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Ecologisch beheer van stedelijk gebied 

wordt steeds meer toegepast, 

al twijfelen sommige gemeenten over 

de voortzetting daarvan. In dit artikel 

is nagegaan of dit ecologisch beheer 

ook daadwerkelijk meer vlinders 

oplevert dan gangbaar beheer. 

Stadsvlinders profiteren van ecologisch 
Dorpen en steden in Nederland bieden 

door hun bebouwing en bestrating een 

rotsachtige omgeving met groen in par

ken, tuinen en wegbermen. Bij grotere 

oppervlakten en goede onderlinge verbin

dingen worden ze in potentie belangrijk 

voor de natuur (RIVM, 2001). 

Maar in het gangbare beheer wordt in het 

stedelijk gebied weinig rekening gehouden 

met de natuurwaarden. In parken worden 

de gazons wekelijks gemaaid en dood 

hout of takken komen niet of nauwelijks 

voor. Omdat alles er keurig uit moet zien, 

worden borders vaak een paar keer per 

jaar omgewoeld. Geregeld worden planten 

aangeplant of verwijderd. 

Sinds 1990 komt ecologisch groenbeheer 

langzaam van de grond en inmiddels is 

de aandacht voor ecologisch groenbeheer 

en natuur in de stedelijke omgeving sterk 

toegenomen (Koster, 2001a; 2001b; Mel-

chers et al., 1998). Er worden geen pestici

den gebruikt en het maaitijdstip van kruid

achtige begroeiingen wordt afgestemd op 

de ontwikkeling van wilde planten en die

ren. Er wordt nog maar een of twee keer 

per jaar gemaaid, en daarbij blijft een deel 

van de vegetatie staan. Dat is van belang, 

want veel diersoorten overleven de winter 

in overjarige en ruige begroeiingen (Koster, 

2001a; Veling & Wolterbeek, 1999). Ecolo

gisch groenbeheer creëert kansen via 

structuurrijkere groenvoorzieningen met 

meer ondergroei en bloemrijke bermen en 

oevers (RIVM, 2001). 

Fig. 1. Ligging van de 

routes die voor de 

analyse gebruikt zijn. 

Groene stip: ecologisch 

beheerd; rode stip: 

gangbaar beheerd. 

De verschillende 

kleuren in de onder

grond verwijzen naar 

de fysisch-geograflsche 

regio's. 
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Door het intensieve agrarische landgebruik 
worden steeds meer vlinders teruggedron
gen naar natuurgebieden, wegbermen en 
ander openbaar groen. Het belang van het 
stedelijk gebied voor dagvlinders neemt 
dan ook de laatste jaren sterk toe (Veling &. 
Wolterbeek, 1999). In dit artikel is nagegaan 
of ecologisch groenbeheer in het stedelijk 
gebied beter voor vlinders Is dan het gang
bare groenbeheer. 

Stedelijk gebied 
Onder stedelijk gebied wordt hier alles 

gerekend binnen de bebouwde kom van 

dorpen en steden, dus inclusief wegber

men, parken, sportvelden en tuinen. De 

dagvlinders die in het stedelijk gebied voor

komen behoren tot de minder veeleisende 

soorten. Bij geschikt beheer zijn de waard

en nectarplanten al snel aanwezig en deze 

vlinders kunnen dergelijke locaties ook vrij 

gemakkelijk koloniseren. Ook bepaalt het 

beheer in sterke mate de structuur van de 

vegetatie en het microklimaat die voor vlin

ders van belang zijn. Het beheer en de 

fysisch-geografische regio zijn dan ook naar 

verwachting voor de meer algemene soor

ten de bepalende factoren, juist deze facto

ren zijn daarom in de analyse opgenomen. 

Andere factoren, zoals versnippering of 

verdroging zijn naar verwachting hooguit 

van ondergeschikt belang. 

Er zijn twee typen van stedelijk gebied 

onderscheiden: 

• Gangbaar: de inrichting is in het algemeen 

strak en het beheer intensief. Wegbermen 

worden geklepeld, parken bestaan vooral 

uit gazons met bloemperken en struik

partijen. 



Het Bruin zandoogje 
profiteert sterk van 
ecologisch beheer in 
het stedelijk gebied 
(foto: Ab Baas). 

beheer 

Het ecologisch 

beheerd openbaar 

groen in Heerenveen 

is niet alleen een 

lust voor het oog, 

maar ook een 

vlindereldorado 

(foto: Robert Ketelaar), 

• Ecologisch: de inrichting is minder strak 

en het beheer extensief Wegbermen wor

den een of tv»/ee keer per jaar gemaaid, 

w/aarna het maalsel wordt afgevoerd. In 

parken wordt extensief begraasd of wordt 

een extensief en gefaseerd maaibeheer 

gevoerd. Ook wordt er soms niets gedaan 

of ligt een terrein braak. Plaatsen waar dit 

beheer wordt toegepast zijn onder andere 

Den Helder, Soest en Zwolle. 

De meeste routes lopen door het zoge

naamde openbaar groen (parken) of langs 

wegbermen (kader i ) . Elke tellocatie is in 

de loop der jaren bezocht door een mede

werker van De Vlinderstichting en toege

deeld aan gangbaar of ecologisch stedelijk 

gebied. Bij twijfel is de gemeente of de tel

ler geraadpleegd. Uiteindelijk blijft zo'n 

toedeling enigszins subjectief, ook omdat 

op sommige plaatsen een mengvorm 

wordt toegepast (sommige stukken gang

baar, andere stukken ecologisch). We gaan 

er vanuit dat dergelijk beheer in de meeste 

of zelfs alle jaren dat een route is geteld 

van toepassing is. Veel van deze routes 

zijn namelijk begonnen uit oogpunt van 

vergelijkend onderzoek naar beheer. In 

totaal zijn loo routes geselecteerd. Hier

van liggen er 46 in gangbaar en 54 in 

ecologisch beheerd stedelijk gebied. In 

figuur 1 wordt de ligging van de gebieden 

gegeven. Tevens zijn hierop de fysisch-

geografische regio's aangegeven. 

Vliegtijd 
Voor elke route is het totaal aantal soorten 
per jaar berekend. Het aantal soorten in 
gangbaar en ecologisch beheerd stedelijk 

Kader 1. Veldwerk 
De tellingen van dagvlinders zijn 

gebaseerd op de lijntransectme-

thode, zoals die in Croot-Brittan-

nië al sinds 1976 worden uitge

voerd (Pollard & Yates, 1993). 

Om aantalsveranderingen vast te 

kunnen stellen, wordt volgens 

een gestandaardiseerde manier 

op vaste routes wekelijks geteld 

van april tot en met september. 

Elke route bestaat uit maximaal 

20 secties van 50 m lang en 5 m 

breed, waarop het aantal vlin

ders per soort onder goede 

weersomstandigheden wordt 

geteld. De route wordt zo geko

zen dat deze zoveel mogelijk 

door één begroeiingstype loopt 

en de secties wat vegetatie en 

structuur betreft homogeen zijn. 

De methode wordt uitgebreid 

besproken in Van Swaay (2000). 

Vrijwel alle routes worden door 

vrijwilligers geteld. Routes zijn 

niet in alle jaren geteld. De ont

brekende tellingen zijn statis

tisch bijgeschat op basis van de 

wel getelde routes in iedere 

beheerscategorle. 

gebied is vervolgens vergeleken met een 

'analysis of variance' (Sokal & Rohlf, 1981) 

met het jaar, de fysisch-geografische regio 

en de lengte van de route als co-variabelen. 

Gedurende de vliegtijd van een vlinder-

soort nemen de aantallen langzaam toe 

door het uitkomen van poppen en immi

gratie, gevolgd door een afname vanwege 

sterfte en emigratie. De dichtheden zijn 

berekend voor de piek van de vliegtijd (van 

Swaay, 2003). Om indexen en trends te 

kunnen berekenen is gebruik gemaakt van 

het Landelijk Meetnet Vlinders (kader 2). 

Soortenrijkdom en aantallen 
Gemiddeld zijn er iets meer soorten dag

vlinders per jaar gezien in gangbaar dan 

in ecologisch beheerd stedelijk gebied: 

12,8 ± 4,4 tegen 12,0 ± 4,0 soorten. Dit 

verschil is net significant (t-test: t=-2,057; 

Traditioneel beheerd 

openbaar groen kan voor 

sommige vlinders prima 

nectarbronnen leveren 

(foto: Kars Veling). 
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Het Icarusblauwtje 

kan worden 

gevonden in bermen 

met Rolklaver 

(foto: Kars Veling). 

n = 4 2 i ; p=o ,0403) . Indien we echter de 

fysisch-geograf lsche regio, de lengte van 

de route en het jaar als co-variabelen mee

nemen , bl i jkt dat alleen de fysisch-geograf i -

sche regio en de lengte van de route s igni 

f icant de verschi l len in soo r ten r i j kdom ver

klaren. Er is dan geen s ign i f icant verschi l 

tussen gangbaar en ecologisch beheerd 

stedel i jk gebied. Routes op de hogere 

zandgronden z i jn het soor tenr i jks t , routes 

op zeeklei het a rms t aan dagv l inders . 

De lengte van de route heeft maar ten dele 

een effect op het soor tenaanta l . Bij routes 

korter dan 300 m is er een du ide l i jk effect, 

maar daarboven voegt een langere route 

meestal we in ig n ieuwe soor ten toe. 

Tabel 1 geeft de d ich theden en t rends per 

soor t , waarb i j rekening gehouden is me t 

verschi l len tussen de fysisch-geograf lsche 

regio 's. Vier soor ten hebben in ecologisch 

beheerd stedel i jk gebied een hogere dicht

heid o f een hogere t rend . Twee soor ten l i j

ken het beter te doen in gangbaar beheerd 

stedel i jk gebied en voor de over ige soor ten 

is geen verschi l o f z i jn de resul taten voor 

d ich the id en t rend tegengeste ld . 

Ecologisch beheer kansrijker 

Voor vier soor ten is de d ich the id en t rend 

in ecologisch beheerd stedel i jk gebied 

hoger. Het Bru in zandoog je (f lg. 2) is het 

meest aansprekende voorbeeld van een 

soor t die sterk prof i teer t van ecologisch 

beheer. Voor het Landkaart je en de Argus-

v l inder is er nu geen verschi l in d ich the id , 

maar is de t rend in ecologisch beheerd ste

del i jk gebied wel posit iever. Di t zou in de 

t oekoms t dus kunnen leiden to t meer v l in

ders van deze soor ten . De d ich the id van 

het Zwar tspr ie td ikkop je is in ecologisch 

beheerd stedel i jk gebied veel hoger. O m d a t 

de t rend echter niet s ign i f icant verschi l t , 

was d i t verschi l al aanwez ig toen er voor 

de eerste keer op deze mee tpun ten geteld 

werd . 

Twee soor ten l i jken het in gangbaar 

beheerd stedel i jk gebied beter te doen . 

Het Boomb lauwt je is hier iets talr i jker dan 

in ecologisch beheerd stedel i jk geb ied, ter

wi j l de Kleine vos hier ju is t een posi t ievere 

t rend heeft. F iguur 3 laat echter z ien dat 

de voo ru i tgang alleen is toe te schr i jven 

aan hogere pieken in de goede jaren 1995 

en 2003. Als een echte 'k roegloper ' kan 

deze v l inder dan bu i tengewoon ta l r i jk z i jn 

op bloeiende Buddle ja 's , die in gangbaar 

beheerde parken soms veel z i jn aange

plant. 

Voor Groo t koolwi t je . Klein koolwi t je en 

Ci t roenvl inder l i jken de resul taten op het 

eerste gezicht tegengeste ld . De d ich the id 

tussen 2001 en 2003 is hoger in gangbaar 

beheerd stedel i jk gebied, maar de t rends 

Tabel ^. Dichtheid en trend van zestien soorten 

dagvlinders in ecologisch en gangbaar beheerd 

stedelijk gebied. Statistisch significante verschil

len zijn dikgedrukt en zwart. 

Dichtheid: mediaan aantal vlinders per jaar 

tussen 2001 en 2003 in de piek van de vliegtijd, 

omgewerkt naar een standaardtransect van 

1000 m lang en 5 m breed. 

Trend: in de periode 1992-2003. 

Sign. Zeer sterke toename (>75% in 5 jaar) -i-i-i-i-

Sign. Sterke toename (50-75% in 5 jaar) - H - I -

Sign. Matige toename (25-50% in 5 jaar) - H -

Sign. Geringe toename (<25% in 5 jaar) -1-

Vermoedelijke toename (-H) 

Stabiel {<25% verandering in 5 jaar) o 

Min of meer stabiel (<50% verandering 

in 5 jaar) (o) 

Vermoedelijke afname (-) 

Sign. Geringe afname (<25% in 5 jaar) 

Sign. Matige afname (25-50% in 5 jaar) 

Sign. Sterke afname (50-75% in 5 jaar) 

Sign. Zeer sterke afname (>75% in 5 jaar) 

Onduideli jk ? 

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

Dichtheid of trend in ecologisch beheerd 
stedelijk gebied hoger 
Bruin zandoogje 
Zwartsprietdikkopje 
Landkaartje 
Argusvlinder 

Dichtheid of trend in ga 
stedelijk gebied hoger 
Boomblauwtje 
Kleine vos 

Maniolajurtina 
Thymelicus l'meola 
Araschnia \evar\a 
Lasiommata megera 

ngbaar beheerd 

Celastrina argiolus 
Agiais urticae 

Dichtheid en trends tegengesteld 
Groot koolwitje 
Klein koolwitje 
Citroenvlinder 

Ceen significant verschi 
Bont zandoogje 

Bruin blauwtje 
Dagpauwoog 
Gehakkelde aurelia 

Icarusblauvirtje 
Klein geaderd witje 
Oranjetipje 

Pieris brassicae 
Pieris rapae 

Conepteryx rhamni 

1 
Pararge aegeria 
Ptebeius agestis 
Inachis io 
Polygonia c-album 
Polyommatus icarus 

Pieris napi 
Antlf)ochari% cardamines 

Ecologisch Gangbaar 
Dichtheid 

25 
13 
3 
3 

3 
5 

4 
13 
3 

4 
3 
3 
3 
13 
12 

3 

Dichtheid 

8 
5 
3 
4 

4 
4 

7 
16 

4 

3 
3 
4 
3 
8 
9 
3 

Ecologisch 
Trend 

-H++ 

-
-H-+-H 

(0) 

-H-t-t-

• 

+-t"H+ 

-
-

? 
(0) 

-
-\-+++ 

... 
-
(-) 

Gangbaar 
Trend 

(0) 
-

(+) 
(-) 

(0) 

(+) 

(0) 
-
-

(0) 
? 
-

-I-H 

-
0 

(0) 
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• Bruin zandoogje Ecologisch beheer 
•Bruin zandoogje Landelijk 
• Bruin zandoogje Gangbaar beheer 
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iaar 
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Kleine vos Ecologisch beheer 
• Kleine vos Landelijk 
Kleine vos Gangbaar beheer 

Ecologisch beheer 
Landelijk 
Gangbaar beheer 

1992 1994 1998 
jaar 

Fig. 2. Veranderingen 

voor het Bruin zand

oogje voor gangbaar 

en ecologisch 

beheerd stedelijk 

gebied. Ter vergelij

king wordt de lande

lijke index ook gege

ven. 

tussen 1992 en 2003 zijn positiever (of 

minder negatief) in ecologisch beheerd 

stedelijk gebied. Dit kan alleen verklaard 

worden als de verschillen in dichtheden 

tien jaar geleden nog veel groter waren. 

Het ecologisch beheerd stedelijk gebied 

wordt dus langzaamaan steeds geschikter 

voor deze soorten, en op termijn zullen ze 

hier talrijker zijn. 

In ecologisch beheerd stedelijk gebied is 

meestal meer ruimte en aandacht voor 

graslandvlinders. Zo wordt er slechts een 

of twee keer per jaar gemaaid en wordt het 

Fig. 3. Veranderin

gen voor de Kleine 

vos voor gangbaar 

en ecologisch 

beheerd stedelijk 

gebied. Ter vergelij

king w/ordt de lande

lijke index ook gege

ven. 

Fig. 4. Meetkundig 

gemiddelde van de 

indexen van zestien 

karakteristieke of tal

rijke dagvlinders voor 

het stedelijk gebied, 

uitgesplitst naar 

gangbaar en ecolo

gisch beheerd stede

lijk gebied. Ter verge

lijking Vi/ordt de lan

delijke gemiddelde 

index ook gegeven. 

maalsel afgevoerd. Sommige delen blijven 

zelfs overstaan. Dit weerspiegelt zich ook 

in de gevonden dichtheden. Typische gras

landvlinders als het Zwartsprietdikkopje, 

Bruin zandoogje en Argusvlinder hebben 

een significant hogere dichtheid in ecolo

gisch beheerd stedelijk gebied. Ook het 

Icarusblauwtje en het Klein geaderd witje 

zijn hier talrijker, maar het verschil met 

gangbaar beheerd stedelijk gebied is niet 

significant. 

Verwacht mag worden dat mobiele, oppor

tunistische soorten met een grote nectar-

behoefte talrijker zullen zijn op buddleia's 

Kader 2. Landelijk Meetnet Vlinders 
De ontwikkeling van de dagvlinderstand in 

Nederland wordt bijgehouden in het Landelijk 

Meetnet Vlinders, een samenwerkingsver

band van De Vlinderstichting en het Centraal 

Bureau voor de Statistiek en medegefinan

cierd door het Expertisecentrum LNV. Sinds 

1990 worden jaarlijks op enkele honderden 

locaties dagvlinders geteld. Een deel van deze 

tellocaties ligt in het stedelijk gebied, zowel 

gangbaar als ecologisch ingericht en beheerd. 

Dit biedt de mogelijkheid de vlinderfauna en 

de ontwikkeling in de jaren negentig in beide 

typen te vergelijken. Vanaf 1992 hebben we 

voldoende routes om betrouwbare indexen 

en trends te kunnen berekenen. Indexen zijn 

een maat voor de verandering van een soort 

van jaar tot jaar (van Swaay et al., 2002). 

Voor dezelfde zestien vrij talrijke dagvlinders 

in het stedelijk gebied zijn indexen en trends 

berekend voor gangbaar en ecologisch 

beheerd stedelijk gebied. Voor soorten met 

meerdere generaties worden trends en 

indexen gegeven van de eerste generatie 

(van Strien et al., 1997), met uitzondering 

van het Bruin blauwtje. Voor deze soort zijn 

te weinig gegevens van de eerste generatie 

beschikbaar. 

en dergelijke planten in gangbaar beheerd 

stedelijk gebied. Toch hebben Kleine vos, 

Dagpauwoog en Gehakkelde aurelia hier 

niet een significant hogere dichtheid. Ook 

het ecologisch beheerd stedelijk gebied 

heeft blijkbaar voldoende bloeiende plan

ten te bieden. 

Figuur 4 laat het meetkundig gemiddelde 

van de jaarlijkse indexen van de zestien 

soorten dagvlinders zien voor ecologisch 

en gangbaar beheerd stedelijk gebied. De 

gemiddelde index voor gangbaar beheerd 

stedelijk gebied schommelt rond of onder 

de landelijk gemiddelde index van deze 

soorten, terwijl deze in ecologisch beheer

de gebieden juist duidelijk hoger is. 

Als deze trend zich voortzet zal ecologisch 

beheerd stedelijk gebied in de toekomst 

steeds belangrijker worden. 

De perspectieven voor meer dagvlinders in 

het ecologisch beheerd stedelijk gebied 

zijn dus beter dan in gangbaar beheerd 

stedelijk gebied. Weliswaar zijn er niet 

meer soorten, de dichtheden voor vooral 

een aantal graslandsoorten liggen hoger en 

de gemiddelde trend is veel positiever. Een 

zelfde effect is ook voor wilde bijen gecon

stateerd (Koster, 2001b). Het zou dan ook 

toe te juichen zijn als gangbaar stedelijk 

beheer op veel plekken vervangen zou wor-
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den door ecologisch beheer. Vooral de 

omzetting van gazons en wegbermen naar 

extensief gemaaide of begraasde graslan

den of bermen met ruimte voor ruigte lijkt 

een succesvolle maatregel. Doordat som

mige nectarplanten uit het gangbare 

beheer (zoals de Buddleja) veel vlinders 

voedsel verschaffen, levert omzetten van 

deze uitheemse planten naar inheemse 

soorten veel minder extra vlinders op (en 

soms zelfs minder). Er zijn inmiddels dui

delijke handleidingen beschikbaar voor 

ecologisch beheer in het stedelijk gebied 

(bijvoorbeeld Koster, 2001b). Dan zou bui

ten de natuurgebieden ook het stedelijk 

gebied voor onze wilde fauna steeds meer 

uitwijkmogelijkheden kunnen bieden, nu 

het agrarisch gebied steeds vaker onge

schikt geworden is als leefgebied. 

De Kleine vos kan als 

een echte 'kroegloper' 

bijzonder talrijk zijn 

op bloeiende aange

plante Buddleja's in 

gangbaar beheerd 

stedelijk gebied (foto: 

Hannie joziasse). 
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Summary 
Urban butterflies proflt from ecological 

management 

Since 1990 the ecological management of 

urban areas has become increasingly popular. 

We studied the effects of management by 

comparing sites that were managed on a tra

ditional way with sites that were managed 

ecologically Densities and trends of sixteen 

common butterfly species were derived from 

the Dutch Butterfly Monitoring Scheme. The 

number of butterfly species did not differ 

between management type. The densities or 

trends offour butterflies, among which Mani-

olajurtina,\Nere higher on ecologically mana

ged sites and two species had a higher densi-

ty or trend on traditionally managed sites. For 

three species the density on traditional mana

ged sites was higher, but the trend here was 

more negative. This means that in the near 

future the number of butterflies of these spe

cies on ecologically managed sites will rise. 

Ecologically managed urban areas offer new 

opportunities for butterflies, especially for 

grassland species. These urban areas may 

become even more important for butterflies 

now butterflies decrease so rapidly in agricul-

tural areas. 
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