
Marlene doet verslag van hun ervaringen tijdens de stadsexpeditie: 

Ochtenden op de Koeienweide. Uiteraard begonnen we met rondleiding van Louis en Nicole over de 
Koeienweide en maakten kennis met onze expeditie genoten (3 Nederlanders, 2 Amerikanen en Portugese). 
Daarna gingen we met de Nederlandse spinnen specialist Peter Koomen op jacht naar spinnen: Hoe vang je deze 
8 potigen? Wat zijn goede zoekplekken? Hoe maak je een web goed zichtbaar, welke families zijn er? Al snel 
liepen we met een sleepnet over de grond of sloegen we tegen takken waaronder je een witte paraplu houdt en 
vernevelden we het web met een plantenspuit. De oogst die dag was niet spectaculair (zie tabel) maar nieuwe 
spinnen soorten werden ook niet verwacht. Diezelfde dag hebben we ook diverse soorten vallen opgezet, zowel 
voor vliegende insecten (malaise val, soort tent, foto 2) als voor aasetende insecten (ingegraven jampotten met 
daarin rottend vlees (zogenaamde bait val)). In beide vallen eindigden de insecten uiteindelijk in alcohol 
waardoor ze later in het lab verder onderzocht konden worden.  

De tweede Koeienweide dag gingen we als echte natuurvorsers al zwiepend met netten door de bloemen laag 
heen (excuses Louis!) om zo insecten die op de planten zitten te verzamelen. Dinsdag bleek ook DE dag voor 
media-aandacht te zijn en Heko en ik bleken al draaiend met ons net zeer gewilde modellen. Verder hebben we 
aan de voet van de ons bekende composthopen vochtige grond verzameld welke later in het lab gedroogd werd 
in zogeheten Winkler-bags.  De hierin vallende insecten eindigden ook in de alcohol.  

Elke nacht werden er door de Vlaamse “mottenvanger” Bart van Camp lichtvallen (skinner light traps) gezet en 
om 06:00 ‘s ochtends na determinatie werden de nachtvlinders weer vrijgelaten. Donderdagavond hebben we 
andere soorten motten proberen te lokken door stroop tegen de bomen te smeren. De oogst van motten vallen 
was zeer aanzienlijk. Naast hoornaars, wespen en bijen werden er bijna 1000 motten gevangen. Van deze vangst 
is een mooie poster gemaakt die we later tijdens onze open dagen kunnen gebruiken. 

Samen met Joris Koene, onze gastheer van de VU en tevens slakken onderzoeker, hebben we nog een halve 
ochtend naar (zoetwater) slakken gezocht. Wij troffen in totaal 12 slakken soorten aan, waaronder de Bithynia 
tentaculata in de sloot voor de koeientuin: Deze slak houdt van schoon water, en wordt dan ook voor het 
monitoren van de waterkwaliteit gebruikt!  

We zochten op bomen en in de brandnetels nog verder naar de tuinslak (Cepea Nemoralis foto 2) als onderdeel 
van een “citizen science project”. Dit project is door Menno1 een paar jaar geleden gestart om de stedelijke 
evolutie4 te bestuderen. Hierbij werken vrijwilligers en wetenschappers samen om gegevens te verzamelen over 
het effect van hitte en droogte in de stad op de evolutie van de kleur van het slakkenhuis van de tuinslak. De 
aanname is dat het door de opwarming in de stad voor deze slak makkelijker is voor de slakken met een 
lichtgekleurd huisje om te overleven dan degenen die een donker huisje hebben. Dus vanaf nu fotograferen 
Heko en ik alle tuinslakken die we ergens aantreffen en laden we die foto’s op in de “snailsnap app2”. We geven 
graag een keer een demonstratie tijdens de werkochtend hoe jij ook mee kunt doen! 

Middagen op het O2 lab van de VU Elke middag na lunch op de Koeienweide fietsten we naar de VU waar we na 
wat lessen determineren van hoofdsoorten, de monsters van de diverse vallen konden sorteren naar: 
pissebedden, springstaarten, kevers, sluipwespen etc. Om nieuwe soorten te vinden ligt de focus bij de 
expedities op het determineren van tot nu slecht bestudeerde soorten. In ons geval van mm grote kevers en 
sluipwespen. Menno is een keverexpert en Kees van Achterberg een sluipwespenexpert van NL die al meer dan 
1000 soorten nieuwe sluipwespen heeft beschreven Sluipwespen parasiteren op andere insecten; met behulp 
van hun lange antennes zoeken ze naar de eieren die door hun gastheer gelegd zijn, en leggen daar dan hun 
eigen eieren in. Uit de door ons (en eerder) verzamelde monsters heeft hij al meer dan 200 soorten sluipwespen 
gevonden op de Koeienweide. Tot onze verbazing en opluchting vond hij op de vierde dag een nieuwe nog 
onbeschreven soort. Het gaat dan om minuscule details zoals een andere oogimplant of een andere 
cellenstructuur van de achterste vleugel. Menno zelf was al op het spoor van een nieuwe keversoort, en ook 
daarvan werden exemplaren gevonden. Van beide nieuwe soorten werden ook DNA-monsters afgenomen om 
op die manier te bevestigen dat het om een nieuwe soort ging (meer dan 3% verschil in DNA-bases). Ook gingen 
we voor mooie foto opnames met de monsters naar een ander lab op de VU met een elektronenmicroscoop 
(foto 3). Gezamenlijk werd er gestemd over de naam die deze nieuwe soorten zouden krijgen. Het werd 
“beatles” voor de kever en “vondelpark” voor de sluipwesp. 



Avond lezingen. Last but nog least kregen we elke avond interessante lezingen van de experts die met ons op 
pad waren, maar ook van anderen zoals van de Amsterdamse stadsecoloog Remco Daalder, en van Norbert 
Peeters (filosoof/deelnemer) over het Vondelpark. Daarna weer naar huis fietsen en snel het bed in. 

Kortom het was fantastisch om met deze expeditie mee te doen. Hieronder nog wat foto’s en de eerste 
resultaten over de biodiversiteit. Het onderzoek gaat nog verder dus wellicht komt er later nog een update. 
Ondertussen kunnen we als vrijwilliger allemaal trots zijn dat we met onze hulp het werk van Louis en Nicole op 
de Koeienweide ondersteunen en bijdragen aan de biodiversiteit in de stad! 

Biodiversiteit van de Koeienweide. De finale resultaten worden pas verwacht als alle duizenden insecten 
gedetermineerd zijn, dit laat nog wel een paar maanden op zich wachten. Hier sommige tussentijdse resultaten, 
de resultaten van de samples van maart tot aan de expeditie zijn nog voor het grootste deel niet meegenomen 
er is nog helemaal niet gekeken naar de miljoen- en duizendpoten, pissebedden, mijten en springstaarten! 

• Bijna 1000 motten werden er in 3 nachten gevangen (en vrijgelaten) door de Vlaamse mottenspecialist 
Bart van Camp van wel 122 verschillende soorten! Ongeveer de helft van de motten waren van 9 

algemene soorten maar er werden ook 3 zeldzame soorten gevonden: Gelijnde spitskopmot (1 ex), 
Panterspitskopmot (we vingen deze elke nacht), en de zuidelijkebandspanner, een migrerende 
mot, en ook zeldzaam.  

  

• In het uur waarin we samen met Peter Koomen (spinnenspecialist uit Leeuwarden), gezocht hebben, 
vonden we ruim 11 verschillende soorten spinnen, verdeeld over 8 verschillende spinnenfamilies (zak- 
buis- ren- spring- kogel- strek- wielweb en dwergspinnen).  

• Samen met Joris Koene (bioloog aan de VU), hebben we de sloten voor de Koeienweide bemonsterd en 
vonden 7 soorten zoetwaterslakken waaronder de Bithynia tentaculata, een soort die houdt van schoon 
water! 

• Menno Schildhuizen heeft wel meer dan 100 verschillende soorten kevers gevonden waaronder de toch 
redelijk zeldzame en nog niet eerder beschreven kever (ptomaphagus). 

• Duizenden sluipwespen samples worden door Kees van Achtenberg bekeken. Het zou ons niet verbazen 
als hij meer dan 200 soorten vindt waarvan er waarschijnlijk zelfs 2 nog niet eerder beschreven zijn.  

 

1 Mocht je geïnteresseerd zijn in stadsecologie dan is het boek “Darwin in de Stad” van Menno Schildhuizen een 
echte aanrader: https://www.atlascontact.nl/boek/darwin-in-de-stad/ of 
https://www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2018/17-juni.html 

2 Informatie over de snailsnap: https://www.eis-nederland.nl/snailsnap 

https://www.atlascontact.nl/boek/darwin-in-de-stad/
https://www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2018/17-juni.html
https://www.eis-nederland.nl/snailsnap


 

Foto 1. De malaiseval staat er mooi bij 

 

Foto 2 Verschillende kleuren van de tuinslak3  

 

Foto 3 Nieuwe ondersoort van mini kever ontdekt, 
dat deze soort anders is zie je aan zijn genitaal 
apparaat (kleine foto)!.  

 

Foto 4. Electronen microscopie foto van de 
sluipwespen soort, de plaatsing van zijn oog is met 
name uniek! 


