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Sommige intensief gebruikte grasvelden 
zien er steriel uit, maar het krioelt er in 
de bodem soms toch van het leven. Er be-
vinden zich daar ook diertjes die als 
schadelijk voor het grasveld beschouwd 
kunnen worden. Hoewel grasveldinsecten 
meestal niet tot de ‘core business’ van 
bestrijdingstechnici behoren, worden ons 
met regelmaat vragen gesteld over de be-
strijding van deze insecten. Antwoorden 
op vragen over aantastingen van gras- 
zoden zijn te vinden in het hier besproken 
boek, dat is geschreven door Henk Vlug, 
deskundige op het gebied van biologische 
bestrijding op sportvelden en ‘greens’. 
Het boek bestaat uit drie secties (inlei-
ding, grasveldinsecten en bestrijding), 
verdeeld over 14 hoofdstukken, en onder-
steund met duidelijke kleurenfoto’s. 

De voor het vakgebied van bestrij-
dingstechnici belangrijke insecten, 
engerlingen (bladsprietige kevers) en 
emelten (langpootmuggen), worden be-
handeld, evenals vlinders waarbij ook de 
eikenprocessierups aan bod komt. Zowel 
het herkennen als een beschrijving van 
de leefwijze en mogelijke bestrijdings-
mogelijkheden op sportterreinen en 
greens worden in duidelijke taal beschre-
ven. Andere schadelijke groepen van 
insecten die de revue passeren zijn snuit-
kevers, kniptorren, verschillende groepen 
muggen (rouwvliegen en galmuggen) en 
vliegen (bladminerende vliegen, halm-
boorders, sluipvliegen en roofvliegen) en 
overige vlinders (grasmotten, bladmin-
eerders, stippelmotten, grote worteluil en 
plakker). In twee verzamelhoofdstukken 
worden de overige geleedpotigen en on-
gewervelden, die al dan niet schadelijk 
zijn voor grasvelden, beschreven. Er 
wordt aandacht besteed aan spring-
staarten, verschillende snavelinsecten, 
sprinkhanen, krekels en veenmollen, 
oorwormen, tripsen, vliesvleugeligen, 
miljoenpoten, duizendpoten en wortel-
duizendpoten, spinnen, mijten, teken, 
pissebedden, wormen en slakken.

Door middel van eenvoudige determi-
natietabellen kunnen de insecten en de 
schadebeelden worden gedetermineerd 
tot orde, onderorde en enkele families. De 
tabellen zijn niet voorzien van illustraties. 
Bij het determineren wordt verwezen 
naar het betreffende hoofdstuk waarin 
de insecten behandeld worden. Hoewel 
in de hoofdstukken soorten genoemd 
worden, zal met het boek niet tot op 
soortniveau gedetermineerd kunnen 

worden. De tabel van engerlingen bevat 
wel afbeeldingen, waarmee de larven van 
de bladsprietkevers tot op soort kunnen 
worden onderscheiden, hoewel ook dit 
niet eenvoudig zal zijn zonder verdere 
determinatieliteratuur. In de bijlagen 
wordt overigens vermeld dat determina-
tie tot op soort specialistisch werk is en 
worden adviezen gegeven over hoe de 
insecten verzameld en opgestuurd kun-
nen worden.

Met name de paragraaf over de toe-
passing van aaltjes is interessant voor 
bestrijdingstechnici die worden gecon- 
fronteerd met problemen van deze  
insecten in het grasland, hoewel voor 
de toepassing hiervan waarschijnlijk 
aanvullende apparatuur aangeschaft zal 
moeten worden. De belangrijkste aaltjes-
soorten worden beschreven, samen met 
de voor- en nadelen van het gebruik en 
de beperkende factoren, zoals een te lage 
bodemvochtigheid en -temperatuur en 
natuurlijke vijanden. 

Het hoofdstuk over schadedrempels 
voor engerlingen en emelten en het 
bemonsteren van deze insecten om te 
kunnen bestrijden, voordat er schade 
optreedt aan het gazon, past goed bin-
nen het gedachtengoed van Integrated 
Pest Management (IPM). Bij IPM worden 
aantallen onder de schadedrempel ge-
tolereerd. Bij (dreigende) overschrijding 
wordt gebruik gemaakt van zoveel  
mogelijk niet-chemische bestrijdings- 
methoden. Om succesvol een bestrijding 
uit te kunnen voeren is kennis over de 
ecologie, en daarvoor ook de monitoring 
en determinatie, van de insecten van 
groot belang. Soorten die in de grasvelden 
veelvuldig worden aangetroffen, maar 
niet schadelijk zijn of juist van nut zijn 

voor het behoud van het gras, doordat 
het predatoren zijn van schadelijke in-
secten of een rol spelen bij de omzetting 
van materiaal, worden ook beschreven, 
zodat deze niet onnodig bestreden  
worden. Over de monitoring van de  
verschillende insecten staat weinig  
beschreven. Het is niet duidelijk met 
welke frequentie en methoden de moni-
toring van geleedpotigen, anders dan de 
emelten en engerlingen, optimaal kan 
worden uitgevoerd. Voor de bestrijding 
wordt naast de bovengenoemde behan-
delmethoden ook aandacht besteedt aan 
methoden die in ontwikkeling zijn of in 
het buitenland reeds worden toegepast. 

Met een prijs van ruim 55 euro zal het 
boek vooral gekocht worden door bestrij-
dingstechnici die regelmatig gevraagd 
worden naar schade door grasveld- 
insecten en/of zich hier verder in willen 
verdiepen. 
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Met naar schatting 80.000 soorten wereld- 
wijd zijn de miljoenpoten een enorm  
diverse en wijdverspreide groep. In  
Nederland zijn op dit moment 52 soorten 
waargenomen. Miljoenpoten leven in  


