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Lesmodule SUSTAIN: voedselwebstructuur 
 
Leuk dat je meedoet aan het Erasmus+ project SUSTAIN. In deze lesmodule komt jouw klas in 
aanraking met de problematiek rondom duurzame landschappen en behoud van biodiversiteit. Door 
zelf een onderzoek uit te voeren naar biodiversiteit in agrarische landbouwgebieden, help je mee om 
de kennis te vergroten rondom dit thema en draag je een steentje bij aan de wetenschap.  
 
Korte beschrijving project SUSTAIN 
Het Europese project SUSTAIN heeft als doel om leerlingen en hun naaste omgeving te betrekken bij 
onderzoeksprojecten – wat we ook wel ‘citizen science’ noemen – over biodiversiteit, vogelmigratie 
en watermanagement. Dit Erasmus+ project is een samenwerking tussen twaalf partners en wordt 
gecoördineerd door Science LinX, het science center van de Faculteit Science and Engineering,  
Rijksuniversiteit Groningen. De partners - onderzoekers van 4 universiteiten en docenten van 6 
voortgezet onderwijs scholen uit Spanje, Cyprus en Nederland samen met experts op het gebied van 
wetenschapseducatie en communicatie van EUSEA - hebben met elkaar drie verschillende online 
lesmodules ontwikkeld rondom centrale onderwerpen gebaseerd op problematiek die regionaal 
speelt. Deze modules zijn zo ontwikkeld dat ze uitwisselbaar zijn tussen de landen – iedereen kan ze 
gebruiken in de klas! 
 

1. Lesmodule over vogelmigratie gebaseerd op de illegale vangst en consumptie van zangvogels 
in Cyprus 

2. Lesmodule over watermanagement gebaseerd op de uitdroging van het meer in nationaal 
park Albufera in Spanje 

3. Lesmodule over voedselwebstructuren in agrarische landschappen gebaseerd op de afname 
van weidevogels in agrarische landschappen in Nederland 

 
 
Wat ga jij doen? 
In deze lesmodule ga je aan de slag met de voedselwebstructuur in agrarische landschappen. Je leert 
meer over duurzame landschappen, wat de rol is van biodiversiteit in agrarische landschappen en 
hoe je een voedselweb moet maken. Je gaat stakeholders interviewen die betrokken zijn bij de 
indeling van agrarische landschappen om een beter beeld te krijgen van de verschillende belangen 
die spelen. Vervolgens voer je een onderzoek waarbij je de biodiversiteit in verschillende 
landschappen gaat meten en met elkaar vergelijkt. Als afsluiting van het project organiseer je met de 
klas een publiek event waarin jullie de uitkomsten van dit project presenteren aan ouders, 
stakeholders, boeren en andere geïnteresseerden.  
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Theoretisch kader 
 
Doel 
Voordat je zelf onderzoek gaat doen - door stakeholders te interviewen en veldwerk uit te voeren – is 
het goed dat je meer te weten komt over het onderwerp van deze module. In dit gedeelte krijg je 
meer informatie over duurzame landschappen, voedselwebstructuren en over biodiversiteit in 
agrarische landschappen. Bij deze colleges hoort een serie vragen om je te verdiepen in het 
onderwerp. De antwoorden leg je vast in een documentatiemap. Je hebt ze namelijk nodig in de 
overige onderdelen van de module en aan het eind voor het afsluitende publieksevenement. 
 
Duurzame landschappen 
Als maatschappij maken wij – jij en ik – gebruik van het landschap om erin te wonen, naar school of 
werk te gaan, er onze vrije tijd in door te brengen. Daarnaast wordt het landschap gebruikt om ons 
voedsel in te verbouwen en om producten te maken. Het gebruik van het landschap kunnen we in 
drie hoofdfuncties onderverdelen: voor de mens (People), als het om winst gaat (Profit) en voor de 
planeet (Planet). Als maatschappij staan wij voor het vraagstuk hoe we het landschap kunnen 
gebruiken voor onszelf (sociaal en economisch gezien – dus People en Profit) zonder dat de natuur 
(Planet) hiervan de dupe wordt. We gebruiken het landschap duurzaam als er een balans is tussen de 
drie hoofdfuncties. Een duurzaam landschap hebben we nodig om de planeet leefbaar houden, ook 
voor toekomstige generaties.  
 
Bekijk college 1 over ‘sustainable landscapes’ [duurzame landschappen] waarin je meer te weten 
komt over duurzame landschappen en het onderwerp People, Planet, Profit. 

 
Verdieping 
Leg de antwoorden op de volgende vragen vast in je documentatiemap. 
 

1) Verdiep je in het onderwerp van duurzame landschappen en de drie hoofdfuncties People, 
Planet, Profit. Bekijk het landschap bij jou in de buurt vanuit dit perspectief (je kunt ook de 
luchtfoto’s in figuur 1 als voorbeeld gebruiken) en beschrijf de verschillende onderdelen in 
het landschap (noem er tenminste 5). Geef voor elk onderdeel in het landschap aan welke ‘P’ 
het belangrijkst is.  
 

2) Beschrijf in je eigen woorden wat de definitie van een duurzaam landschap is. 
 

3) Onderzoek voor jouw land welk percentage van de landoppervlakte gebruikt wordt voor 
bebouwing, recreatie, industrie, landbouw, natuur en water en vergelijk dit met andere 
landen, bijvoorbeeld Spanje en Cyprus. Bediscussieer wat de belangrijkste overeenkomsten 
en verschillen zijn tussen Nederland, Cyprus en Spanje als je naar de functies van het 
landschap kijkt? Leg dit vast. 

 
4) In de huidige maatschappij ondervinden we verschillende problemen die worden 

veroorzaakt doordat wij het landschap niet duurzaam gebruiken en er een gebrek aan balans 
is tussen de drie hoofdfuncties People, Planet en Profit. Geef aan welke problemen jij ziet 
(noem er minstens drie) en welke zou je graag willen oplossen?  
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Voedselwebstructuur 
De huidige wereldbevolking is tot een duizelingwekkend 7,5 biljoen gegroeid en blijft ook nog steeds 
groeien. Deze toename leidt ertoe dat we steeds meer aanspraak maken op ons landschap om te 
overleven. Het heeft tot een onhoudbare situatie geleid als we kijken naar de natuur. Het landschap 
dat ooit rijk was aan verschillende planten en dieren (= grote biodiversiteit) is steeds meer aan het 
verarmen.  
 
Ook planten en dieren hebben het landschap nodig voor voedsel, veiligheid en om zich voort te 
kunnen planten. Elk soort (plant of dier) voelt zich thuis in een bepaald landschap/ecosysteem en 
vervult hierin een bepaalde rol. Dit kan de rol zijn als producent, als consument of als reducent. Door 
deze rol staat een soort in verbinding met de andere planten- en diersoorten in het ecosysteem en 
zijn ze van elkaar afhankelijk.  
 
Bepaalde organismen hebben zich in de loop van decennia aangepast aan het landschap dat de mens 
heeft geschapen. Zij voelen zich thuis in het agrarisch landschap, vanwege de openheid van het 
landschap. Weidevogels zijn daar een goed voorbeeld van.  
 
Bekijk college 2 over ‘foodweb structures’ [voedselwebstructuren] waarin je meer leert over de 
ecologie van planten en dieren en welke rol zij spelen in een ecosysteem. 
 
Verdieping 
Leg de antwoorden op de volgende vragen vast in je documentatiemap. 
 

5) Kies een dier (een vogel of een zoogdier) dat bij jou in de buurt voorkomt in een agrarisch 
landschap en maak voor dit dier een ‘dierenpaspoort’ waarin je jouw dier omschrijft (stem 
met je docent af welk dier je voor deze opdracht gebruikt). In dit paspoort staat in ieder 
geval: 

• Naam en soortnaam 
• De habitat of leefomgeving waarin het dier leeft 
• Dieet 
• Predators 
• Bijzonderheden  

 
6) Maak een voedselweb met jouw dier. Geef in jouw voedselweb bij alle schakels aan of het 

om een consument, reducent of producent gaat. Enkele tips: Begin met het maken van de 
losse voedselketens, die je later met elkaar vervlecht tot een voedselweb. Zet de producenten 
onderaan neer en de eerste orde consumenten daarboven. Vergeet niet de planten en dieren 
door pijlen met elkaar te verbinden. 
 

7) Menselijk ingrijpen (gebruik bestrijdingsmiddelen, maaien, bemesten) of natuurlijke 
processen (ziekte, extreme weersomstandigheden) hebben effect op de organismen die 
leven in een bepaald ecosysteem. Zo kan het gebeuren dat een bepaalde soort verdwijnt uit 
het ecosysteem. Wat gebeurt er met de andere organismen in jouw voedselweb als een 
bepaalde plantensoort (als eerste orde producent) of dierensoort (als eerste, tweede of 
derde orde consument) verdwijnt?   
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Biodiversiteit in agrarische landschappen 
Met een alsmaar groeiende wereldpopulatie wordt de vraag naar voedsel ook groter en groter. Om 
aan deze vraag te voldoen, heeft de landbouw (zowel akkerbouw, tuinbouw als veeteelt) in de 
afgelopen eeuw een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen in schaal, maar ook op het vlak 
van technologie en bedrijfsvoering. Door vergroting van landbouwpercelen en moderne 
landbouwtechnieken is het bewerken van het land steeds makkelijker geworden. Door het gebruik 
van kunstmest en krachtvoer kan voedsel – zowel gewassen als vlees – een stuk efficiënter 
geproduceerd worden. De voedselproductie is daarmee nog nooit zo snel geweest. Dat heeft een 
behoorlijk effect op het leefgebied van de planten en dieren in landbouwgebieden. Veel soorten 
laten een achteruitgang zien in aantallen. 
 
Case study: de grutto als graadmeter voor een duurzaam landschap 
Eén van deze soorten is de grutto, de nationale vogel van Nederland. Deze vogel houdt van open 
kruidenrijk grasland. Dit type landschap wordt in Nederland steeds zeldzamer. Het grasland wordt 
gebruikt voor beweiding van vee, met name van koeien in verband met melkproductie. Voor een 
hoge productie van kwalitatief goede melk wordt eiwitrijk gras gezaaid, het gras bemest en 
regelmatig gemaaid. Dit beheer heeft consequenties voor de grutto, die voor voedsel, veiligheid en 
voortplanting afhankelijk is van het grasland. 
 
Bekijk nu college 3 over ‘biodiversity in agricultural landscapes’ [biodiversiteit in agrarische gebieden] 
waarin je meer leert over de relatie tussen de landbouw en de achteruitgang van soorten zoals de 
grutto die in het boerenland voorkomen. 
 
Verdieping 
Leg de antwoorden op de volgende vragen vast in je documentatiemap. 
 

8) Maak een overzicht van de landbouwactiviteit in jouw regio waarin je aangeeft  
o Wat rond 1950 de belangrijkste landbouwproducten zijn 
o Wat de belangrijkste landbouwproducten tegenwoordig zijn 
o Welk percentage van de belangrijkste landbouwproducten voor gebruik in eigen land 

is en welk percentage voor export naar het buitenland 
o Welke veranderingen het landschap heeft ondergaan in de laatste 50 jaar. 

 
9) De intensivering van de landbouw zet het broedgebied van weidevogels onder druk.  

o Zoek uit welke eisen een weidevogel stelt aan zijn leefomgeving. Denk daarbij aan 
drie factoren: voedsel, veiligheid en voortplanting.  

o Noem enkele beheersmaatregelen in het grasland die door de boer worden 
uitgevoerd om de melkproductie te optimaliseren (denk aan beweiding, maaien, 
bemesting). Leg uit welke invloed deze maatregelen hebben op de leefomgeving van 
weidevogels.  

o Leg uit wat een boer kan doen om te zorgen dat de beheersmaatregelen ten 
behoeve van melkproductie niet ten koste gaan van de leefomgeving van 
weidevogels. In andere woorden, wat zijn voorbeelden van natuur-inclusieve of 
extensieve maatregelen? 
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Probleemstelling 

Stakeholders in de landbouw 
Bij gebruik van het landschap voor agrarische landbouw zijn vele partijen betrokken, elk vanuit een 
eigen rol met een eigen belang. Om een conflict in het gebruik van het landschap – in deze 
casestudy: de achteruitgang in weidevogels door intensief landbouwgebruik - op te kunnen lossen is 
het van belangrijk om de verschillende partijen (stakeholders) te kennen en hun belangen te 
achterhalen. Boeren (van gangbaar tot biologisch dynamisch en natuur-inclusief) hebben het 
agrarische land nodig om voedsel te kunnen verbouwen voor hun bedrijf. Ze kunnen echter niet 
zomaar alles doen; zij zijn aan regels gebonden, opgelegd door lokale, nationale of zelfs Europese 
overheden. Ook vertegenwoordigers van natuurorganisaties spelen een rol. En wat dacht je van je 
eigen rol als consument? 

 
Verdieping  
Leg de antwoorden op de volgende vragen vast in je documentatiemap. 
 

10) Maak en overzicht van stakeholders die een rol spelen bij het conflict tussen agrarische 
landschappen en biodiversiteit bij jou in de regio. Geef voor elke stakeholder aan wat 
zijn/haar grootste belang is en bij welk van de drie P’s (People, Planet, Profit) dit hoort. 
 

11) Om meer te weten te komen over de opvattingen en belangen van deze stakeholders ga je 
een aantal stakeholders interviewen. Bereid je goed voor op deze interviews door je te 
verdiepen in het onderwerp en in de rol en achtergrond van de verschillende stakeholders. 
Bedenk van tevoren de interviewvragen en bedenk dat je door middel van de 
interviewvragen meer te weten wilt komen over de belangen van de verschillende 
stakeholders in agrarische landschappen en hoe het relatie heeft tot de behoefte van 
voedsel, veiligheid en voortplanting van weidevogels.   

Bekijk het gedeelte ‘interview skills’ in de toolbox waarin je meer te weten komt over het 
voorbereiden van een interview en het bedenken van interviewvragen. 

12) Maak een analyse van de belangen die spelen bij de verschillende stakeholders. 
 
Bekijk het gedeelte ‘pentagonal problem’ in de toolbox waarin een uitleg staat hoe je een 
probleemanalyse kan doen met behulp van een pentagonal problem. 
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Onderzoek 
 
Vergelijkend onderzoek doen 
In het merendeel van agrarische landschappen ligt de nadruk op het produceren van voedsel en is er 
minder aandacht voor de biodiversiteit. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat in 
een bloemrijk grasland organismen boven en onder de grond zelfs bijdragen aan een gezonder 
landbouwsysteem.  
 
Tijdens dit gedeelte van het project ga je zelf onderzoek doen. Je gaat de biodiversiteit bij twee 
agrarische boeren met verschillende bedrijfsvoering meten en deze met elkaar vergelijken. Het 
meten aan biodiversiteit, ofwel monitoring, levert waardevolle kennis op die kan worden ingezet om 
beheersmaatregelen mee te ontwikkelen waarmee het landschap duurzamer gebruikt kan worden. 
 
In de bijlage in deze handleiding staan verschillende methodes die je kunt gebruiken om metingen te 
doen aan de biodiversiteit van planten, bodemdieren, kruipende en vliegende insecten. Lees deze 
goed door en bekijk ook de aandachtspunten die bij elk van deze methoden horen.  
 
Verdieping 
Leg het onderzoek vast in je documentatiemap. 

13) Maak een werkplan waarin de volgende onderdelen beschreven staan: 
- Doel van het experiment – waarom ga je dit onderzoek uitvoeren? 
- Hoofdvraag en deelvraag(en) waarin duidelijk beschreven staat welke variabele(n) je 

gaat onderzoeken in de twee gebieden 
- Hypothese – wat verwacht je als uitkomst 
- Materialen en methode 
- Verantwoording van sample methode (nauwkeurigheid, herhaling, …) 
 
Bekijk het gedeelte ‘doing research’ in de toolbox om meer te leren over het maken van een 
werkplan en het doen van wetenschappelijk onderzoek.  

14) Je hebt in het veld metingen gedaan aan biodiversiteit in twee verschillende gebieden. 
Analyseer de data en presenteer de resultaten in een overzichtelijk schema/tabel/grafiek. 
Gebruik deze resultaten om een vergelijking te maken tussen de twee gebieden: wat zijn de 
verschillen en de overeenkomsten? 
 
Bekijk het onderdeel over ‘making graphs’ en over ‘data analysis’ in de toolbox waarin je 
meer informatie vindt over het presenteren en analyseren van data. 

15) Maak aan de hand van de verkregen resultaten een voedselweb van de soorten die op beide 
locaties voorkomen. Gebruik de methode die je hebt toegepast in de opdracht waarin je je 
eigen voedselweb hebt gemaakt.  
 

16) Beschrijf welke conclusie je kunt trekken uit je onderzoek. Bespreek in de discussie wat de 
reikwijdte van jouw onderzoek is. Bespreek of de resultaten specifiek alleen voor jouw 
onderzoeksgebied gelden. Denk je dat je dezelfde uitkomsten kunt verwachten als je dit 
experiment uitvoert in een ander gebied in jouw regio, een ander deel van Nederland of in 
een ander gebied in Europa? Geef vervolgens in de discussie aan welke onderdelen fout 
gingen en welke aanpassingen nodig zijn in een volgend onderzoek om dit te verbeteren. 
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Bekijk het gedeelte ‘scientific writing’ In de toolbox om meer te weten te komen over het 
schrijven van een conclusie/discussie.  
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Publieksevenement 

Tijdens dit project heb jij je met jouw medeleerlingen verdiept in het onderwerp rondom de 
achteruitgang van biodiversiteit in landbouwgebieden in jouw eigen regio. Het thema raakt echter 
niet alleen jullie, maar de gehele samenleving. De uitkomsten van dit project zijn dan ook interessant 
voor een breder publiek. Door meer mensen uit jullie directe omgeving te informeren over de 
achteruitgang in biodiversiteit in landbouwgebieden, worden ook zij bewuster van het probleem en 
draagt de bijeenkomst bij aan een langzame verandering richting een duurzamer ingericht landschap. 

Opdracht 

17) Presenteer de uitkomsten van jouw/jullie onderzoek tijdens een attractieve 
informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt als klas gezamenlijk georganiseerd, waarbij 
elke groep zijn eigen aandeel heeft. Overleg met de klas wie welk onderdeel voor zijn 
rekening neemt. 
 
De bijeenkomst dient aan de volgende eisen te voldoen: 
- De informatiebijeenkomst dient spectaculair te zijn en een onuitwisbare indruk achter te 

laten bij het publiek, dus kies hiervoor een vrije, creatieve vorm. 
- De informatiebijeenkomst moet gericht zijn op verschillende doelgroepen; vergeet de 

verschillende doelgroepen niet uit te nodigen. 
- Denk eraan dat niet iedereen dezelfde kennis heeft over het thema. Leg begrippen als 

duurzaam landschap en biodiversiteit op een toegankelijke manier uit.  
- Neem voor het verhaal de verschillende opdrachten uit de module mee en kies hieruit de 

belangrijkste onderdelen om het verhaal te vertellen. Let erop dat het publiek een totaal 
overzicht krijgt van het project.  

 
Bekijk de onderdelen onder het kopje Publieksevent in de toolbox waar je tips vindt over het 
geven van presentaties en het doel van wetenschapscommunicatie. 
 
Op de site van het EUSEA Science Engagement Platform kun je inspiratie vinden voor 
verschillende formats voor een publiek event over wetenschap.  

  

https://eusea.info/platform/
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Bijlage:  
 
Biodiversiteit meten in het veld 
In dit gedeelte vind je verschillende veldwerk methodes die gebruikt worden om te inventariseren 
welke planten en dieren in een gebied leven.  

Verwerk deze methodes vervolgens in je werkplan. Je hoeft alleen de methodes in je werkplan te 
verwerken die bij je eigen onderzoeksvraag horen! Lees de methodes van tevoren goed door en 
bekijk de aandachtspunten die bij elk van deze methoden horen. 
 
Waar doe je onderzoek? 
De locatie waar je het onderzoek uitvoert is belangrijk, je wilt namelijk onderzoeken wat het verschil 
is tussen biodiversiteit in extensieve en intensieve landbouwgebieden. Kies dus een locatie voor 
kwadranten van een vegetatieopname of voor bodemvallen waar de metingen gegevens opleveren 
die bruikbaar zijn om deze vergelijking te maken. Vraag aan de boer welke maatregelen er uitgevoerd 
worden (denk aan hoe vaak er gemaaid wordt in het jaar, manier van bemesting, etc.). Deze kennis is 
belangrijk om je uitkomsten van het experiment te verklaren! 
 
Bekijk het gedeelte ‘doing research’ in de toolbox voor tips over hoe je de metingen in het veld 
uitvoert.  
 
Welk dier is het? 
Het determineren of op naam brengen van soorten is best een uitdaging in het veld. Probeer in 
eerste instantie om de dieren op soort te determineren (bijv. akkerhommel). Bij soorten waar de 
kenmerken goed zichtbaar zijn lukt dat vaak wel. Bij andere metingen is het voldoende om het 
organisme op klasse niveau te determineren (bijv. hommel). Bedenk voor elke meting dus goed of je 
het determineren tot soort of klasse niveau doet. Zorg dat je duidelijke foto’s maakt, zodat je lastige 
soorten in de klas kunt opzoeken. 

De belangrijkste klassen zijn: 
 

Geleedpotigen 
• Vliegen en muggen (Diptera) 
• Kevers (Coleoptera) 
• Hommels, bijen, wespen en mieren  

(Hymenoptera) 
• Vlinders (Lepidoptera) 
• Wantsen (Heteroptera) 
• Sprinkhanen en krekels (Orthoptera) 
• Duizendpoten (Myriopoda) 
• Spinnen (Arachnida) 
• Pissebedden (Malacostraca) 

 
Ongeleedpotigen 

• Slakken (Gastropoda) 
• Ringwormen (Annelida) 
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Diversiteit van planten 
 
Voorbereiding 
Met een vegetatieopname noteer je gegevens over aantallen en bedekking van planten die je met 
een steekproef verzameld. Om een beeld te krijgen van de aanwezigheid en diversiteit van planten in 
een gebied ga je gebruik maken van de “kwadrant-methode”. 
 
Materialen 

• 4 haringen 
• 4 meter touw 
• Tekenpapier/potlood 
• Plastic zakjes 
• Etiketjes 
• Determineerkaart, veldgids en apps (Pl@ntnet, Obsidentify) 

 
Methode 
 

 

 
1. Maak met behulp van de haringen en het touw een vierkant waarmee je de grenzen van je 

kwadrant aangeeft. 
2. Inventariseer met behulp van de plantengids de soorten en aantallen in het kwadrant. Mocht 

het je niet lukken om de soortnaam van een plant te vinden, maak een foto van de plant en 
neem een determineerbaar stuk van de plant mee. Zorg dat je achteraf nog weet welke plant 
in welk kwadrant stond! 

3. Teken de bedekkingsgraad van de soorten op het tekenpapier, werk met kleurtjes en een 
legenda. 

4. Verwerk je gegevens volgens de Braun-Blanquet methode (tabel 1). Een voorbeeld van een 
vegetatieopname zie je in tabel 2. 

 

 
 

Ereprijs 

Paardenbloem 

Rode klaver 

Engels raaigras 

Onbekend gras 
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Tabel 1. Aangepaste versie van de Braun-Blanquet methode 

Bedekking Abundantie 
≤1% 1 individu 
≤1% 2-5 individuen, 

aanwezig 
≤5% 6-50 individuen, 

duidelijk aanwezig 
≤5% >50 individuen, sterk 

aanwezig 
5% - 15% - 
16% - 25% - 
26% - 50% - 
51% - 75% - 
76% - 100% - 

 
 
Tabel 2. Voorbeeld vegetatieopname 

Plantsoort Kwadrant 1 Kwadrant 2 Kwadrant 3 Kwadrant 4 Gem. 
totaal 

Paardenbloem 25% 0% 5% 20% 12,5% 
Rode Klaver 20% 10% 0% 10% 10% 

Ereprijs 5% 10% 5% 0% 5% 
Engels raaigras 50% 80% 90% 70% 72,5% 

 
 
Aandachtspunten 

• Wees kritisch op de gevonden soorten, niet alle planten bloeien op hetzelfde moment. Er 
kunnen dus soorten tussen staan die al grotendeels uitgebloeid zijn, maar ook soorten die 
nog tot bloei moeten komen.  

• Tel zoveel mogelijk, maar maak bij grote aantallen een schatting. 
• Maak duidelijke foto’s van de gevonden dieren, zodat je ze later nog kan determineren en ze 

kan gebruiken in de presentatie. 
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Kruipende insecten  
 
Voorbereiding 
Om erachter te komen hoeveel aantallen en verschillende soorten insecten boven de grond leven, 
kun je gebruik maken van zogenaamde Barber-bodemvallen, waarbij verschillende kruipende diertjes 
gevangen, geteld en gedetermineerd kunnen worden. 
 
Voor het vangen van kruipende diertjes graaf je potjes in de grond. Leeg de inhoud van de potjes na 
een vaste hoeveelheid tijd (24 uur, 48 uur, een week). Dit kan alleen in een gebiedje zolang de 
bodemvallen onaangeroerd blijven. Overleg dus met de boer welk gedeelte van het gebied geschikt 
is. 
 
Materialen 

• Schepje 
• Glazen potjes, emmertjes  
• Iets om een afdakje te maken tegen de regen 
• Determineerkaart, veldgids en apps (Pl@ntnet, Obsidentify) 

 
Methode 

1. Kies in je gebied een locatie waar je verspreid een aantal Barber-bodemvallen installeert. 
Voorzie de vallen van een dakje zodat ze niet vol kunnen regenen. 

2. Graaf de vallen zo in dat je zeker weet dat ze niet gauw verstoord kunnen worden door vee, 
werkzaamheden, andere dieren, etc. 

3. Overleg met je docent of je de val voorziet van een laagje water, zeepsop of alcohol (soms 
kan dit handig zijn om de dieren snel te doden, voordat ze kunnen ontsnappen) 
 

Aandachtspunten 
• Let op dat de rand van de potjes gelijk aan het bodemoppervlakte ligt 
• Maak duidelijke foto’s van de gevonden dieren, zodat je ze later nog kan determineren en ze 

kan gebruiken in de presentatie. 
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Bodemdieren 
 
Voorbereiding 
Om een beeld te krijgen van de biodiversiteit in een bepaald gebied ontkom je er niet aan om ook 
vieze handen te krijgen. In de bodem kunnen veel dieren zich huisvesten. Denk hierbij aan soorten 
wormen, larven van- en geleedpotigen, etc. De aanwezige organismen zullen waarschijnlijk deel 
uitmaken van het aanwezige voedselweb en zijn dus van belang om te onderzoeken. 
 
Materialen 

• Een spade 
• Een stuk zeil of een vuilniszak (om de uitgestoken grond op te leggen) 
• Rolmaat of liniaal 
• Determineerkaart, veldgids en apps (Pl@ntnet, Obsidentify) 

 

Methode 
1. Bepaal een of meerdere locaties op het land waar je een spade in de grond mag steken (met 

goedkeuring van de boer)  
2. Steek met een spade een gebiedje van 30x30 cm af. Steek de spade zo recht mogelijk (90⁰) 

de grond in. Ga tot een diepte van 30 cm. Probeer de toplaag met gras heel en compleet te 
houden. Deze kun je na het netjes dichtmaken van je put weer bovenop leggen, zodat het 
netjes hersteld. 

3. Onderzoek/zeef alle grond en ga op zoek naar bodemleven zoals wormen, emelten etc.  
4. Tel het aanwezige bodemleven en probeer ze te determineren, let ook op de kleintjes! 

 

Aandachtspunten 
• Zorg dat je zorgvuldig te werk gaat, je wilt immers geen dieren missen.  
• Maak duidelijke foto’s van de gevonden dieren, zodat je ze later nog kan determineren en ze 

kan gebruiken in de presentatie. 
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Vliegende insecten 
 
Voorbereiding 
Vlak boven maaiveld leven vaak veel vliegende insecten. Deze organismen maken deel uit van het 
voedselweb en zijn daarmee belangrijk om in kaart te brengen. Een goede manier om in kaart te 
brengen hoeveel en welke soorten vliegende insecten op locatie aanwezig zijn, is om gebruik te 
maken van zogenaamde insectenvangplaten. 
 
Materialen 

• Vangplaat 
• Determineerkaart, veldgids en apps (Pl@ntnet, Obsidentify) 

 
Methode 

1. Hang op diverse plekken in het veld vangplaten op  
2. Laat de vangplaten minstens een dag staan 
3. Tel en determineer het aantal insecten op de vangplaat. Je kunt de vangplaat verdelen in een 

aantal vakjes van gelijke grootte (bijv 2 x 2 cm) en dan het aantal insecten per oppervlakte 
noteren. Zo kun je bij grote aantallen nog een schatting maken. 

 
Aandachtspunten 

• Let op dat de vangplaat stevig in de grond staat en niet kan omwaaien 
• Maak duidelijke foto’s van de gevonden dieren, zodat je ze later nog kan determineren en ze 

kan gebruiken in de presentatie. 
 
 
 

 

 


