

= Geografisch Informatie Systeem

Een systeem voor:

- Data verzamelen

- Data beheer en opslag

- Data verwerken aanpassen en analyseren

- Data publicatie presentatie en vormgeving





19-9-2021 44

Veel spinnen

Veel mieren

Veel spinnen &
Kortschildkevers

Voorbeeld analyse resultaten



Waar is dit te vinden?

Achtergronden en registratieformulieren via website: https://arcg.is/1Obf01

Directe link naar registratieformulieren via QR-codes:

Plaatsen Ophalen

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


Achtergronden en registratieformulieren via website: https://arcg.is/1Obf01

https://storymaps.arcgis.com/stories/22f3903ddca54ebe8fa89fdc360449a9
https://storymaps.arcgis.com/stories/22f3903ddca54ebe8fa89fdc360449a9
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Storymap

Excel

Statistiek

GIS
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Veldwerk-
Apps

Determinatie

Handleidingen



Instructie plakval, potval en kluit/plagmethode 

Plakval – voor vliegende insecten

Potval – voor lopende insecten

Kluit/plagmethode – voor wormen



Plakval – voor 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



Plakval – voor vliegende insecten

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 deze voor het ophalen

 Registreer met de app (zie instructiekaart)



Plakval – voor vliegende insecten

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



Voorbeelden ‘vliegende’ geleedpotigen



Resultaat plakvallen



Potval (bodemval)

• Voor het vangen van bodemactieve organismen
(denk aan: wolfspinnen, pissebedden, loopkevers, mieren e.a.)

• Welke soorten hangt af van seizoen, weer, temperatuur
(dus niet alleen van locatie en vegetatie)

• Hoe groter de bodemval (doorsnee/omtrek), hoe meer kans op 
vangst -> kijk naar gekozen formaat in het gegeven protocol

• Plaatsing erg belangrijk voor effectiviteit
(diepte, langs randjes, dun begroeid)



Potval – voor 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



Potval – voor lopende insecten

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)



Potval – voor lopende insecten

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 <4mm, 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



Potval – voor lopende insecten

Opruimen:

 Stop het gat in het grasland weer goed dicht

 Neem al je materiaal mee



‘Lopende’ geleedpotigen

Foto’s: Jan van Leeuwen, Tim 

Faasen, Anne Krediet, Rick Buesink



Vangst potvallen

Foto’s: Jan van Leeuwen, Tim 

Faasen, Anne Krediet, Rick Buesink



Kluit/plag – 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



Kluit/plag – wormen

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



Kluit/plag – wormen

Herkenningskaart regenwormen:

https://edepot.wur.nl/292718

Opruimen:

 Doe grond en grasplag weer terug in het gat

https://edepot.wur.nl/292718


Vangsten verwerken in de app

Benodigde materialen:

 Smartphone met GPS, internet en camera



Vangsten verwerken in de app

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

Plaatsen Ophalen

https://arcg.is/HzDL8


Vangsten verwerken in de app

Achtergronden via website: https://arcg.is/1Obf01

Via de website https://arcg.is/1Obf01 zijn de registratieformulieren voor plaatsen en 
ophalen ook bereikbaar (alternatief als QR-code niet werkt)

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


Herkennen van 
Geleedpotigen

Foto’s: Jan van Leeuwen, Tim 

Faasen, Anne Krediet, Rick Buesink



Definities

• Ongewervelden of invertebraten zijn dieren zonder 
een wervelkolom of ruggengraat, in tegenstelling tot vertebrata ofwel 
gewervelden. De gewervelden en ongewervelden vormen samen heel 
het dierenrijk.

• Geleedpotigen (Arthropoda) zijn 
een stam van koudbloedige, ongewervelde dieren met een uitwendig 
skelet, een gesegmenteerd lichaam en meerdelige (gelede) poten. Tot 
de geleedpotigen behoren bekende groepen zoals 
de insecten, spinnen, duizendpotigen en kreeftachtigen. (Wikipedia)

• Insecten (Insecta) zijn een klasse van zespotige, ongewervelde 
dieren die behoren tot de geleedpotigen (Arthropoda). (Wikipedia)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dierenrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wervelkolom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruggengraat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewervelden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stam_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koudbloedig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ongewervelde_dieren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Exoskelet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Segment_(geleedpotige)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Insecten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spinachtigen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duizendpotigen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kreeftachtigen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klasse_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zespotigen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ongewervelde_dieren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geleedpotigen




Wat is dit dier? Determineren!

?
Foto’s: Jan van Leeuwen, Tim 

Faasen, Anne Krediet, Rick Buesink



Onderstam (subphylum)

Insecten enzo

Spinnen, mijten/teken…

Miljoenpoten, 
duizendpoten

Krabben, kreeften, 
pissenbedden…



Nederlandse 
Geleedpotigen



Indeling

• Bijna 23000 soorten
Geleedpotigen in NL

• Georganiseerd met een
indeling: Taxonomie

Orde: Coleoptera (Kevers)

Familie: Carabidae

Genus: Amara

Soort: Amara plebeja



Belangrijkste ordes:

Coleoptera (kevers) Diptera (vliegen) Hymenoptera (wespen) Lepidoptera (vlinders)

Foto’s: Jan van Leeuwen, Tim 

Faasen, Anne Krediet, Rick Buesink



Beginnen – doel is kijken, diversiteit leren zien

•Ordenen van de vangst 
• hoeveel soorten zie je?
• hoeveel per formaatklasse? 

• 0 – 4 mm, 

• 4 – 10 mm, 

• >10 mm

• Voor gevorderden: Sleutels om te determineren

• Voor eenvoud: Apps voor determinatie (Obsidentify)



ObsIdentify

• Gratis fotoherkenningsapp die wilde planten, dieren en 
paddenstoelen uit Nederland en België op naam kan brengen

• De app herkent meer dan 13.000 soorten
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Wormen

• Strooiselbewoners of rode wormen

• Bodembewoners of grauwe wormen

• Pendelaars



Strooiselbewoners of rode wormen

• Leven in de bovenlaag van de bodem (0-10 cm)

• Van boven paars-rood, van onderen lichter van kleur

• Beweeglijk

• Zorgen voor opbouw organisch materiaal

• Komen vooral op grasland voor

Bron: Herkenningskaart Regenwormen, LBI, Zanen, 2013



Bodembewoners of grauwe wormen

• Leven in de laag tot 10-40 cm

• Van boven en van onderen dezelfde kleur

• Verbeteren de bodemstructuur

• Meest voorkomende worm op grasland en op bouwland

Bron: Herkenningskaart Regenwormen, LBI, Zanen, 2013



Pendelaars

• Maken gangen tot wel 3 meter diep

• Rode kop en een grauwe platte staart

• Onderkant is lichter van kleur dan bovenkant

• Komen vooral ‘s nachts naar de oppervlakte om 
plantenresten te zoeken

• Zorgen voor gangen voor ontwatering/beworteling

Bron: Herkenningskaart Regenwormen, LBI, Zanen, 2013



Wormen

• Variatie in wormsoorten is een teken van een goede bodem

• Streefwaarde grasland: 300-700 wormen per m2

• Streefwaarde bouwland: 80-200 wormen per m2

• Op kleigrond vind je meer wormen dan op zandgrond



Wormenbestand op verschillende grondsoorten onder grasland in de 
melkveehouderij

Van Eekeren et al., 2014



Voorbeelden van praktijkmetingen

• Aeres Farms

• Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebieden (BIMAG) 



Insecten bij Aeres Farms in het voorjaar van 2021

Drie biologische percelen:

Engels raaigras met kruiden Nutriherb (rode klaver, witte cultuurklaver, esparcette, 
rolklaver, karwij, chichorei, smalle weegbree, luzerne) (2018 ingezaaid) – Lp+kr

Engels raaigras met witte klaver (2014 ingezaaid) – Lp+wit

Engels raaigras met rode klaver (2020 ingezaaid) – Lp+rood



Potvallen, Aeres Farms, aantal insecten voorjaar 2021

Veel variatie, in het vroege voorjaar minder lopende insecten dan in het late 
voorjaar



Plakvallen, Aeres Farms, aantal insecten <4 mm voorjaar 2021

Aantal insecten neemt toe in het voorjaar



Plakvallen, Aeres Farms, aantal insecten >4 mm voorjaar 2021

Aantal insecten neemt toe in het voorjaar



Kluit/plaggenmethode, Aeres Farms, aantal wormen voorjaar 2021

Nieuw ingezaaid grasland (Lp+rood) heeft minder wormen



Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebieden (BIMAG) 



BIMAG-meting nachtvlinders

• Erf

• Gangbaar

• Natuurlijk beheerd



BIMAG-meting nachtvlinders: resultaten 2020

Bron: BIMAG



BIMAG – voorbeelden nachtvlinders
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