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1 Inleiding
De biodiversiteit in Nederland staat onder
druk: steden groeien en verdichten, het
buitengebied verrommelt en de landbouw
intensiveert. Tel daarbij op de
klimaatverandering, de stikstofdepositie,
de toename aan kunstlicht 's nachts,
chemische vervuiling en verdichting van
het weggennet, en het is duidelijk dat het
almaar dringender wordt om de
biodiversiteit van het land op peil te
houden. Daarom worden landelijk en
lokaal vele initiatieven ontplooid om de
biodiversiteit te stimuleren. Hoewel goed
bedoeld lijden veel van deze initiatieven
Spartelkever (Mordellistena neuwaldeggiana)
Foto: Y. Joven
echter aan twee manco's: ten eerste wordt
er vaak een voorkeur gegeven aan het
creëren van nieuwe natuur boven het behouden van bestaande natuur; en ten tweede wordt
biodiversiteit maar al te vaak gemeten aan groepen zoals vogels, zoogdieren en bloeiende planten:
groepen organismen die weliswaar in het oog springen, maar relatief soortenarm zijn ten opzichte
van insecten en andere 'cryptobiota'. De in Leiden gevestigde Stichting Taxon Foundation probeert
hier verandering in te brengen door samen met buurtbewoners wetenschappelijk hoogwaardig
onderzoek te doen aan de cryptobiota van bestaande maar vaak bedreigde of veronachtzaamde
stukjes (stads- of dorps-) groen.
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2 Achtergrond & Aanleiding
Stichting Taxon Foundation werd in december 2020
benaderd door enkele omwonenden die zich zorgen maken
om een mogelijk door de Provincie Gelderland en de
Gemeente Lochem te nemen besluit om de Oude
Larenseweg, een karakteristieke zandweg en historische
Hessenweg in de westelijke Achterhoek, te voorzien van een betonnen fietspad van 2,5 meter
breed met bovendien op een aantal plaatsen straatverlichting. De omwonenden zijn van mening
dat bij het nemen van een dergelijk besluit onvoldoende rekening zou worden gehouden met zowel
de cultuurhistorische waarde van de zandweg als met de waardevolle biodiversiteit in de omgeving
ervan. Hun zorgen hebben zij uitgebreid beargumenteerd beschreven en toegelicht in een groot
aantal brieven aan het provinciebestuur van Gelderland en aan het gemeentebestuur van Lochem.
Inmiddels hebben zij de Stichting Behoud natuur, landschap en woon- en leefklimaat in het
buitengebied van Epse (Stichting BNLW buitengebied Epse) opgericht. Doel van deze stichting is het
voorkomen en tegengaan van ontwikkelingen in de openbare ruimte die een negatieve invloed
hebben of kunnen hebben op de natuur en/of het landschap in het buitengebied van Epse.
Dankzij een door de Stichting BNLW buitengebied Epse georganiseerde doneeractie lukte het om in
juli 2021 gedurende twee weekeinden een eerste inventarisatie uit te laten voeren van diverse
groepen cryptobiota. Hoewel er in het verleden wel kennis is verzameld over vogels, zoogdieren en
vlinders die langs de weg te vinden zijn (o.a. een uit 2012 daterend dagvlinderonderzoek, waaruit
een hoge dichtheid van de zeldzame kleine ijsvogelvlinder bleek), was er nog nooit een uitgebreide
biodiversiteitsinventarisatie uitgevoerd, die de zorgen van de omwonenden met gegevens zou
kunnen ondersteunen.
Grote rupsendoder (Ammophila
sabulosa)
Foto: Y. Joven
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3 Het terrein
De Oude Larenseweg vormt een door onder meer beuken geflankeerde eeuwenoude zandweg
tussen Epse en Harfsen; het is een zogenoemde Hessenweg die al in vroeger tijden werd gebruikt
door de marskramers die van Duitsland naar Nederland en v.v. trokken om hun waar te slijten.
Doordat in de afgelopen decennia vele zandwegen in het oosten des lands geheel of gedeeltelijk
verhard zijn, is deze meer dan 3 km lange zandweg een van weinige lange, doorgaande zandwegen
die nog bestaan en is alleen al vanwege de cultuurhistorische betekenis waardevol. Daarnaast is de
waarde van de zandweg voor de biodiversiteit en de omliggende natuurgebieden vermoedelijk ook
groot. De omgeving kent een mozaiek van open terreinen (weide, akkers), poelen en meertjes en
bospercelen; ook lopen er aan weerszijden van de weg, op enkele honderden meters afstand, twee
beken (de Dommerbeek en de Dortherbeek). De zandweg zelf vormt een aantrekkelijke
nestelplaats voor graafbijen en -wespen en fungeert als foerageerplek voor zandloopkevers en als
rustplaats voor ringslangen. De bermen zijn een plek waar reptielen eieren afzetten en hommels
nesten bouwen. Deze kenmerkende fauna van de zandweg trekt bijzondere vogels aan als de
middelste bonte specht en wespendief. De te verwachten effecten van verharding en verlichting
van de zandweg zullen deels betrekking hebben op de flora en fauna die direct met de zandweg
zelf geassocieerd is, maar tevens op de biodiversiteit van de omliggende terreinen (zie verder in
paragraaf 5b, Algemene Interpretatie).
Sluipvlieg
(Gymnosoma)
Foto: Y. Joven
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4 Werkwijze en aanpak
4a. De inventarisaties

Het project vond plaats van 17 tot en met 25 juli 2021, met name in de weekends. Om de
beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken, werd het werk verdeeld in een expert- en een
publieksdeel. Op 17, 18, 21 en 24 juli werd op diverse plekken langs de Oude Larenseweg
onderzoek uitgevoerd door zes experts van Taxon Foundation (zie onder). Zij deden handvangsten,
gebruikten diverse vangmethoden en plaatsten verschillende typen vallen (zie onder). Het
'basiskamp' was aan de Oude Larenseweg 69, waar tevens het zwaartepunt van het
onderzoeksgebied lag.
Op zondag 25 juli was de publieksdag. In de schuur en aan de tuintafel op Oude Larenseweg 69
werd een veldlaboratorium geïnstalleerd met microscopen, literatuur, een macrofoto-opstelling en
verschillende veldmaterialen (exhaustors, insectennetten en -zeven, vangpotjes etc.). De
publieksdag werd bezocht door ruim 15 buurtbewoners (kinderen en volwassenen) die korte
5

instructies kregen over doel en werkwijze van het project. Vervolgens werden alle opgestelde
vallen gezamenlijk geïnspecteerd en de inhoud ter plekke onder leiding van de experts
gedetermineerd. Alles wat niet ter plekke op naam kon worden gebracht werd door de experts
gedurende de maand augustus in hun respectievelijke laboratoria verder onderzocht.
In het terrein werden de volgende verzameltechnieken toegepast:
o Keverzeef en Winkler extractor (voor diertjes in vergaand plantaardig
materiaal, de nestinhoud van nestkastjes, compost, een op de grond liggende
roofvogelhorst en mos; met name mijten, diverse keverfamilies, spinnen,
hooiwagens, miljoenpoten)
o Handvangsten van slakken, kevers, wantsen, spinnen, hooiwagens, duizenden miljoenpoten, pissebedden: achter schors, onder hout en stenen; op
zwammen.
o Vegetatie afkloppen (springstaarten, spinnen, kevers, wantsen, diverse andere
insectengroepen)
o Waternet (voor de diertjes die leven in en langs de oevers van o.a. de vijver
van Oude Larenseweg 67)
o Bodem- en aasvallen (voor bv. kevers, spinnen, bodemwantsen)
o Raamval (voor vliegende insecten die zich laten vallen wanneer ze ergens
tegenaan vliegen)
o Malaiseval (voor vliegende insecten die omhoog kruipen wanneer ze ergens
tegenaan vliegen)
o Blauwe en gele vinvallen (voor bloembezoekende insecten die op de kleuren
blauw en geel afkomen)
o Sleepnet (om hoge vegetatie mee af te slepen, vooral voor kevers, wantsen en
diverse groepen vliegen)
o Zuigval (een omgebouwde bladblazer om insecten uit vegetatie te zuigen die
te laag is voor slepen en kloppen)
o Vlindernet (een lichtdoorlatend net met een grote opening en een lange steel
voor het vangen van snel (langs)vliegende grotere insecten
o Op opportunistische basis werd ook een aantal aangetroffen planten op naam
gebracht door de aanwezige botanicus.
Pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes)
Foto: Y. Joven
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4b. Verwerken van verzameld materiaal
Enkele grotere dieren (duizendpoten, pissebedden, bepaalde spinnen, wantsen, vlinders,
vliesvleugeligen en kevers) werden levend ter plekke op naam gebracht, geregistreerd en weer
vrijgelaten. Dit gold ook voor de planten die, enigszins opportunistisch, in de inventarisatie werden
meegenomen. Alle overige diertjes (veelal kleinere, < 5 mm) werden geconserveerd, geprepareerd
door de deelnemende experts, en gedetermineerd, deels samen met de deelnemende
buurtbewoners.8-9
Hieronder de groepen en de experts die zich over de betreffende groep hebben gebogen.
Kevers (Coleoptera):

Menno Schilthuizen, Aglaia Bouma en Jan Wieringa

Weekdieren (Mollusca):

Menno Schilthuizen

Wantsen (Heteroptera):

Aglaia Bouma en Jan Wieringa

Spinnen (Araneae):

Steven IJland, Yaco Joven van Sluijs

Hooiwagens (Opiliones):

Steven IJland, Matty Berg

Pissebedden (Isopoda):

Matty Berg

Duizendpoten (Chilopoda):

Matty Berg

Miljoenpoten (Diplopoda):

Matty Berg

Pseudoschorpioenen (Pseudoscorpionida):

Steven IJland, Matty Berg

Wespen en bijen (Hymenoptera):

Aglaia Bouma, Yaco Joven van Sluijs

Springstaarten (Collembola):

Matty Berg

Planten:

Jan Wieringa

Overige (kleinere) groepen:

allen

Het verzamelde materiaal is voor het overgrote deel verwerkt tot permanente preparaten die zijn
of worden gedeponeerd in de collecties van Stichting Taxon Foundation, Naturalis, en de collecties
van de meeste deelnemende experts. Bovendien zijn alle vondsten geregistreerd in het citizen
science platform waarneming.nl1, waar ze terug te vinden zijn door te filteren op de data 2021-0717 t/m 2021-07-25 en de gebieden "Oude Larenseweg e.o.", "Epserbosch" en "Arietta".
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5 Resultaten
In totaal werden 376 soorten geregistreerd (grotendeels ongewervelden, ook enkele gewervelden,
planten en schimmels). Aan het eind van dit hoofdstuk staan de complete soortenlijsten
weergegeven, maar eerst wordt een kort overzicht van de meest opmerkelijke vondsten gegeven.

5a. Meest opmerkelijke vondsten
o

o

o

De inventarisaties leverden een opmerkelijk aantal soorten op die op de offiële lijsten1,2 als
"zeldzaam" of "zeer zeldzaam" te boek staan (17 van de 376 aangetrofen soorten): de
kleine knotswesp, Sapygina decemguttata; de goudwesp Holopyga generosa; de viltvlieg
Cliorismia ardea; de klopkever Hadrobregmus denticollis; de lederloopkever, Carabus
coriaceus; de kniptor Stenagostus rhombeus; de valse knotskever Microscydmus nanus;
de kortschildkever Tasgius morsitans; het bruinrood leliehaantje, Lilioceris merdigera; de
keizersmantel, Argynnis pavia; het veldwespwaaiertje, Xenos vesparum; de
kleibladkruiper, Cryptops parisi; de smalle platrug, Polydesmus inconstans; de
wortelduizendpoot Scutigerella causeyae; de brede pissebed, Porcellio dilatatus;
hartgespan, Leonurus cardiaca; en het tulpvormig kalkschaaltje, Diderma floriforme.
Enkele van deze soorten worden hieronder nog apart besproken.
Daarnaast ook diverse kleinere soorten (o.a. kortschildkevers) die waarschijnlijk zeldzaam
zijn, maar door zo weinig experts in Nederland bestudeerd worden (en/of een nog
onontdekte levenswijze hebben) dat de zeldzaamheid nog onduidelijk is (d.w.z.
zeldzaamheid "onbekend" in waarneming.nl). Voor enkele van deze soorten betrof dit pas
de tweede op waarneming.nl geregistreerde vondst (dit gold bv. voor de kevers Colon
angulare en Acrotrichis insularis). Voor andere soorten, zoals de glanskever Epuraea
imperialis, gaat het om soorten die zich pas zeer recent (twee jaar geleden in het geval van
deze kever) in Nederland hebben gevestigd en waarvan nog niet duidelijk is hoe snel de
uitbreiding plaatsvindt.
Over het geheel genomen is de indruk van de experts dat de biodiversiteit van de aan de
zandweg gelegen terreinen opvallend hoog is, met een relatief groot aandeel soorten die
elders in Nederland zeldzaam zijn of ontbreken.
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5b. Interpretatie in de context van verharding van het zandpad

Hoewel er, zeker in vergelijking met gewervelde dieren, bijzonder weinig bekend is over de
effecten van wegen en verkeer op ongewervelde dieren, laten de weinige publicaties over dit
onderwerp zien dat de effecten vermoedelijk vergelijkbaar in aard zijn3,14,16.
Ongewervelde dieren die actief lopend migreren over de bodem riskeren bij het oversteken van
een weg sterfte door het verkeer, waarbij de breedte van de weg, de aan- of afwezigheid van
onderpassages en de intensiteit van het verkeer overdag en 's nachts belangrijke factoren zijn. Zo
ontdekten Teodor en mede-auteurs13 dat grote snuitkeversoorten die lopend migreren in grote
aantallen werden doodgereden op een overigens rustige weg in Roemenië, vooral waar die weg
geflankeerd werd door zandige terreinen.
Vliegende insecten lopen eveneens bij het op laag niveau oversteken van de weg risico om door
passerende voertuigen geraakt te worden, waarbij het formaat van insect, de snelheid en omvang
van het voertuig en de mate waarin luchtstromen om het voertuig heen geleid worden een rol
spelen. Wat eveneens een versterkend effect kan zijn is dat de open, lineaire eigenschappen van
wegen door veel vliegende insecten als aantrekkelijke vliegroutes ervaren kunnen worden.
Hierdoor kan het aandeel van vliegende insecten verrassend hoog zijn onder de
verkeersslachtoffers. Bij een studie waarbij langs twee stukken autoweg in Japan (samen 2,4 km
lengte) in totaal meer dan 5000 verkeersslachtoffer-insecten werden gevonden, ontdekten Yamada
en mede-auteurs dat met name de vlinders (Lepidoptera) en vliegen (Diptera) vaker werden
gevonden dan verwacht12. Baxter-Gilbert et al. kwamen voor aangereden bloembestuivers (vooral
bijen) tot een schatting van enkele honderdduizenden per zomer gedode dieren voor een stuk weg
in Canada van 2 km lengte17.
Net als veel koudbloedige gewervelde dieren
maken ook insecten gebruik van de opwarming
van het wegdek om daar te zonnen en op te
warmen en worden daardoor doodgereden
door het verkeer. Bijlsma11 vond dat de
activiteit van mestkevers en fietsers op een
verhard fietspad in Drente vanwege
seizoenseffecten gelijk opgingen, waardoor 91%
van de 5.881 op het fietspad gevonden
mestkevers was doodgereden (zie figuur links).
In tegenstelling tot het bovenstaande, laten sommige studies ook zien dat bepaalde
insectensoorten (bijvoorbeeld loopkevers en kortschildkevers; Ref. 15) wegen en verkeer juist
vermijden. Dit vermindert de directe sterfte, maar leidt daarentegen tot sterke fragmentatie van de
populaties, waardoor inteelt en andere nadelige genetische effecten een rol kunnen spelen14.
Het verharden van de zandweg Oude Larenseweg met een betonnen fietspad van 2,5 meter breed
zal de volgende ecologisch relevante gevolgen hebben.
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Ten eerste zal het zandige, poreuze oppervlak van de weg voor een belangrijk deel verdwijnen. Dit
zal tot gevolg hebben dat diersoorten met een lage droogteresistentie (denk aan landslakken en
regenwormen), die de huidige zandweg wellicht nog kunnen oversteken vanwege de
vochthoudende capaciteit van het aangedrukte zand, op het verharde wegdek zullen sneuvelen
door uitdroging tijdens droge en warme omstandigheden.
Ten tweede zullen de zandige glooiende bermen verdwijnen. Diverse organismen zoals
graafwespen en -bijen en zandloopkevers zijn gespecialiseerd in dit bodemtype3. Soorten die
tijdens ons onderzoek werden aangetroffen en waarvoor dit geldt zijn de bastaardzandloopkever
(Cicindela hybrida) en de vele soorten zandbijen (Andrenidae), graafwespen (Crabronidae), maar
ook bijvoorbeeld hommels (Apidae), zoals de waarneming van een wespendief die een
hommelnest in een berm van het zandpad aan het uitgraven was18.
Ten derde zal de dichtheid en de snelheid van het fietsverkeer toenemen. Het boven genoemde
onderzoek aan het effect van verharde wegen op de insectenfauna laat zien dat dit voor zowel
kruipende als vliegende dieren een verhoogde sterfte zal opleveren. Onze raamval, die insecten
ving die een haaks op de zandweg liggende vliegroute hadden, leverde een opmerkelijk aantal
vliegende kevers op die bij hun dispersie door het verkeer getroffen zullen worden; daaronder ook
de zeldzame klopkever Hadrobregmus denticollis, de zeldzame kniptor Stenagostus rhombeus en
de zeldzame valse knotskever Microscydmus nanus. Bij de bodembewonende soorten die
doodgereden zullen worden zijn o.a. vermeldenswaard de zeldzame kleibladkruiper, Cryptops
parisi; de zeldzame smalle platrug, Polydesmus inconstans; en de zeldzame brede pissebed,
Porcellio dilatatus.
Ten vierde zal bij de aanleg van een betonnen fietspad ook op sommige plaatsen de installatie van
wegverlichting gepland worden. Het is bekend dat kunstlicht 's nachts ('Artificial Light at Night',
ALAN) naast pesticiden en intensivering van de landbouw een van de drie grote factoren is van de
globale achteruitgang van insecten19. Insecten sterven door de hitte van de lichtbronnen, ze
verhongeren of kunnen zich niet reproduceren doordat ze door het kunstlicht worden afgeleid of
vallen ten prooi aan spinnen en vleermuizen die eveneens bij voorkeur rond kunstlichtbronnen
jagen. Zo berekende Eisenbeis dat jaarlijks ruim 100 miljard insecten sterven door kunstlicht in
Duitsland20. Een bij ons onderzoek gevonden zeldzame soort waarvan bekend is dat ze sterk door
kunstlicht wordt aangetrokken is de kniptor Stenagostus rhombeus.
Ten vijfde zal de wegverharding door sommige bodembewonende soorten juist vermeden worden.
Van grotere loopkevers en kortschildkevers is bekend dat ze vooral langs wegen migreren en ze
slechts zelden oversteken15. Dit zal voor deze soorten betekenen dat de populatie weinig te lijden
zal hebben van sterfte door het verkeer, maar daarentegen wel getroffen zal worden door sterke
populatiefragmentatie, met als gevolg inteelt en verlies van genetische variatie. Dit zal vooral van
belang zijn voor soorten met een grote lichaamsgrootte, aangezien die gewoonlijk een relatief
kleine populatiegrootte kennen. Bijvoorbeeld de zeldzame lederloopkever Carabus coriaceus of de
zeldzame kostschildkever Tasgius morsitans, die beiden tijdens ons onderzoek langs de zandweg
werden aangetroffen.
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5c. Soortenlijsten

Hieronder volgt een compleet overzicht van alle gevonden en gedetermineerde soorten. Alles is
ingevoerd in waarneming.nl. Hier zijn voor iedere soort ook de exacte vindplaatsen, data en vinders
te vinden.

1. Mijten (Acari)

2. Amfibieën (Amphibia)

3. Spinnen (Araneae)

4. Kakkerlakken (Blattodea)
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5. Duizendpoten (Chilopoda)

6. Kevers (Coleoptera)

(vervolg op de volgende blz.)

12

(vervolg op de volgende blz.)
13

7. Springstaarten (Collembola)

8. Oorwormen (Dermaptera)

14

9. Miljoenpoten (Diplopoda)

10. Vliegen en muggen (Diptera)

11. Schimmels (Fungi)

12. Slakken (Gastropoda)

Springstaart (Orchesella cincta)
Foto: Y. Joven
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13. Wantsen e.d. (Hemiptera)

14. Bijen en wespen (Hymenoptera)

16

15. Pissebedden (Isopoda)

16. Vlinders (Lepidoptera)

17. Libellen (Odonata)

18. Hooiwagens (Opiliones)

19. Sprinkhanen en krekels
(Orthoptera)
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20. Planten (Plantae)

21. Pseudoschorpioenen
(Pseudoscorpionida)

22. Waaiervleugeligen (Strepsiptera)

23. Wortelduizendpoten (Symphyla)

Aardhommel (Bombus terrestris complex)
Foto: Y. Joven
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6 Conclusie

Boerderij de Molberg aan de Dortherweg, 1937 (tekening door E. A. M. Voortman).

Onze blikseminventarisatie, uitgevoerd gedurende enkele dagen binnen een tijdsbestek van
anderhalve week in juli 2021 door buurtbewoners samen met enkele biodiversiteitsexperts,
leverde de volgende inzichten op. De terreinen die aan weerzijden van de zandweg liggen, alsmede
de bermen van de zandweg zelf, zijn rijk aan een bijzonder diverse groep ongewervelde dieren.
Opmerkelijk was het hoge aantal soorten dat als zeldzaam of zeer zeldzaam te boek staat. Een
globale analyse van de kennis van de invloed van verkeer, verharding en verlichting op insecten en
andere ongewervelde dieren stelde ons in staat enkele uitspraken te doen over de waarde van het
behoud van de onverharde weg en het laag houden van de intensiteit van het verkeer langs deze
route. We zien vijf verschillende effecten die een negatieve invloed zullen hebben op de
biodiversiteit van ongewervelden als geheel of op specifieke soorten en soortgroepen. De
aanbeveling luidt daarom zonder meer dat het voor de biodiversiteit van Lochem sterk aan te
bevelen is de zandweg in de huidige vorm te behouden. Dit zou passen in een landelijke trend om
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oude zandwegen te koesteren, onder meer vanwege de hogere biodiversiteit in vergelijking met
verharde wegen3.
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8 English summary
A community biodiversity inventory was carried out by the Taxon Foundation between July 17th
and 25th, 2021, along an old sand path near the village of Epse (Lochem municipality, Province of
Gelderland, the Netherlands). The 'bioblitz' had been initiated by the local community to provide
information that might help to save the sand path from existing plans aimed at replacing the path
with a surfaced road with street lighting. Six experts and a dozen non-expert local volunteers
studied various groups of invertebrates in the field and makeshift labs. A total of 376 species was
identified, with special focus on those groups that were likely to suffer from road surfacing,
lighting, and intensified traffic. Seventeen species were recorded that are considered rare or
extremely rare in the Netherlands. All specimens were preserved as permanent vouchers and all
data were recorded in the citizen science platform waarneming.nl (of Observation International).
Based on our results and a review of the literature on the impact of roads on invertebrates,
weconclude that surfacing of the road would severly impact the biodiversity in a negative way.
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Grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima)
Foto: Y. Joven
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