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Abstract: Focussing on a small part of the nature development plan Goudplevier, the participants of this meeting were 

asked to suggest measures, beneficial for different insect groups. Both development and management measures are pre¬ 

sented. 
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Inleiding 

De deelnemers aan de themadag Natuuront¬ 

wikkeling en Entomofauna bogen zich in 
groepjes over een concreet gebied, waar maat¬ 

regelen voor natuurontwikkeling worden ge¬ 

nomen. Dit gebied, acht hectare groot, grenst 

aan het natuurgebied Hullenzand en maakt 
deel uit van het natuurontwikkelingsplan 

Goudplevier van de Vereniging tot behoud 

van Natuurmonumenten (figs. 1-2). Het plan, 

waarin landbouwgrond, liggend tussen be¬ 
staande natuurgebieden, wordt ontwikkeld tot 

een mozaïek van voedselarme levensgemeen¬ 
schappen, werd door de beheerder R. de 

Leeuw toegelicht. Aan de deelnemers werd 
gevraagd vanuit hun specialistische kennis 

over bepaalde insektengroepen aan te geven 

welke inrichtings- en beheersmaatregelen zij 
adviseren voor het gebied. Er onstonden dis¬ 

cussies tussen deelnemers onderling en tussen 
deelnemers en de beheerder over de wense¬ 

lijkheid en uitvoerbaarheid van de voorgestel¬ 
de maatregelen. Vooral over de meer kunst¬ 

matige inrichtingsplannen als het morsen van 
keileem en het planten van dennen waren de 

meningen verdeeld. In dit korte overzicht wor¬ 
den de voorgestelde maatregelen aangegeven 
en wordt vermeld voor welke insekten deze 

maatregelen bevorderend kunnen zijn. 

Voorgestelde inrichtingsmaatregelen 

- Het gefaseerd uitgraven van het bestaande 
ven tot op de keileemlaag, zowel in het te ont¬ 

wikkelen gebied als in het Hullenzand. Door 

het verwijderen van de voedselrijke laag, biedt 
het ven daarna meer mogelijkheden voor 

aquatische insekten met een voorkeur voor ar¬ 

mere milieus. 
- Het gevarieerder maken van de hellingen 
van de te verhogen gedeelten zodat zowel stei¬ 

le als minder steile kanten ontstaan. Steil- 

kanten op het zuiden zijn belangrijk voor veld- 
sprinkhanen en andere warmteminnende 
soorten. Na het aanbrengen van variatie bie¬ 

den de hellingen mogelijkheden voor meer 
soorten. 

- Het overbrengen van bodemfauna door 

middel van het uitrijden van heideplaggen. De 
plaggen kunnen bijvoorbeeld in de vergraste 
gedeelten van het Hullenzand gestoken wor¬ 

den. Het percentage graszaden in het plagsel 

kan gereduceerd worden door het plagsel te 
verzamelen in juni voor de zaadzetting van 

pijpestrootje. Er zal zich door deze introductie 
sneller een meer volledige samenstelling van 

de bodemfauna ontwikkelen. 
- Het niet verwijderen van stenen. Mieren, 

pissebedden, spinnen, duizendpoten, loopke¬ 
vers, graafbijen en graafwespen kunnen daar¬ 
van profiteren . 
- Het plaatsen van enkele vliegdennen in ver¬ 

band met het instandhouden van steilkanten. 
Deze maatregel voorkomt dat men telkens op¬ 

nieuw steilkanten moet creëren. 
- Het morsen van keileem. Verrijking van de 
grond in beperkte mate biedt mogelijkheden 
voor soorten met een voorkeur voor licht ver¬ 

rijkte omstandigheden. 
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Figs. 1-2. Natuurontwikkeling in plan Goudplevier. 1, De 

ligging van het plangebied (A) in Nederland en ten op¬ 

zichte van natuurgebied Het Hullenzand (B). 2, Het plan¬ 

gebied waar natuurontwikkeling gaat plaatsvinden. De 

reeds geplande maatregelen staan in de kaart aangegeven; 

—: te dempen sloten, +: verhoging, — : laagte, - hoogte¬ 

lijnen (schaallijn 100 m). 

Voorgestelde beheersmaatregelen 

- Het behoud van stuivend zand door het 

openhalen van de grond. Open plekken zijn 
gunstig voor bijvoorbeeld sprinkhanen, een 

aantal dagvlindersoorten, graafbijen en graaf- 

wespen. 

- Het instandhouden van steilkanten. 

- Het afzien van plaatsing van bijenkasten in 

het gebied zodat er voor wilde bijen geen 

voedselconcurrentie is met de bijgeplaatste 

bijenvolken. 

- Het uitsluiten van begrazing. Deze maatre¬ 

gel is vooral bij de steilranden van belang van¬ 

wege de verwachte schade door de grazers. 

De beheerder zal deze voorgestelde maatrege¬ 
len overwegen bij de uitvoering van de natuur¬ 

ontwikkelingsplannen. 

Verdere informatie over kleinschalige 

maatregelen voor insekten en andere onge- 

wervelden is te vinden in de brochure Minimi¬ 

lieus van Minifauna van de Commissie voor 

Inventarisatie en Natuurbescherming van de 

Nederlandse Entomologische Vereniging 

(1992) en in Koster (1988), Reest (1991) en 

Janssen (1992). 
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