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Vergelijkingsonderzoek beplantingsmethoden 

Prins Bernhardbos 
 

(onderzoeksopzet zoals ook uiteengezet in onze offerte d.d. 30-09-2014) 

 

Aanleiding 

In het voorjaar van 1999 zijn op 20 ha zowel de traditionele (10 ha) als de Integrale Beplantingsme-

thode Ruyten (IBR) (10 ha) toegepast bij een aanplant in het Prins Bernhardbos, een parkbos gelegen 

tussen Haarlem en Hoofddorp. De traditionele aanplant is stereotype voor alle aanplant van het zo-

genaamde ‘bosplantsoen’, dat sedert de jaren ‘60 tot heden algemeen is ingevoerd en wordt toege-

past voor stedelijke en landschappelijke beplantingen. Het gaat uit van jong plantmateriaal en korte 

en regelmatige plantafstand. 

De IBR kiest voor stedelijke aanplant in de regel voor groot plantmateriaal op variabele grotere plant-

afstanden gebaseerd op de IBR-groeiprognose waardoor veel onderhoud kan worden uitgespaard en 

een gevarieerde, direct bruikbare en veilige aanplant kan worden gerealiseerd. Hoewel met groter en 

duurder plantmateriaal wordt gestart, zijn op den duur de totaalkosten beduidend minder. Het te-

rugverdienmoment treedt op tussen het 5e en 15e jaar na de aanleg. 

 

Behalve een verschil in kosten is de verwachting dat er ook verschillen zullen zijn in de flora en fauna 

die zich weet te vestigen in deze bossen. Om hiervan een beeld te krijgen is direct na de aanleg een 

vergelijksonderzoek uitgevoerd op het voorkomen van vogels, maar dit heeft toen nog geen signifi-

cante resultaten opgeleverd. Sedertdien is er op dit onderwerp geen onderzoek meer uitgevoerd. 

Nu na 15 jaar het bos inmiddels al enige tijd het uiterlijk heeft van een volwassen parkbos, dringt zich 

de vraag op of er inmiddels wel verschillen zijn en zo ja, wat hun betekenis dan is. 

Onderzoek 

Ecologica is gevraagd om een voorstel te formuleren voor een vergelijkingsonderzoek van beide be-

plantingsmethoden op grond waarvan verschillen in biodiversiteit kunnen worden vastgesteld. Daar-

bij werd aangegeven dat het vermoedelijk verstandig is om het onderzoek geheel of gedeeltelijk te 

richten op de entomofauna (insecten). Gezien de aard van de onderzoekslocatie en de vraagstelling 

onderschrijven wij dit: 

• De entomofauna vormt een substantieel deel van de biodiversiteit in Nederland: ±70% van de 

vastgestelde soorten is insect (tegen <3% voor alle zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en 

vissen samen). Dit maakt dat onderzoek aan deze groep al snel een stuk representatiever is voor 

de biodiversiteitsontwikkeling dan onderzoek aan de bekendere, grotere dieren. 

• De entomofauna heeft als voordeel dat veel vertegenwoordigers maar een klein leefgebied heb-

ben (passend bij de omvang van dit bos), relatief weinig verstoringsgevoelig zijn (passend bij het 

recreatief medegebruik) en een korte generatietijd hebben (relatief snel reageren op ontwikke-

lingen). Dit leidt ertoe dat er relatief veel indicatieve soorten verwacht mogen worden en daar-

mee ook de kans vergroot wordt dat er gedetailleerde conclusies getrokken kunnen worden. 

• De entomofauna wordt in steeds bredere kring erkend als cruciaal onderdeel in het functioneren 

het systeem; denk bijvoorbeeld aan bestuivende insecten zoals wilde bijen of insecten als stapel-

voedsel voor vogels of vleermuizen. Steeds meer partijen zien ook in dat deze groep haar eigen 

waarde heeft, haar eigen problemen en daarmee ook vraagt om specifieke aandacht; soms met 

specifieke bedreigde insecten als einddoel, maar vaak meer algemeen om te komen tot een be-

ter functionerend ecosysteem of een beter begrip ervan. 
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Onderstaand een voorstel voor een bemonstering van de 2 bosgebieden op diverse insectengroepen. 

Per soortgroep is aangegeven waarom voor deze soortgroep is gekozen en hoe wij het onderzoek in 

zouden richten.  

Aanpak 

 

Selectie van soortgroepen 

Aangezien de bossen vanuit bosperspectief nog vrij jong zijn en ook vrij geïsoleerd liggen ten opzich-

te van oudere bos- of natuurgebieden, ligt het voor de hand om te kiezen voor soortgroepen met 

een flink aandeel soorten die relatief mobiel zijn en snel reageren op kansen. Verder is het van be-

lang om te kiezen voor soortgroepen met relatief veel soorten waarvan de habitateisen goed bekend 

zijn, die karakteristiek zijn voor bossen of bosranden en die relatief weinig gevoelig zijn voor versto-

ring, gezien het intensieve recreatieve gebruik van het park.   

 

Voor wat betreft de ongewervelde fauna zijn de meest gangbare soortgroepen in monitoringsprojec-

ten de dagvlinders, libellen en sprinkhanen. Libellen zijn in dit kader echter niet zo van belang, aange-

zien die als gevolg van hun aquatische levenswijze geen directe relatie hebben met bos(aanleg en -

beheer). Binnen de sprinkhanen en dagvlinders zijn wel enkele soorten die in bomen of bosranden 

leven. Erg soortenrijk zijn deze groepen helaas niet in de regio in kwestie, maar aangezien het wel 

relatief grote, bekende en opvallende insecten betreft, is het toch het overwegen waard om zowel 

sprinkhanen als dagvlinders mee te nemen in het onderzoek (ook voor communicatiedoeleinden). 

Andere (terrestrische) soortgroepen binnen de insecten die nog relatief vaak aandacht krijgen in mo-

nitoringsprojecten zijn aculeaten (wilde bijen, angeldragende wespen en mieren), zweefvliegen en 

kevers (met name loopkevers). Van de aculeaten zijn in het gebied in kwestie vermoedelijk vooral de 

graafwespen interessant en mogelijk ook de wilde bijen (met name in wat drogere, bloemrijke situa-

ties). De relatief honkvaste mieren zullen hier vermoedelijk wat minder soortenrijk en informatief 

zijn en hebben wij dan ook niet opgenomen in dit onderzoek. Ook interessant (en qua methodiek be-

hoorlijk goed combineerbaar met bijen en wespen) zijn de zweefvliegen. Voor de zweefvliegen geldt 

zelfs dat tweederde van de soorten specifiek bos- of struweelgebonden is; bij de aculeaten ligt dit 

percentage wat lager. 

Voor de kevers geldt enerzijds dat deze groep zó soortenrijk is (>4000 soorten in Nederland), dat er 

specifieke soorten aan te wijzen zijn voor vrijwel alle denkbare omstandigheden, maar anderzijds dat 

hun bemonstering al snel dermate tijdsintensief wordt, dat tijd en geld beperkend worden. De mees-

te keveronderzoeken beperken zich dan ook tot een bepaalde subset aan soorten, veelal loopkevers. 

Van de loopkevers is een aanzienlijk percentage te vangen met bodemvallen. Nadeel van bodem-

vallen is, dat deze wekenlang in het veld moeten staan en daarbij gevoelig zijn voor vernieling. Zeker 

in een park met veel recreatie en ook (maai)beheer kan dit een serieus knelpunt vormen. In zo’n 

situatie is wellicht een methodiek te prefereren waarbij de onderzoeker zelf actief kevers verzamelt 

(bijv. met een klopscherm), zonder vangtuig achter te hoeven laten. In dit onderzoek is een beknopt 

potvallenonderzoek als optie opgenomen, naast een opzet waarbij met een klopscherm naar kevers 

wordt gezocht. Met deze laatste methode worden vooral phytophage (plantenetende) soorten ver-

zameld die op bomen en struiken leven. Het potvallenonderzoek zou primair bodemfauna opleveren. 

 

Behalve de bovengenoemde insectengroepen vormen met name de nachtvlinders nog een bekende 

groep met vele bosgebonden vertegenwoordigers. Een groot deel is ook vrij goed te bemonsteren 

(met licht of zoete smeersels) en op zicht te herkennen. Nadeel van nachtvlinders is dat bemonste-

ring ’s nachts dient te gebeuren en ook vrij frequent en op meerdere plaatsen binnen het onder-

zoeksgebied, om een beeld te genereren van de aanwezige soorten dat goed vergelijkbaar is tussen 

de 2 beplantingsmethoden. Dit zou het een arbeidsintensieve groep maken om te onderzoeken, zelfs 
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wanneer er niet gestreefd wordt naar volledige soortenlijsten, en daarom zijn de nachtvlinders niet 

opgenomen in dit onderzoek.  

Behalve de fauna zou eventueel ook de flora in kaart gebracht kunnen worden (geheel of een selec-

tie van indicatieve soorten). Aangezien de flora met name samenhangt met abiotiek en maaibeheer, 

ligt deze soortgroep minder voor de hand om het verschil in beplantingsmethoden te toetsen. De 

beplantingen zijn naar verwachting bovendien niet oud genoeg om ontwikkeling van kenmerkende 

bosvegetaties te verwachten.  

 

Methode insectenonderzoek 

Per voorgestelde soortgroep wordt hieronder beknopt uiteengezet hoe het onderzoek aangepakt zou 

kunnen worden. 

 

Dagvlinders 

Voor deze soortgroep stellen we voor om het gebied vlakdekkend in kaart te brengen middels 5 

veldbezoeken in de periode april – augustus. Alle vlinderwaarnemingen worden vastgelegd met GPS-

coördinaten. Op basis hiervan kunnen dan verschillen zichtbaar worden gemaakt in soortenrijkdom, 

vlinderdichtheid en habitatvoorkeuren van de aanwezige vlinders. 

 

Sprinkhanen 

Verwachting is dat het gebied niet bovenmatig interessant zal zijn voor sprinkhanen, maar deze 

groep kan relatief eenvoudig worden mee gekarteerd tijdens het overige veldwerk. Daarbij geldt dat 

voor sprinkhanen vooral de soortenrijkdom en globale spreiding over het gebied zal worden vastge-

legd. 

 

Wilde bijen, graafwespen en zweefvliegen 

Voorstel is om gedurende de 5 dagen met veldwerk die voor dagvlinders en sprinkhanen nodig zijn 

ook continu te letten op bijen, graafwespen en zweefvliegen en ter aanvulling her en der gericht te 

posten op kansrijke plekken. Aangezien voor deze groepen geldt, dat een deel van de soorten niet in 

het veld te herkennen is, zullen steekproefsgewijs exemplaren worden verzameld voor identificatie-

doeleinden. Op deze wijze kan een niet 100% volledige, maar wel representatieve soortenlijst per 

beplantingsstrategie worden gegenereerd. Analyse vindt met name plaats op niveau van soor-

tenrijkdom en bijzonderheid en indicatiewaarde van de aanwezige soorten. 

 

Kevers 

In de voorgestelde opzet ligt de nadruk nog meer dan bij de andere groepen op vergelijkbaarheid en 

indicatiewaarde en niet op volledigheid (analoog aan bijvoorbeeld macrofaunameetnetten). De twee 

deelgebieden zullen zo gelijkwaardig mogelijk worden bemonsterd: zo veel mogelijk dezelfde struc-

turen, met dezelfde methodiek en intensiteit, in dezelfde tijden van het jaar. Voorstel is om qua me-

thodiek uit te gaan van het klopscherm. Hierbij wordt met een stok op takken van bomen en struiken 

geklopt waarbij de kevers die hierdoor van de takken vallen worden opgevangen met een scherm. 

Van alle aangetroffen soorten wordt een klein aantal exemplaren geconserveerd en meegenomen 

ter determinatie. 

Desgewenst kunnen aanvullend hierop ook twee series potvallen worden uitgezet (specifiek gericht 

op loopkevers). Ons advies in dat geval zou zijn om relatief veel vallen voor een relatief korte periode 

uit te zetten. De vallen dienen na het uitzetten iedere 2 weken gecontroleerd en geleegd te worden.  

Aangezien bij keveronderzoek vooraf niet in detail is aan te geven hoeveel kevers verzameld zullen 

worden, wordt heel pragmatisch een limiet gesteld op de te besteden determinatietijd. In geval van 

tijdgebrek zullen lastigere groepen niet tot op soort worden gedetermineerd. 
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Uitwerking 

De verzamelde veldgegevens zullen worden geanalyseerd op verschillen tussen de 2 beplantingsme-

thoden. Resultaten van deze analyse zullen worden toegelicht in een bondige rapportage, rijk geïllu-

streerd met foto’s. Hierbij zal de nadruk liggen op de ecologische interpretatie en onderbouwing van 

de relevantie van de gevonden verschillen. Er zijn geen diepgaande statistische analyses voorzien in 

dit onderzoek. Indien de resultaten hiertoe aanleiding geven kan uiteraard in een later stadium 

alsnog worden besloten om de data uitgebreider te analyseren. 

Product 

Het product zal bestaan uit een bondige rapportage met daarin een beschrijving van de methodiek 

en bespreking van de resultaten. Deze zullen waar nodig voorzien worden van verspreidingskaarten 

en natuurlijk ook de nodige foto’s om de veelal weinig bekende soorten wat meer tot leven te laten 

komen. Wanneer blijkt dat er interessante resultaten uit het onderzoek komen, adviseren wij om de 

resultaten ook op te laten leveren in de vorm van een artikel voor een vaktijdschrift.  

De verzamelde veldgegevens worden digitaal opgeleverd in een Excel-tabel. 

Planning 

De planning zal nader worden uitgewerkt in overleg met de opdrachtgever, maar in de basis wordt 

uitgegaan van de volgende opzet: 

• opdrachtverlening:    uiterlijk begin maart 2015 (liefst eerder) 

• veldbezoeken:     april – augustus 2015 

• rapportage en afronding:   december 2015 

 

 


