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Aanleiding 
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Herstel van biodiversiteit leeft breed
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Wat zijn de voordelen en mogelijke risico’s?

4



 Algemene bijdrage aan behoud en 

herstel biodiversiteit

 Draagvlak en imago glastuinbouw

 Bijdrage aan plaagbeheersing buiten 

kassen

 Bijdrage aan plaagbeheersing binnen 

kassen

Voordelen:
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functionele biodiversiteit



Onderliggende mechanismen FAB

 SNAP voor natuurlijke vijanden:

● Schuilplekken

● Nectar

● Alteratieve prooien

● Pollen

6



Grote variatie in nectarproductie
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Hicks et al. Plos One 2016



Niet alle nectar is toegankelijk
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Van Rijn & Wäckers, Journal of Applied Ecology 2015



Jaarrond alternatieve prooien en bloei 
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soort naam bloeiperiode bloei functie FAB

Hazelaar Corylus avellana januari-maart lichtgeel vroege bloei en specifieke hazelnootbladluizen als voedsel voor 

bladluispredatoren

Sleedoorn Prunus spinosa maart-april wit vroege bloei en veel specifieke bladluizen als voedsel voor 

bladluispredatoren, mogelijk ook waard Myzus persicae

Grauwe wilg Salix cinerea april-mei Geelgroen vroege bloei en specifieke wilgenbladluizen als voedsel voor 

bladluispredatoren

Veldesdoorn Acer campestre mei-juni Geelgroen Tijdens en na bloei veel specifieke bladluizen. Ondersteunt veel natuurlijke 

vijanden, vooral lieveheersbeestjes en gaasvliegen.

Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus mei-juni roze Waardplant voor de waardplantspecifieke bladluis Aphis evonymi, veel 

voedsel bladluispredatoren

Rode Kornoelje Cornus sanguinea juni-juli wit Bloei goed voor zweefvliegen, specifieke bladluizen, kattenstaartluis in combi 

met wilgenroosje in kruidlaag 

Gewone Liguster Ligustrum vulgare juni-juli wit broedplaats vogels, overwintering natuurlijke vijanden en specifieke 

ligusterluis

klimop Hedera helix september-oktober groen late bloei voor zweefvliegen, groenblijvend, overwinteringsplaats natuurlijke 

vijanden

Sneeuwbal Viburnum tinus november-mei wit late/vroege bloei en mogelijk waardplant voor de zwarte sneeuwballuis 

Aphis viburni



 Meer diversiteit natuurlijke 

vijanden over het algemeen 

beter door complementariteit 

(Letourneau et al., 2009) 

 49 Europese studies laten zien 

dat plaagbestrijding en 

bestuiving verbetert met meer 

biodiversiteit en een betere 

dooradering van landschap 

(Martin et al. 2019) 

Meer biodiversiteit meer plaagbestrijding?

10Martin et al. Ecology Letters 2019 



 Inheemse plagen, passief transport lange afstand: bladluis, spint, 

tabakstrips, bloementrips

 Inheemse plagen met actieve invlieg vanuit de nabije omgeving: wantsen, 

motten

 Uitheemse plagen die buiten overwinteren: bijv. Thrips setosus

 Uitheemse plagen die van kas naar kas migreren en in de zomer op 

buitenvegetatie voortplanten

 Uitheemse plagen die die van kas naar kas migreren, maar zich niet 

voortplanten op buitenvegetatie

Hoe zit het met kasplagen?
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 Mogelijk algemene onderdrukking inheemse plagen bij 

gebiedsaanpak 

 Mogelijk effect biodiversiteit in de directe kasomgeving op plagen in 

kasomgeving, zoals schadelijke wantsen

Bestrijding kasplagen buiten kassen
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Inheemse soorten Invasieve exoten

Schadelijke
wantsen

behaarde wants
Lygus rugulipennis brandnetelwants

Liocoris tripustulatus

groene appelwants
Lygocoris pabulinus

Nesi
Nesidiocoris tenuis

zuidelijke groene stinkwants
Nezara viridula

bruingemarmerde stinkwants
Halyomorpha halys



 Mediterrane gebied: Necremnus tutae voor betrijding Tuta absoluta

 In NL: sluipwespen mineervlieg, rupsen, bladluis, gaasvliegen, 

zweefvliegen, lieveheersbeestjes etc.

 Vooral interessant als aanvulling op commerciële soorten

Bijdrage aan plaagbestrijding in kassen

13Foto Jan van der Blom, SpanjeCotesia vanessae



 Meer invlieg inheemse plagen

● Bijv. bij waardplanten plagen zonder natuurlijke vijanden

● Door migraties van plagen na maaien of afsterven kruidlagen 

(bekend bij trips en wantsen)

 Faciliteren verspreiding exotische plagen van kas naar kas

● Tussengeneratie buiten in de zomer (Nesi?, Tuta?, exotische 

trips)

Risico’s biodiversiteit rondom kassen: invlieg 

plagen
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 Recente studie: meer 

plagen met bloemen 

rondom kassen, maar 

ook een betere 

bestrijding in de kas

Meer plagen hoeft niet slecht te zijn
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 TSWV door trips

● Thrips tabaci, Frankliniella intonsa

● 1100 waardplanten TSWV op veel 

onkruiden

 Cucurbit Aphid-Borne Yellow virus 

(CABYV) door bladluis komkomer

 TYLCV door tabakswittevlieg tomaat

Risico’s biodiversiteit rondom kassen: virussen
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 Biodiversiteit rondom de kas interessant als aanvulling op plagen die 

nu moeilijk zijn te bestrijden (bladluis, rupsen, wantsen)

 Gebiedsaanpak lijkt belangrijk (groene dooradering)

 Risico’s moeilijk uit te sluiten (selectief gaas?)

 Nog veel ontbrekende kennis

 Verder onderzoek: PPS “Functionele Biodiversiteit in en om de kas” 

(TKI-LWV 19162)

Conclusies
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Bedankt voor uw 

aandacht
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