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planten de effecten van plantkwaliteit op 
de insectengemeenschap van J. vulgaris-
planten. Daarom moeten individuele 
plant-insectinteracties bekeken worden 
binnen het perspectief van de omringen-
de gemeenschap.
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Wanneer herbivoren zich voeden, bete-
kent dat voor de planten verlies van 
weefsel en verlies aan vermogen om 
energie van de zon vast te kunnen leg-
gen. Dit is kostbaar omdat het de kans op 
een succesvolle groei en voortplanting 
kleiner maakt. Daarom hebben planten 
een groot aantal strategieën om de ne- 
gatieve invloeden van planteneters te  
beperken. Zulke strategieën zijn erop  
gericht om vraat te voorkomen, te ver-
minderen of te compenseren. In alle ge-
vallen zit er echter voor de plant ook een 
prijskaartje aan. Voedingsstoffen die wor-
den ingezet voor het maken van afweer-
stoffen of afweerstructuren zoals stekels, 
of voor het plegen van herstelgroei, kun-
nen immers niet worden gebruikt voor de 
voortplanting. 

In de afgelopen decennia zijn in de  
ecologie diverse hypotheses geformu-
leerd met betrekking tot de relaties 
tussen planten en herbivoren. Veel van 
deze hypotheses voorspellen een uitruil 
tussen de kosten van afweer tegen herbi-
voren enerzijds en de voordelen die dat 
oplevert anderzijds. Echter, de kosten van 
afweer kunnen worden beïnvloed door de 
beschikbaarheid van hulpbronnen (kool-
stof en stikstof) in de natuurlijke habitats 
van de planten. Daarom kan de beschik-
baarheid van hulpbronnen een indirect 
effect hebben op de herbivoren die met 
bepaalde plantensoorten verbonden zijn. 
Dergelijke verbanden kunnen lopen via 
een veranderende soortensamenstelling 
van de plantengemeenschap, bijvoor-
beeld onder invloed van een hogere stik-
stofbeschikbaarheid. Ook is het denkbaar 
dat de kwaliteit van plantenweefsel als 
voedsel voor de herbivoren verandert in 
termen van voedingswaarde of hoeveel-
heid afweerstoffen.

Een speciale situatie doet zich voor 
bij de interacties tussen waterplanten en 
herbivoren. 

Waterplanten, oftewel aquatische 
planten ondervinden namelijk in verge-
lijking tot landplanten relatief veel vraat 
door planteneters. Dit heeft waarschijn-
lijk te maken met het feit dat ze over het 

algemeen voedzamer zijn en minder af-
weer hebben in de vorm van bijvoorbeeld 
stekels of houtig materiaal. Daarom zijn 
waterplanten in vergelijking tot land-
planten meer afhankelijk van chemische 
afweerstoffen of moeten ze de vraat ge-
woon tolereren door aan snelle hergroei 
te doen.

Dit proefschrift beschrijft de resulta-
ten van onderzoek naar de effecten van 
de beschikbaarheid van koolstof en stik-
stof op de interacties tussen planten en 
herbivoren. De relaties tussen planten en 
hun belagers werden onderzocht op zo-
wel het niveau van afzonderlijke soorten 
als op gemeenschapsniveau. Bij het laat-
ste niveau worden vele soorten tegelijk in 
ogenschouw genomen. De herbivoren die 
werden gebruikt zijn allemaal ongewer-
veld en van het kleinere formaat: rupsen, 
sprinkhanen, slakken en rivierkreeften.

Menselijke activiteiten hebben geleid 
tot een algemene en wereldwijde ver- 
hoging van de hoeveelheid koolstof en 
stikstofin het milieu. Verhoogde CO2- 
niveaus leiden niet alleen tot hogere 
temperaturen, maar betekenen ook een  
hogere beschikbaarheid van koolstof 
voor planten. De jaarlijkse industriële 
productie van stikstof is tegenwoordig 
gelijk aan de hoeveelheid die op natuur- 
lijke wijze uit de atmosfeer wordt vast- 
gelegd. Het resultaat is een wereldwijde 
en voortgaande verandering in de C- en 
N-beschikbaarheid. Deze verandering is 
van invloed op de vegetatiesamenstel-
ling en uiteindelijk ook op de daarmee 
verbonden gemeenschappen van her-
bivoren. Met name voor ecosystemen 
die van nature kwetsbaar zijn voor ver-
anderingen in de beschikbaarheid van 
hulpbronnen betekent dit een uitdaging 

in de zin van natuurbescherming en na-
tuurherstel.

De veranderingen kunnen ook een 
grote economische impact hebben. Bij-
voorbeeld de waterplant aarvederkruid 
(Myriophyllum spicatum) is een majeure 
en soms zelfs schadelijke invasieve soort 
in Noord-Amerika. De door mensen ver-
oorzaakte veranderingen in koolstof- en 
stikstofniveaus hebben bijgedragen aan 
het succes van deze soort. Daarmee wor-
den de economische kosten van deze 
invasie verder verhoogd.

Van terrestrische ecosystemen is 
bekend dat een overdosis aan stikstof de 
levensduur van hogere planten kan be-
invloeden. Veranderingen in de versprei-
dingspatronen van planten in Nederland 
sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw 
blijken primair te worden veroorzaakt 
door de toename van de stikstofbeschik-
baarheid.

Deze veranderingen zijn in de eer-
ste plaats toe te schrijven aan directe 
effecten van stikstof op de onderlinge 
concurrentie tussen plantensoorten. 
Soorten die beter zijn aangepast of zelfs 
kunnen profiteren van de verhoogde stik-
stofdepositie overvleugelen de soorten 
van arme standplaatsen. Hierdoor ver-
mindert de diversiteit aan soorten. In 
aanvulling op deze directe effecten, kan 
een overdaad aan nutriënten ook nog een 
indirecte invloed hebben via de verande-
rende voorkeuren van herbivoren.

De grote druk op ons natuurlijke ka- 
pitaal resulteerde in Nederland in een  
relatief vroegtijdig bewustzijn van de 
noodzaak van natuurherstelprojecten.  
In de afgelopen decennia is er een seri-
euze herstelinspanning geleverd. Aan-
vankelijk lag de nadruk hierbij op de 
vegetatiesamenstelling en het verbeteren 
van habitatkwaliteit. Echter een heel 
belangrijk deel van de soortendiversiteit 
vinden we onder de ongewervelde die-
ren. Insecten zijn daar weer een belang-
rijke component van, zeker ook in de 
zin van de diensten die deze natuurlijke 
diversiteit aan de mens kan leveren. Met 
name ook om die reden is het van groot 
belang om de relaties tussen planten en 
hun herbivoren beter te leren kennen. 
Op die manier kunnen we de belangrijke 
functies van de natuurlijke biodiversiteit 
beter behouden. 

Omdat de ‘beslissing’ van een plant 
om te groeien of zich te verdedigen mede 
afhangt van de beschikbare hoeveelheid 
aan voedingsstoffen, is het belangrijk om 
daar rekening mee te houden bij het op-
stellen van hypothesen over de optimale 
afweer van planten. Ook bij het uitvoeren 
van proeven om de afweer van planten 
vast te stellen, zijn de groeiomstandighe-
den van de planten relevant. Als men bij-
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voorbeeld een ruime bemesting toepast 
in een vraatkeuze-experiment waarbij 
verschillende plantensoorten worden 
aangeboden aan een herbivoor, kan dat 
de resultaten beïnvloeden als er onder 
deze planten ook soorten zijn die gewend 
zijn aan arme standplaatsen. De verdedi-
ging van deze soorten kan dan lager uit-
pakken dan onder natuurlijke omstandig-
heden, terwijl de afweer van de soorten 
van rijke standplaatsen ongewijzigd blijft.

Dit principe ligt ten grondslag aan 
de hoofdvoorspelling in dit proefschrift: 
‘de afweerniveaus van plantensoorten 
verschillen onder variërende omstandig-
heden, op een manier die wordt bepaald 
door de manier waarop ze zijn aangepast 
aan de mate van koolstof- en stikstofbe-
schikbaarheid in hun natuurlijke groei-
omstandigheden’. Deze hypothese is de 
‘Context dependent defense’ hypothese 
(CDD) genoemd.

De uitruil tussen groei en afweer  
onder koolstof- of stikstofarme groei- 
omstandigheden, kan experimenteel 
worden onderzocht aan individuele soor-
ten. Daarnaast is er de mogelijkheid om 
verschillende soorten met elkaar te ver-
gelijken en dan de relatie tussen groei- 
en afweereigenschappen te bestuderen. 
Daarmee kan een groter aantal strate-
gieën gelijktijdig worden vergeleken.  
Experimenteel onderzoek met individu-
ele soorten biedt echter meer detailin- 
formatie. Een combinatie van beide bena-
deringen is daarom meer effectief en in 
dit proefschrift toegepast. Echter, het ver-
gelijken van soorten met betrekking tot 
een bepaalde eigenschap of reactie heeft 
als nadeel dat de mate van verwantschap 
tussen de soorten mede de uitkomst kan 
bepalen. Immers, wanneer je in een on-
derzoek een reeks van soorten gebruikt 
waaronder zich een subgroep van sterk 
verwante soorten bevindt, dan bestaat de 
kans dat in die subgroep twee factoren 
samenkomen zonder dat ze in functione-
le zin iets met elkaar te maken hebben. 
In plaats daarvan kunnen beide factoren 
in de loop van de evolutie gewoonweg 
parallel zijn ontstaan. In het geval van 
onderzoek naar afweer bij planten kan 
dit aspect zeker ook van belang zijn 
omdat de patronen van aanwezige af-
weerstoffen bij verwante plantensoorten 
veelal sterk overeenkomen. Daarom is 
een fylogenetische correctie toegepast bij 
de vergelijkende benadering.

De relatieve beschikbaarheid van 
koolstof in vergelijking tot stikstof be-
paalt in grote mate de hoeveelheid aan 
chemische afweerstoffen die we in een 
plant kunnen verwachten. In die zin kan 
het bepalen van de interne C:N-verhou-
ding van een plant ook een indirecte 
maat voor het afweerniveau zijn. Aan de 

andere kant is de C:N-verhouding ook 
een indicatie voor de voedingswaarde 
voor de herbivoren en wijst dan in de te-
genovergestelde richting. 

Meer detailkennis van de specifieke 
inhoudsstoffen van een plant zou nuttig 
zijn om de exacte relatie tussen de af-
weer door planten en de mate van vraat 
te begrijpen. Een aanvulling op het che-
misch bepalen van de afweer van plan-
ten, is het uitvoeren van keuzetesten.

Als de contextafhankelijke afweer 
hypothese blijkt te kloppen, dan kunnen 
we verwachten dat de voortgaande mon-
diale trend van toenemende koolstof en 
stikstofbeschikbaarheid niet alleen van 
invloed is op de plantengroei, maar ook 
op de ermee verbonden gemeenschap 
van herbivoren. Dergelijke grootschalige 
milieuprocessen moeten dan ook een ef-
fect hebben op de verspreidingspatronen 
van de planten- en diersoorten en op de 
manier waarop deze verspreidingspatro-
nen in de loop van de tijd veranderen.

Er is een relatief nieuw instrument 
waarmee we dergelijke verwachtingen 
kunnen toetsen: de toepassing van eco-
informatica. Nieuwe technieken waar-
mee we grote (gemeenschappelijk tot 
stand gebrachte) digitale databestanden 
kunnen analyseren, zijn erg krachtig. Ze 
bieden nieuwe mogelijkheden om alge-
mene patronen te ontdekken, en om rela-
ties tussen verschillende patronen vast te 
stellen. Eco-informatica kan ook worden 
gebruikt om te zien of voorspellingen die 
volgen uit de resultaten van experimen-
ten ook standhouden in vergelijkingen 
op basis van grootschalige en ruimtelijk 
expliciete databestanden. 

In dit proefschrift zijn diverse be-
naderingen gebruikt om de voorspelde 
effecten van de beschikbaarheid aan 
hulpbronnen op plant-herbivoorrelaties 
te onderzoeken. Door deze verschillende 
benaderingen te combineren, was het 
mogelijk om de patronen op verschil-
lende schaalniveaus (van keuzetest in 
het lab tot vlakdekkende analyse van het 
gehele Nederlandse landoppervlak) met 
elkaar te verbinden. Alle hoofdstukken 
gaan over de interacties tussen planten, 
herbivoren en stikstofbeschikbaarheid.

Bij de keuze-experimenten betekende 
het uniforme hoge nutriëntenniveau 
voor een deel van de plantensoorten een 
zodanige verhoging ten opzichte van het 
natuurlijke niveau, dat de afweer lager 
werd en gelijktijdig dat de groeisnelheid 
van de planten omhoog ging. Daardoor 
werd er in plaats van de verwachtte 
uitruil tussen groei en afweer juist een 
positief verband tussen groei en afweer 
gevonden.

Vervolgens werden verschillende 
plantensoorten gekweekt onder twee 

verschillende niveaus van stikstof en 
werd het koolstofniveau indirect gemani-
puleerd door de planten meer of minder 
licht te geven. Voor dat laatste bouwden 
we een kooi van schaduwdoek. In de 
waterplanten werd de koolstof juist di-
rect gemanipuleerd via de samenstelling 
van de stoffen in het water waarin we 
ze kweekten. Dat bleek niet alleen heel 
praktisch, maar het leverde ook weer 
nieuwe inzichten op. Er kon namelijk 
worden geconcludeerd dat de CDD niet 
slechts relevant is voor plantensoorten 
van nutriëntarme standplaatsen, maar 
dat alle soorten het best verdedigd zijn 
als ze worden gekweekt onder stik-
stof- en koolstofcondities die het meest 
overeenkomen met hun natuurlijke 
omstandigheden. Daarnaast vormen de 
uitgevoerde keuzetesten een bevestiging 
van de bruikbaarheid ervan als onder-
zoeksgereedschap. Dit is zeker het geval 
als keuzetesten met gebruik van meer-
dere plantensoorten gekweekt onder  
uniforme omstandigheden worden ge-
combineerd met keuzetesten op basis 
van materiaal van individuele soorten 
dat is gekweekt onder verschillende 
omstandigheden. Tenslotte werd aan-
getoond dat het bij soortvergelijkend 
onderzoek inderdaad relevant is om 
rekening te houden met de mate van on-
derlinge verwantschap.

De afweerstoffen die werden geme-
ten, bleken geen duidelijke relatie te heb-
ben met de resultaten van de keuze-ex-
perimenten. De totale hoeveelheid droge 
stof, oftewel de hoeveelheid materiaal in 
plantenweefsel als je het vocht laat ver-
dampen, bleek bij de waterplant aarve-
derkruid echter wel overeen te stemmen 
met de eetbaarheid. Blijkbaar is dit een 
meer geïntegreerde maat voor plantenaf-
weer dan individuele chemische stoffen. 
Concluderend kunnen we constateren 
dat de ‘Context dependent defence’ hy-
pothese (CDD) in de experimenten werd 
bevestigd voor zowel terrestrische als 
aquatische omstandigheden. 

Op basis van twee onderzoeken con-
cluderen we dat de veranderingen in 
stikstofdepositie ook zichtbaar zijn in de 
verspreiding van soorten in ruimte en 
tijd en doorwerken naar hogere niveaus 
in de voedselketen. Dat laatste houdt in 
dat niet alleen planten door bijvoorbeeld 
een overdaad aan stikstof worden beïn-
vloed, maar ook de insecten die van deze 
planten afhankelijk zijn.

In een onderzoek draait het om de 
aanwezigheid van planten in proefvlak-
ken waar de vegetatie steeds langjarig 
werd gevolgd. De vraag was of de lang-
jarige aanwezigheid van verschillende 
plantensoorten wordt beïnvloed door 
de mate van stikstofdepositie. Dit bleek 
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inderdaad het geval. De veronderstelde 
relatie met een veranderende intensiteit 
van vraat kon echter niet worden aan-
getoond. Wel bleek er een invloed van 
atmosferische stikstofneerslag op de mo-
gelijkheden voor plantensoorten om zich 
in de proefvlakken te vestigen. Daarbij 
gaat het met name om de mogelijkheden 
voor plantensoorten die zijn aangepast 
aan arme groeiomstandigheden. Zaai-
lingen van deze soorten kunnen zich 
moeilijker vestigen omdat de soorten die 
zijn aangepast aan rijkere omstandighe-
den de proefvlakken met hun uitbundige 
groei steeds meer domineren. De arme 
soorten verdwijnen dan, met een vermin-
derde diversiteit tot gevolg.

In het tweede eco-informatica onder-
zoek van dit proefschrift, analyseerden 
we de veranderingen in de diversiteit van 
de herbivorengemeenschap in relatie tot 
planten en stikstof. We gebruikten daar-
voor de diergroep van sprinkhanen en 
krekels. Hiervan zijn namelijk voldoende 
waarnemingen beschikbaar in het grote 
Nederlandse databestand waarin alle 
waarnemingen van professionele en 
vrijwillige waarnemers zijn verzameld. 
Heel Nederland werd verdeeld in vlak-
ken van 10 bij 10 kilometer. Voor al die 
vakken berekenden we de rijkdom aan 
sprinkhanen en krekels, maar ook aan 
planten. Tevens gebruikten we informa-
tie over de stikstofneerslag in ieder vak 
afzonderlijk. De drie factoren bleken 
inderdaad samen te hangen. Door ook 
te kijken naar de eigenschappen van 
de sprinkhanen en krekels, kon worden 
vastgesteld dat het verband tussen de 
planten, de herbivoren en veranderingen 
in stikstof beschikbaarheid niet zozeer 
loopt via veranderingen in de kwaliteit 
van de planten als voedsel. Dit zouden 
we namelijk verwachten op grond van 
de CDD. In plaats hiervan bleek het effect 
van een overmaat aan stikstof vooral te 
lopen via habitatveranderingen en een 
verminderend voortplantingssucces van 
de sprinkhaansoorten die hun eieren in 
de grond afzetten. Dit laatste hangt sa-
men met een dichtere vegetatie door de 
extra bemesting waardoor de bodem met 
de eieren erin minder goed opwarmt als 
de zon schijnt.

De resultaten zoals beschreven in dit 
proefschrift demonstreren de invloed van 
veranderingen van milieukwaliteit op 
plant-herbivoorrelaties. Gegeven het feit 
dat insecten het grootste deel van onze 
biodiversiteit vormen en via herbivorie 
een belangrijke regulerende rol spelen in 
de relaties die het voedselweb bepalen, 
vraagt dit om een aanpassing van ons 
natuurbeheer en milieubeleid. 

Een effectieve eco-informatica be-
nadering is sterk afhankelijk van de 

beschikbaarheid van voldoende en kwa-
litatief goede gegevens met betrekking 
tot de verspreiding van soorten in ruimte 
en tijd, zoals bijeengebracht in de natio-
nale database voor flora en fauna. In de 
laatste twee decennia is de hoeveelheid 
waarnemingen in deze database expo-
nentieel gestegen. Cruciaal daarbij is een 
goede organisatie ten behoeve van het 
uitwisselen en beheren van de snel uit-
dijende hoeveelheid biodiversiteitinfor-
matie. Daarbij is kwaliteitsbewaking een 
belangrijk aspect. De combinatie van toe-
nemende beschikbaarheid van gegevens, 
mede bijeengebracht door een groeiende 
groep van vrijwilligers en toenemende 
technische mogelijkheden om deze ge-
gevens adequaat te kunnen analyseren, 
maakt dat er nog belangrijke verdere mo-
gelijkheden voor het vakgebied van de 
ecologie in het verschiet liggen.

De praktijk van het natuurherstel  
in Nederland en de ontwikkeling van  
de bijbehorende kennis is in het verle-
den onevenredig gericht geweest op het 
beheer van de vegetatie (plantengroei). 
In de loop van de jaren is de natuurher-
stelbenadering in ons land echter geëvo-
lueerd van een focus op het kleinschalig 
herstel van met name plantenpopulaties 
in de richting van een bredere en meer 
geïntegreerde aanpak op het niveau van 
complete landschappen. Daarbij is er in-
middels meer aandacht voor plant-dier-
interacties. Dit proefschrift onderschrijft 
de relevantie daarvan. Hierbij gaat het 
dan niet alleen om de aandacht voor vol-
doende geschikt habitat voor de diersoor-
ten, maar ook om extra bewustzijn van 
veranderende plant-herbivoorinteractie 
door de veranderingen in het milieu. 

Reductie van stikstofuitstoot is nu 
inmiddels zo’n twee decennia onderdeel 
van het milieubeleid op mondiaal, regio-
naal (EU) en nationaal niveau. In recente 
jaren verschuift de aandacht van uitslui-
tend een natuurbeleidsmatige onder-
bouwing naar een bredere economische 
onderbouwing van de noodzaak om een 
overmaat aan stikstof terug te dringen. 
Door daarbij de toenemende kennis van 
het samenspel tussen stikstof, planten 
en hogere trofisch niveaus mee te ne-
men op een voldoende hoog ruimtelijk 
schaalniveau, zal een veel evenwichtiger 
landbouw en landgebruik mogelijk blij-
ken te zijn.

Native versus non-native. The inter- 
action between native insects and  
non-native plants
Kim Meijer, Rijksuniversiteit Groningen,  
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Vrij vertaald betekent de titel van mijn 
proefschrif ‘de effecten van inheemse in-
secten op uitheemse planten en vice ver-
sa’. Om te begrijpen waar dit proefschrift 
over gaat, is het belangrijk een onder-
scheid te kunnen maken tussen inheem-
se en uitheemse soorten. Inheemse soor-
ten zijn soorten die in een bepaald gebied 
van nature thuis horen, terwijl uitheem-
se soorten (vaak exoten genoemd) voor-
komen in een gebied waar ze juist niet 
van nature thuis horen. Uitheemse soor-
ten zijn door toedoen van de mens in het 
gebied terechtgekomen, bewust of onbe-
wust. Over wat voor soorten hebben we 
het dan? Uit alle denkbare taxonomische 
groepen zijn wel uitheemse soorten be-
kend, zelfs in Nederland: zoogdieren (bijv. 
muskusrat), vogels (bijv. nijlgans), amfi-
bieën (bijv. Amerikaanse brulkikker), rep-
tielen (bijv. roodwangschildpad), insecten 
(bijv. tijgermug en veelkleurig Aziatisch 
lieveheersbeestje), planten (bijv. Ameri-
kaanse vogelkers), et cetera. Een eerste 
versie van de Nederlandse exotenlijst 
(Nederlandse soortenregister versie 2.0; 
www.nederlandsesoorten.nl) telt al bijna 
duizend soorten! Dit zijn aantallen waar 
we niet omheen kunnen.

Tegenwoordig wordt er veel onder-
zoek gedaan naar uitheemse soorten. 
Maar vanwaar deze interesse? Uitheemse 
soorten zijn interessant om verschillende 
redenen. Uitheemse soorten kunnen een 
groot effect hebben op de mens en op 
onze omgeving. Dit effect kan sterk ver-
schillen per uitheemse soort en is vaak 
negatief. Uitheemse soorten kunnen  
bijvoorbeeld grote schade toebrengen 
aan landbouwgewassen, gevaarlijk zijn 
voor de gezondheid van mens en dier,  


