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Weinig andere soortgroepen uit de 
insectenwereld hebben een sterkere 
band met mensen dan de bijen. Dit beeld 
wordt vooral gedomineerd door de ho-
ningbij, die een belangrijke plek in de his-
torie van deze relatie inneemt. Het is dan 
ook niet voor niets dat deze soort een ei-
gen hoofdstuk heeft gekregen. Toch gaat 
de laatste jaren steeds meer aandacht uit 
naar wilde bijen. Voor velen houdt dit op 
met een bijenhotel (een beschrijving van 
de randvoorwaarden voor logées is aan-
wezig vanaf pag. 133-135). Maar het gaat 
verder, tot het beheren van natuurterrei-
nen en stadsgroen aan toe en belangrijke 
nieuwe inzichten in de rol die wilde bijen 
spelen in de bestuiving van landbouw-
gewassen. Dit tekent dan ook de breedte 
van de kennis die de auteurs van dit boek 
hebben samengebracht. Onder de bij-
enexperts zijn ecologen en taxonomen, 
maar ook natuurbeheerders.

Alle kennis culmineert in die hoofd-
moot van dit boek: de soortbesprekingen 
van de bijen die in Nederland werden en 
worden waargenomen. Dit betekent een 
belangrijke stap voorwaarts, omdat de 
meeste informatie tot nu toe alleen ver-
spreid over Nederlandse, Engelse, Duitse 
en Franse literatuur gepubliceerd was. 
Het beschrijven van alle soorten vergde 
dan ook vast en zeker nogal wat zoek-
werk. Naast al die informatie, worden na-
tuurlijk ook de vindplaatsen van de bijen 
gegeven in stippenkaarten en worden de 
verschillende leefgebieden in Nederland 
behandeld. 

Zoals de auteurs beschrijven dat 
Westrich eind jaren 1980 voor een im-
puls van het bijenonderzoek zorgde, zo 
zal ook dit boek deze functie vervullen. 
‘De Nederlandse bijen’ compileert jaren 
van studie en kennisvergaring over de 
bijen die in het Nederlandse landschap 

voorkomen – en wel op zo’n manier dat 
een breed publiek hier van kan genieten, 
maar ook de specialist een belangrijk 
naslagwerk heeft om op terug te vallen. 
Het jaar van de bij (2012) mag dan voor-
bij zijn, maar met De Nederlandse bijen 
kunnen we nog jaren mee vooruit. 

Literatuur
Amiet F et al. 1996-2010 Apidae, deel 1-6. Isecta 

Helvetica / Fauna Helvetica.
Bellman H 1983. Gids voor bijen, wespen en 

mieren. Tirion.
Westrich P 1989. Die Wildbienen Baden-

Wuerttembergs, allgemeiner Teil. Ulmer 
Verlag.

Westrich P 1989. Die Wildbienen Baden-Würt-
tembergs, spezieller Teil. Ulmer Verlag.

Bram Cornelissen
Bijen@wur, Plant Research International

Promoties
Modelling the effects of odours and 
spying parasitoids on fruit fly popula-
tion dynamics
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promotiedatum 14 maart 2012

Veel soorten, van microben tot zoog- 
dieren, gebruiken chemische stofjes als 
communicatie. Deze chemische stofjes, 
ook wel infochemicaliën genoemd, kun-
nen informatie verschaffen over de be-
schikbaarheid van voedsel en potentiële 
partners, maar ook de aanwezigheid van 
concurrenten of natuurlijke vijanden. 
Daardoor kunnen ze de interacties tus-
sen soorten in een voedselweb beïn-
vloeden. Vanaf het moment dat het geur-
signaal uitgezonden is, kan in principe 
elk willekeurig organisme de informatie 
die het bevat uitbuiten. Infochemicaliën 
hebben daardoor invloed op de versprei-
ding en distributie van organismen, de 
verspreiding en distributie van concur-
renten en natuurlijke vijanden, en daar-
door de populatiedynamiek van vele 
soorten in een voedselweb. Toch is het 
onderzoek naar het gebruik van chemi-
sche informatie meestal beperkt tot stu-
dies op het niveau van individuele orga-
nismen en de identificatie van de 
chemische stoffen die de informatie 
overdragen. 

De centrale vraag in dit proefschrift 
is hoe de overdracht van chemische in-
formatiestoffen de ruimtelijke populatie-
dynamiek van een soort en de interactie 
tussen soorten in een voedselketen beïn-
vloedt. Om deze vraag te beantwoorden 
is gebruik gemaakt van modelstudies. 
Door middel van simulatiemodellen,  

kan men effecten bestuderen van ver-
anderende parameters die moeilijk te 
schatten zijn in directe experimenten  
terwijl je op hetzelfde moment andere 
factoren constant kan houden. In dit 
onderzoek zijn verschillende reacties 
(of helemaal geen reactie) op chemische  
informatiestoffen van een gastheer en 
een natuurlijke vijand op kunstmatige 
wijze ingesteld. Het modelsysteem dat  
ik gebruik bestaat uit de fruitvlieg Drosop-
hila melanogaster en zijn natuurlijke vij-
and de sluipwesp Leptopilina heterotoma. 
Drosophila melanogaster gebruikt een ei-
gen aggregatieferomoon, dit is een vluch-
tige chemische stof met de eigenschap 
dat het soortgenoten aantrekt, in combi-
natie met geuren van fermenterend fruit 

om geschikte locatie voor reproductie te 
vinden. Leptopilina heterotoma gebruikt 
dezelfde geuren om haar gastheer, de lar-
ven van de fruitvlieg, te lokaliseren.

Voor D. melanogaster kan het aggre- 
geren (samenkomen) op een geschikte 
locatie een reproductievoordeel geven 
als de fruitvliegpopulatie klein is en de 
negatieve effecten die geassocieerd zijn 
met lage populatiedichtheid overkomen 
moeten worden. Deze negatieve effec-
ten, bekend als het Allee effect, kunnen 
bijvoorbeeld veroorzaakt worden door 
moeilijkheden bij het vinden van een 
partner of bij problemen om een hulp-
bron goed te exploiteren. Tegelijkertijd 
zijn er ook kosten verbonden aan aggre-
geren. Individuen binnen een aggregatie 
ervaren veelvuldig sterkere concurrentie 
om voedsel, ruimte en partners dan wat 
ze zouden ervaren wanneer ze alleen 
zouden zijn. Dit leidt tot de vraag: waar-
om gebruikt een soort een aggregatiefe-
romoon wanneer aggregatie in verhoogde 
concurrentie kan resulteren en daarnaast 
het communicatiesysteem bespioneerd 
kan worden door een natuurlijke vijand? 

Ten eerste wordt een wiskundig mo-
del gepresenteerd voor fruitvlieggedrag 
als functie van plaats en tijd. Dit model 
beschrijft hoe de verdeling (lokale dicht-
heid) van een fruitvliegenpopulatie in 
een boomgaard zich ontwikkelt in de 
loop van tijd. De fruitvliegen zijn ver-
deeld in drie subpopulaties, gebaseerd 
op hun activiteit op dat moment. We on-
derscheiden het verblijf op een gistende 
appel (bijvoorbeeld om te eten, te paren 
en eitjes te leggen), het vertrek vanaf een 
gistende appel en het zoeken naar een 
nieuwe gistende appel. In het model is 
ook de tijdsafhankelijke geurversprei-
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ding in de boomgaard opgenomen, en de 
reactie van de vliegen hierop. Met behulp 
van dit model zijn numerieke simulaties 
gedaan, met de tijdsduur van tien ge-
neraties. De resultaten van de simulatie 
stelden ons in staat om de dynamica van 
de fruitvliegpopulatie en de invloed van 
informatiestoffen op de populatiegrootte 
te bestuderen, op de tijdschaal van een 
jaar. Wanneer de fruitvliegpopulatie klein 
was had het gebruik van informatiestof-
fen een positief effect op de populatie-
groei. Wanneer fruitvliegen informatie-
stoffen konden gebruiken, vonden meer 
fruitvliegen een geschikte locatie voor 
reproductie, en dit verlaagde de lokale 
sterfte die werd veroorzaakt door het 
Allee effect. Echter, wanneer het hele ge-
bied gekoloniseerd was en de populatie 
groot was, dan had concurrentie een ne-
gatief effect op populatiegrootte. In deze 
situatie was de fruitvliegpopulatie groter 
als ze niet gebruik konden maken van 
informatiestoffen.

In de eerste studie begon de fruit-
vliegpopulatie in het midden van de 
boomgaard. In de werkelijkheid overwin-
teren fruitvliegen buiten de boomgaard. 
Aan het begin van het seizoen moeten 
ze dus het broedgebied vanaf de randen 
herkoloniseren. In een andere studie 
wordt hetzelfde model gebruikt, alleen 
start de fruitvliegpopulatie buiten de 
boomgaard. De resultaten laten zien dat 
een populatie die geen geuren waar-
neemt (en alleen maar willekeurig kan 
zoeken) niet in staat was om de appels in 
de boomgaard te koloniseren. Wanneer 
er een Allee effect was op de overleving 
van de larven stierf de zich willekeurig 
verspreidende populatie uit. Echter, de 
resultaten van de simulaties zonder een 
Allee effect laten zien dat, zelfs zonder 
dit negatieve effect op kleine populaties, 
de random verspreidende populatie niet 
in staat was om het gebied succesvol te 
koloniseren. Dit wijst uit dat het gebruik 
van informatiestoffen – in het bijzonder 
het aggregatieferomoon – essentieel is 
om een gebied te koloniseren. 

De resultaten van deze modelstudies 
geven aan dat het gebruik van informa-
tiestoffen in het bijzonder nuttig is wan-
neer de fruitvliegenpopulatie klein is, 
voornamelijk doordat aggregatie door de 
volwassen vliegen de lokale sterfte van 
de larven door het Allee effect vermin-
derde. In D. melanogaster zijn er verschil-
lende mechanismen bekend die bijdra-
gen aan het Allee effect. Ten eerste heeft 
aggregatie door de volwassen fruitvliegen 
een positief effect op de overleving van 
hun larven doordat zij (in het bijzonder 
de vrouwtjes) gist met zich meedragen 
en daardoor de plek waar ze eten, paren 
en eitjes leggen met gist enten. Dit heeft 

een positief effect op de overleving van 
de fruitlarven, want zij leven van gist.  
Ten tweede remt de toename van gist  
de groei van schimmels. Dit heeft een 
positief effect op de larven omdat schim-
mels een hoge sterfte in fruitvlieglarven 
kunnen veroorzaken. Ten derde zijn de 
larven van D. melanogaster zelf in staat 
om de schimmelgroei te remmen door 
middel van het verstoren van de groei 
van de hyfen van de schimmel. Grotere 
groepen van larven doen dat met meer 
succes dan kleinere groepen.

Spionerende vijanden hebben een 
effect op de populatiedynamica van de 
fruitvlieg. De meeste studies naar het 
effect van informatiestoffen richten zich 
op plant-herbivoorsluipwesp of plant-
herbivoor-roofdierinteracties. In deze 
studies gebruiken de natuurlijke vijan-
den vaak herbivoor-geïnduceerde vluch-
tige plantenstoffen die vrijkomen als de 
plant wordt aangevallen door herbivoren. 
Dit proefschrift behandelt hoe infor- 
matiestoffen de interactie tussen een 
gastheer en een sluipwesp beïnvloeden 
in een systeem waarin de sluipwesp  
spioneert op de intra-specifieke com-
municatie van zijn gastheer (dit is de 
communicatie die voor individuen bin-
nen een soort bestemd is). Hiertoe is het 
eerdere model uitgebreid met de popu-
latie van de sluipwesp en de interactie 
tussen de sluipwesp en de gastheer. Het 
uitbuiten van de informatiestoffen door 
de sluipwesp had een negatief effect op 
de grootte en de groei van de fruitvlieg-
populatie. Verder was het gemiddelde 
parasiteringsniveau hoger wanneer 
sluipwespen informatiestoffen konden 
exploiteren. Dit resulteerde in een lang-
zamere groei van de fruitvliegpopulatie. 
Daardoor duurde het ook langer om de 
negatieve effecten behorend bij een klei-
ne populatiegrootte – het Allee effect – te 
overwinnen. Verder was dit negatieve ef-
fect sterker aanwezig als fruitvliegen niet 
in staat waren om informatiestoffen te 
gebruiken en dus de plekken voor repro-
ductie op een willekeurige wijze moesten 
vinden. Een verminderd risico voor pre-
datie of parasitering wordt beschouwd 
als één van de mogelijke voordelen van 
het vormen van aggregaties. De simula-
ties gaven echter geen bewijs voor een 
lokaal verminderd risico op parasitering 
bij hogere larvendichtheden. Integendeel, 
de simulaties gaven juist aan dat propor-
tioneel gezien de sterfte van de larven 
toenam met hogere dichtheid van larven 
op een appel. De simulaties lieten geen 
verschil zien in de omvang van de fruit-
vliegpopulatie en in de sterfte van de lar-
ven door parasitisme, tussen de situatie 
waarin de sluipwespen het aggregatie- 
feromoon van de fruitvliegen exploiteer-

den en de situatie waarin ze alleen maar 
de geuren van gistende appels konden 
gebruiken om de larven van de fruitvlieg 
te vinden. Deze resultaten geven aan dat 
voor D. melanogaster het gebruik van ag-
gregatieferomoon geen kosten met zich 
meebrengt in de vorm van een groter ri-
sico van parasitisme. Bovendien versterkt 
het gebruik van informatiestoffen door 
de gastheer zijn eigen populatiegroei en 
het stelt de gastheerpopulatie in staat 
om bij hogere sluipwespdichtheden te 
overleven. 

De simulaties in dit proefschrift laten 
zien dat op korte termijn de sluipwes-
pen appels met Drosophila-larven beter 
kunnen vinden als zij het aggregatiefe-
romoon van de fruitvlieg kunnen gebrui-
ken; dit komt overeen met de resultaten 
van experimenten. Op de lange termijn 
resulteert deze sterkere aantrekking ech-
ter niet in meer parasitisme dan wanneer 
de sluipwespen alleen met de geur van 
gist de rottende appels konden lokalise-
ren. De tijd dat L. heterotoma op een plek 
blijft, stijgt met het aantal gastheren op 
die plek. Als de fruitvliegpopulatie groot 
is, dan zijn er ook meer larven op de ap-
pels, en daarom spendeert L. heterotoma 
meer tijd aan het zoeken naar gastheren 
op een appel en veel minder tijd aan het 
zoeken van een nieuwe appel met nieu-
we gastheren.

Er is in de literatuur gedetailleerd 
beschreven hoe geuren zich in geurplui-
men door de lucht verplaatsen en hoe 
motten zich in die pluimen oriënteren. 
In deze onderzoeken was er echter al-
tijd maar één geurbron. In de omgeving 
van de fruitvlieg zijn meerdere plekken 
beschikbaar voor reproductie die ook 
nog kunnen verschillen in geschikt-
heid voor reproductie. Die geschiktheid 
kan een fruitvlieg waarnemen door de 
geuren die van die plek vrijkomen. Een 
plek die zowel geuren van vergisting 
(‘voedselgeur’) als aggregatieferomoon 
afgeeft, is geschikter dan een plek met 
alleen voedselgeur. De concentratie van 
het aggregatieferomoon speelt ook nog 
een rol: hoe hoger de concentratie, hoe 
geschikter de plek is. Omdat het aggre-
gatieferomoon vrijkomt bij het leggen 
van eitjes is het een goede indicator voor 
de toekomstige dichtheid van fruitvlieg-
larven. In het proefschrift ga ik na welke 
gedragsregels het beste de verplaatsing 
van een fruitvlieg richting een geurbron 
kunnen beschrijven en bij welk gedrag 
de fruitvlieg succesvol onderscheid kan 
maken tussen geurbronnen met een 
verschillende geschiktheid. Hiervoor is 
een stochastisch model gebruikt om het 
gedrag van honderden individuele fruit-
vliegen direct te berekenen. Door de ran-
dom effecten (in dit stochastische model) 
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moesten deze simulaties meerdere keren 
herhaald worden om het gemiddelde 
patroon te kunnen achterhalen. Gedrags-
regels voor motten waren ook goed te 
gebruiken om te beschrijven hoe fruit-
vliegen de bron van een filamentenpluim 
te zoeken. Een filamentenpluim is een 
geurpluim die bestaat uit kleine bolle-
tjes (‘filamenten’) geurstof, afgewisseld 
door stukjes waar geen geur voorkomt. 
Deze regels waren echter niet afdoende 
om de fruitvlieg naar de meest geschikte 
geurbron te leiden; daarvoor is ook nog 
een voorkeur nodig voor de combinatie 
van aggregatieferomoon en voedselgeur 
(‘F+A’) boven voedselgeur alleen (‘F’). 
Deze sterkere voorkeur hoeft echter niet 
aangeboren te zijn. Zolang fruitvliegen in 
staat zijn om hun huidige voorkeur voor 
‘F+A’ te onthouden en aan te passen op 
basis van waargenomen geurconcentra-
ties, vinden meer fruitvliegen de meest 
aantrekkelijke geurbron. Dit is ook wat 
je zou verwachten, omdat bronnen die 
alleen voedselgeur uitstoten wel poten-
tieel geschikt zijn voor reproductie. In 
een omgeving waar nog geen aggrega-
tieferomonen aanwezig zijn, hebben alle 
vliegen die aangetrokken worden door 
voedselgeur kans om andere individuen 
tegen te komen. Pas vanaf het moment 
dat aggregatieferomoon vrij begint te 
komen – een indicatie dat andere vlie-
gen er eieren hebben gelegd – worden 
deze ‘F+A’ bronnen de meer geschikte 
geurbron. Verder laat deze studie zien 
dat het aantal vliegen dat een ‘F+A’ bron 
vond sterk toenam na het toevoegen van 
de gedragsregel dat fruitvliegen met de 
wind mee vliegen wanneer ze de pluim 
met zigzagbewegingen niet snel genoeg 
terug vinden. We hebben de resultaten 
van de simulaties vergeleken met resul-
taten van een experiment van Wertheim 
et al. (2002a). Dit liet zien dat de model-
len die nu ontwikkeld zijn potentieel 
geschikt zijn om het aantal vliegen dat 
een ‘F’ of een ‘F+A’ bron vindt te schatten. 
Ze waren echter nog niet in staat om de 
ruimtelijke verdeling van de fruitvliegen 
over de verschillende geurbronnen cor-
rect te voorspellen.

Dit proefschrift laat zien dat het  
gebruik van informatiestoffen door  
D. melanogaster effect had op diens  
populatiedynamica. Het gebruik van  
informatiestoffen had een positief ef-
fect op de goei van kleine populaties en 
het verbeterde het de kolonisatievermo-
gen van de fruitvlieg. Maar wanneer de 
populatie groter werd, werden de nega-
tieve effecten van concurrentie tussen  
de larven groter dan het positieve effect 
van verminderde sterfte door het Allee 
effect. Het gebruik van informatiestoffen 
is echter cruciaal bij het koloniseren van 

een gebied van buitenaf. De simulaties 
lieten zien dat populaties van fruitvlie-
gen die geen geuren konden gebruiken 
niet in staat waren om het gebied te 
koloniseren en zij stierven uit. Wanneer 
de natuurlijke vijand, een sluipwesp, 
informatiestoffen kon gebruiken was de 
sterfte door parasitisme hoger dan wan-
neer sluipwespen geen geuren konden 
gebruiken. Dit resulteerde in een lang- 
zamere groei van de fruitvliegpopulatie.  
Het gebruik van informatiestoffen beïn-
vloedt ook de interactie tussen de fruit-
vlieg en de sluipwesp. Het gebruik van  
informatiestoffen door de fruitvlieg stel-
de de fruitvliegen in staat om met hogere 
dichtheden van hun natuurlijke vijand 
samen te leven.

Herstel van gemeenschappen van 
aquatische ongewervelden in hoog-
veenlandschappen
Gert-Jan van Duinen, Radboud Universiteit 

Nijmegen, promotiedatum 17 juni 2013

Veengebieden worden beschouwd als een 
van de belangrijkste natuurlijke ecosys-
temen van de aarde wegens hun kenmer-
kende biodiversiteit en hoog gewaardeerde 
ecosysteemdiensten. Een essentieel ken-
merk van levende hoogvenen is de vor-
ming en opslag van veen. Hydrologische 
processen en veenmossen spelen hierbij 
een cruciale rol. De aantasting van venen 
gaat echter door als gevolg van ontgin-
ning, ontwatering, bosbouw, veenwin-
ning, verhoogde atmosferische depositie 
van stikstof en zwavel en klimaatveran-
dering. Herstelmaatregelen worden uit-
gevoerd in hoogveenrestanten nadat 
veenwinning of bosbouw is beëindigd. 
Deze maatregelen zijn gericht op het 
vasthouden van regenwater, met als 
doel het regenereren van een zichzelf  
in stand houdend hoogveenecosys- 
teem en de instandhouding van levens-
vatbare populaties van kenmerkende  
soorten.

Kenmerken van intacte hoogveen-
landschappen en hoe aantastingen 
daarop ingrijpen worden in dit proef-
schrift beschreven. Complete hoogveen-
landschappen worden gekenmerkt door 
zowel een uitsluitend door regenwater 
gevoede (ombrotrofe) hoogveenkern, 
die zuur is en waar de beschikbaarheid 
van voedingsstoffen uiterst beperkt is, 
als overgangen (gradiënten) vanuit de 
hoogveenkern naar de mineraalrijkere 
omgeving, waarin de beperkende om-
standigheden geleidelijk afnemen. De 
aanwezigheid van de hele gradiënt van 
de hoogveenkern tot en met de rand 
(lagg-zone) is essentieel voor een grote 

faunadiversiteit van het hoogveenland-
schap.

Veel onderzoek naar de aantasting 
en het herstel van hoogvenen is gericht 
op de hoogveenvegetatie en factoren 
die sturend zijn in het herstel daarvan. 
De effecten van zowel aantastingen, als 
herstelmaatregelen op de ongewervelde 
fauna, zijn grotendeels onbekend. Het 
doel van dit proefschrift is het vaststellen 
van de effectiviteit van herstelmaatre- 
gelen voor ongewervelde waterdieren 
(watermacrofauna), zoals libellenlarven, 
waterwantsen, waterkevers en larven 
van dansmuggen. Om het herstelbeheer 
van hoogveenrestanten te kunnen ver- 
beteren, is kennis verzameld over de  
belangrijkste factoren in de aantasting  
en het herstel van deze diergemeen-
schappen.

Om vast te stellen of herstelmaat- 
regelen in hoogveenrestanten bijdragen 
aan het behoud en herstel van de fauna- 
diversiteit is de soortensamenstelling 
van de watermacrofauna onderzocht  
in intacte hoogveenlandschappen in Est-
land en hoogveenrestanten in Nederland. 
In het proefschrift wordt de soortensa-
menstelling van de watermacrofauna 
vergeleken tussen i) herstelwateren, 
die door vernattingsmaatregelen zijn 
gevormd, en ii) relictwateren in Neder-
landse hoogveenrestanten die niet zijn 
onderworpen aan herstelmaatregelen. 
Deze relictwateren zijn overblijfselen van 
veenputten en greppels die zijn gegraven 
ten tijde van het vroegere (‘traditionele’) 
gebruik van hoogveen. De herstelwateren 
worden bewoond door karakteristieke 
hoogveensoorten en zeldzame soorten, 
maar het aantal soorten is hoger in de 
relictwateren. Veertig procent van de 
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karakteristieke en zeldzame diersoorten 
werden alleen aangetroffen in deze re-
lictwateren. De relictwateren tonen veel 
meer variatie in de samenstelling van de 
watermacrofauna en een hogere cumu- 
latieve soortenrijkdom. Het aantal karak-
teristieke macrofaunasoorten is niet  
duidelijk gerelateerd aan de aanwezig-
heid van een karakteristieke hoogveen-
vegetatie. In de herstelwateren lijkt 
het aantal zeldzame en karakteristieke 
soorten per locatie toe te nemen met de 
tijd na vernatting. De herstelmaatregelen 
hebben tot nu toe geresulteerd in leefge-
bieden voor twee derde van de karakte-
ristieke macrofaunasoorten. Dit wijst op 
het optreden van een relatief langzaam 
proces van kolonisatie en geeft aan dat 
de relictwateren belangrijk zijn voor de 
overleving van een deel van de karakte-
ristieke en zeldzame soorten. Herstel-
maatregelen zullen niet automatisch 
leiden tot herstel van een min of meer 
volledig soortenspectrum van de water-
macrofauna van hoogveenlandschappen, 
omdat een deel van de soorten afhanke-
lijk is van gradiënten in het hoogveen-
landschap.

De mate waarin soorten nieuwe leef-
gebieden kunnen koloniseren en de ei-
sen die ze daaraan stellen verschillen  
per soortgroep. Daardoor kunnen ze 
verschillend reageren op herstelmaat-
regelen. In tegenstelling tot de meeste 
watermacrofaunasoorten worden kleine 
ongewervelde waterdieren, zoals ra-
derdieren (Rotifera), eenoogkreeftjes 
(Copepoda) en watervlooien (Cladocera), 
gemakkelijk verspreid door de wind of 
grotere dieren en hebben zij een korte 
levenscyclus die voltooid kan worden 
binnen één water. De effecten van her-
stelmaatregelen in Nederlandse hoog-
veenrestanten op de soortensamenstel-
ling van raderdieren, eenoogkreeftjes  
en watervlooien wordt geëvalueerd.  
De soortensamenstelling van deze mi-
crofauna, het totaal aantal soorten en het 
aantal karakteristieke soorten verschilde 
niet tussen de herstel- en relictwateren.  
Omgevingsvariabelen gerelateerd aan 
vegetatiestructuur en kwaliteit en be-
schikbaarheid van voedsel voor deze 
microfaunagroepen kunnen het domi- 
nante patroon in de variatie in de micro-
faunasamenstelling verklaren. De soor-
tensamenstelling in wateren in hetzelfde 
gebied lijken gemiddeld meer op elkaar 
dan op de soortensamenstelling in an-
dere gebieden. Deze verschillen tussen 
gebieden kunnen veroorzaakt zijn door 
verschillen in milieuomstandigheden 
van de wateren en lokale verschillen in 
de volgorde van kolonisatie door soor-
ten. Daarbij kunnen soorten die in een 
hoogveenrestant talrijk zijn als eerste 

nieuwe of ingrijpend veranderde wateren 
koloniseren en met succes een populatie 
vestigen. Soorten die zulke wateren pas 
later bereiken, hebben over het algemeen 
een kleinere kans zich te vestigen, door-
dat interacties met gevestigde soorten 
hun populatietoename belemmeren 
(prioriteitseffect). In tegenstelling tot de 
watermacrofauna kunnen populaties van 
microfaunasoorten, waaronder kenmer-
kende soorten, zich in de hoogveenres-
tanten handhaven gedurende het proces 
van vernatting of zich herstellen binnen 
een periode van minder dan vijf jaar.

Door ontginning zijn natuurlijke gra-
diënten tussen ombrotrofe hoogveenker-
nen en het omringende mineraalrijkere 
landschap verloren gegaan. Bovendien 
zijn de van nature uiterst voedselarme 
hoogvenen kwetsbaar voor verrijking 
met voedingsstoffen (nutriënten) door 
verhoogde atmosferische depositie en 
verhoogde afbraak van het veenpakket 
door ontwatering. Om gedegradeerde 
hoogvenen te herstellen wordt regenwa-
ter vastgehouden, met als doel het her-
stel van een door veenmossen gedomi-
neerde vegetatie. Twee complementaire 
hypothesen worden getoetst door verge-
lijking van de watermacrofauna tussen 
intacte referentiesystemen in Estland 
en aangetaste hoogveenrestanten in 
Nederland. In deze hoogveenrestanten is 
sprake van een vier- tot zesvoudige toe-
name van de concentratie van stikstof- 
en fosforverbindingen in het oppervlak-

tewater in vergelijking met de Estlandse 
referentie. De eerste hypothese is dat de 
toegenomen beschikbaarheid van deze 
voedingsstoffen heeft geleid tot een fa-
cilitatie van macrofaunasoorten die van 
nature ontbreken in de uiterst voedsel-
arme hoogveenwateren. De tweede  
hypothese is dat herstelmaatregelen 
nauwelijks hebben geleid tot een verbe-
tering voor macrofaunasoorten die ka-
rakteristiek zijn voor intacte gradiënten 
tussen ombrotrofe hoogveenkernen en 
de minerotrofe omgeving, omdat deze 
maatregelen vaak uitsluitend gericht zijn 
op herstel van ombrotrofe omstandig- 
heden. Uit de vergelijking blijkt dat de 
watermacrofauna talrijker is in Neder-
landse hoogveenrestanten dan in intacte 
ombrotrofe hoogveenwateren en over-
gangsvenen in Estland. Dit verschil in 
dichtheid (abundantie) is inderdaad in  
de eerste plaats te wijten aan soorten  
die ontbreken in Estlandse hoogveen-
landschappen en soorten met een voor-
keur voor een hogere beschikbaarheid 
van mineralen en voedingsstoffen. In 
herstelwateren is de dichtheid van soor-
ten met een voorkeur voor voedselarme 
ombrotrofe wateren toegenomen ten  
opzichte van relictwateren. Dat geldt 
echter niet voor de soortenrijkdom. Voor 
de soorten met een voorkeur voor meer 
minerotrofe delen van hoogveengradiën-
ten zijn het totaal aantal soorten en de 
dichtheden juist lager in herstelwateren 
dan in relictwateren. In tegenstelling 

Monstername door Albert Dees naar macro-evertebraten in een van Nederlands laatste hoog-
venen, De Engbertsdijkvenen. Foto: Gert-Jan van Duinen
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tot herstelwateren omvat de groep van 
relictwateren de hele gradiënt van zure 
wateren in hoogveenkernen tot en met 
de rand van complete hoogveenland-
schappen.

Meer inzicht in hoe het verlies van 
de grondwaterinvloed en verhoging van 
de beschikbaarheid van voedingsstoffen 
het voorkomen van soorten beïnvloedt, 
is verkregen door het vergelijken van de 
soortensamenstelling van borstelwor-
men (Oligochaeta) binnen en tussen in-
tacte hoogveenlandschappen in Estland 
en hoogveenrestanten in Nederland. 
Binnen het intacte hoogveenlandschap 
bestaat een duidelijk patroon in de soor-
tensamenstelling. In de meest voedselar-
me wateren in de ombrotrofe hoogveen-
kern is slechts één soort borstelworm 
(Cognettia sphagnetorum) aangetroffen. Dit 
is een zuurtolerante soort die bijna nooit 
volwassen wordt en zich ongeslachtelijk 
voortplant door fragmentatie. In Estland 
zijn andere soorten borstelwormen be-
perkt tot de meer minerotrofe wateren, 
waar de afbraaksnelheid van dood or-
ganisch materiaal hoger is en daardoor 
de beschikbaarheid van voedingsstoffen 
hoger is. Vergelijking van het voorkomen 
van drie soorten borstelwormen tussen 
Estlandse en Nederlandse hoogveenwa-
teren toont aan dat deze drie soorten 
verschillend reageren op de verhoogde 
beschikbaarheid van voedingsstoffen 
in Nederland, hetgeen gerelateerd kan 
worden aan verschillen in hun dieet. 
In Nederland blijkt het voorkomen van 
borstelwormen niet meer beperkt te 
worden door de beschikbaarheid van 
voedingsstoffen. De lagg-zone is het 
meest soortenrijke deel van een intact 
hoogveenlandschap. De meeste van deze 
lagg-zonesoorten zijn niet aanwezig in  
de Nederlandse hoogveenrestanten, 
doordat dit deel van het hoogveenland-
schap sinds lang in cultuur is gebracht. 
De degradatie van de Nederlandse hoog-
venen heeft geresulteerd in het verlies 
van zowel de voedselarme delen van het 
landschap, als de bijzondere omstan-
digheden van de randen van hoogvenen 
(lagg-zones), wat ook duidelijk tot uiting 

komt in het voorkomen van soorten van 
borstelwormen.

Hoogveenwateren zijn van nature 
zeer voedselarm en donker gekleurd 
door humuszuren en humusdeeltjes, 
waardoor de primaire productie door 
planten wordt beperkt. Om de basis van 
het voedselweb van ongewervelde die-
ren in hoogveenwateren vast te stellen, 
zijn de verhoudingen tussen stabiele 
isotopen van koolstof en stikstof bepaald 
van primaire producenten, dood orga-
nisch materiaal en ongewervelden uit 
drie poelen in een intacte hoogveenkern 
in Estland. Daarnaast is van een aantal 
soorten ongewervelden de samenstelling 
van fosfolipide vetzuren (PLFAs) en de 
verhouding tussen stabiele koolstofisoto-
pen van deze PLFAs bepaald. De stabiele-
isotopenratio’s tonen de aanwezigheid 
van meerdere trofische niveaus in deze 
hoogveenpoelen aan en een verschillend 
gebruik van basale voedselbronnen door 
de ongewervelde dieren, zowel tussen 
de verschillende soorten, als tussen ver-
schillende individuen en grootteklassen 
binnen soorten. Carnivore en omnivore 
ongewervelden verwerken zowel meer-
voudig onverzadigde vetzuren (PUFAs) 
uit algen en mogelijk macrofyten, als 
vetzuren die specifiek zijn voor methaan-
oxiderende bacteriën (MOB). Een aan-
zienlijk deel van de bacteriële biomassa 
die terecht komt in hogere trofische 
niveaus is waarschijnlijk afkomstig van 
deze MOB. Protozoën en zoöplankton, 
die PUFAs synthetiseren die gebruikt 
worden als biomarkers voor algen, spelen 
mogelijk een rol in deze route. Pelagisch 
zoöplankton lijkt zich meer te voeden 
met bacteriën, terwijl voor insecten algen 
belangrijker zijn (perifyton en mogelijk 
fytoplankton). De relatief zeer negatieve 
δ13C waarden van PUFAs in ongewervel-
den wijzen op het gebruik van algen die 
mogelijk koolstof verkrijgen van MOB. 
Daarom impliceren zulke negatieve δ13C 
waarden van ongewervelde dieren niet 
per se een directe weg tussen MOB en 
deze ongewervelde dieren, maar kunnen 
algen als voedselbron dienen en een tus-
senliggend trofisch niveau vormen. Uit 

stabiele-isotopenratio’s van mogelijke 
basale koolstofbronnen en ongewervelde 
dieren in Nederlandse hoogveenwateren 
blijkt dat toenemende beschikbaarheid 
van voedingsstoffen resulteert in ver-
schuivingen in het gebruik van basale 
koolstofbronnen. Andere soorten van 
algen en dood organisch materiaal kun-
nen bij toename van de beschikbaarheid 
van voedingsstoffen mogelijk een steeds 
groter deel van de gemeenschap van 
ongewervelden voeden, terwijl de rol 
van methaan en MOB in de basis van het 
voedselweb juist kan afnemen.

De effectiviteit van herstelmaatre-
gelen en de belangrijkste factoren die 
betrokken zijn bij de aantasting en het 
herstel van gemeenschappen van on-
gewervelde waterdieren in hoogveen-
landschappen worden besproken in de 
synthese. Dit hoofdstuk wordt afgesloten 
met aanbevelingen voor het herstelbe-
heer en verder onderzoek. (i) Maatregelen 
om de atmosferische stikstofdepositie 
verder te verminderen en de verhoogde 
fosfaatconcentratie te verminderen in 
de Nederlands hoogveenrestanten zijn 
noodzakelijk voor verder herstel van  
watermacrofaunagemeenschappen  
van hoogveenlandschappen. (ii) Herstel 
van gradiënten tussen zure en door  
gebufferd grondwater beïnvloede delen 
van hoogveenlandschappen. Mogelijk- 
heden kunnen worden gevonden in 
bufferzones op voormalige landbouw-
gronden grenzend aan de huidige  
hoogveenrestanten, evenals in laag- 
venen waarin delen met successie naar 
hoogveen aanwezig zijn. (iii) Behoud van 
relictpopulaties van kenmerkende soor-
ten van hoogveenlandschappen die mo-
menteel aanwezig zijn in hoogveenres-
tanten, laagvenen en vennen. (iv) Verder 
onderzoek gericht op het ophelderen  
van mechanismen die ten grondslag 
liggen aan de respons van soorten op 
aantasting en herstelmaatregelen zoals 
die in dit onderzoek zijn vastgesteld, 
alsook een evaluatie van de effecten van 
de uitvoering van de aanbevelingen voor 
de beheerspraktijk die in dit proefschrift 
zijn gegeven.


