
 

                        
 

 FABulous Farmers 
NIEUWSBRIEF 2 – 14 juli 2020 

 

Staycation in eigen tuin 
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de resultaten van de oproep van Mijn Tuin in Beeld. Heb je 
de vragenlijst nog niet ingevuld, kan dat nog altijd via deze link 
 
Aangezien de zomerperiode inmiddels goed op gang is, focussen we daarnaast op typische 
zonnekloppers zoals mieren, verschillende wantsen en bladluizen en de invloed op jullie (moes)tuin 
en op het agrarisch gebied errond. 
 
En we laten ook een andere projectpartner aan het woord. Na agrobeheercentrum ECO² uit vorige 
nieuwsbrief, krijgen we dit keer een inkijk in één van de acties van proefbedrijf de Hooibeekhoeve ikv 
FABulous Farmers. We stippen hierbij bondig het principe van vruchtwisseling aan. 
 
Veel leesplezier! 
 
 
Joris Matthé – RURANT 
Frederik Gerits – ILVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees hier alles na over ons burgerwetenschapsproject.  
Lees hier de uitgebreide informatie na over het Europees project FABulous Farmers. 
Lees hier de beknopte samenvatting over FABulous Farmers van ILVO. 

 
 

 
Enkele sfeerbeelden uit het gelijkaardig onderzoek met de burgerwetenschappers van Merelbeke (2018 – 2019). 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m3f8PDj19kCE2FWM650avfN5KQPPuftAsMNIUsbilwVUODdTV0c0TFc1WTBNNVVTVU5RRE1HTTQ4Wi4u
https://www.rurant.be/projecten-en-diensten/fabulous-farmers/
http://www.fabulousfarmers.eu/
https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Pers-en-media/Nieuwsbrief/Nieuwsoverzicht/articleType/ArticleView/articleId/5412/FABulous-Farmers-tilt-landbouw-niveau-hoger.aspx#.XwXWJTgUmpp


 

                        
 

 

Rare snuiters 
Hoogzomer, de beste tijd van het jaar om halfvleugeligen of meer toepasselijk genaamd 
‘snavelinsecten’ of ‘snuitsnaveligen’ aan te treffen. Een ietwat eigenaardige verzamelnaam voor 
wantsen, bladluizen en cicaden. Ze lijken op het eerste zicht weinig met elkaar te maken te hebben, 
maar toch behoren ze tot dezelfde insectenorde. En dat heeft alles met hun ‘snavel’ te maken. 
Sommige soorten zijn herbivoor en zuigen met hun steeksnuit plantensappen op waardoor ze eerder 
tot de – voor de landbouw – schadelijke soorten worden gerekend. Bij de wantsen zijn er eveneens 
soorten, de roofwantsen, die andere insecten zoals bladluizen leegzuigen en treden dan op als 
nuttige plaagbestrijders.  

Wantsen 
 

De snuitsnaveligen is een complexe en grote orde van insecten met 
wereldwijd naar schatting 80.000 soorten. Wantsen zijn ook in onze streken 
goed vertegenwoordigd. Een van de meest voorkomende in jullie moestuin 
is de koolwants, die – what’s in a name – vooral op kolen terug te vinden is 
en er gewasschade kan aanrichten op jonge scheuten (minder op 
volgroeide kool). Op het menu staan onder andere rucola, radijzen, 
spruitkool en Chinese kool. 
 
Koolwantsen hebben een zwarte basiskleur, maar zijn zowel in een variant 
met witte stippen als rode stippen te vinden. 
 
 

Parende adulten van de koolwants– witte en rode variant 

 

 

Een wants doorloopt 

verschillende stadia in hun 

levenscyclus waarbij het “ei” 

logischerwijs het eerste stadium 

vormt. Dit wordt gevolgd door 

verschillende stadia als nimf 

(vaak 5) om uiteindelijk in de 

imago-fase of volwassen fase te 

belanden.           Eitjes groene schildwants        Vijfde nimfstadium koolwants

       

 

 



 

                        
 

Roofwantsen, waaronder bloemenwantsen, zijn nuttige plaagbestrijders omdat 

ze, net als onder andere lieveheersbeestjes, bladluizenaantallen onder controle 

kunnen houden. Neem zeker ook een kijkje in je veldgids ‘natuurlijke vijanden’ 

vanaf pagina 37.  

 
bloemenwants 

 
 
 
 
 

vuurwantsen 

     

    

 

Een hele mooie wants is de pyjamaschildwants die een 

voorkeur blijkt te hebben voor peterselie en soms andere 

schermbloemigen. 

Weetje! Pyjamaschildwantsen worden ook wel eens 
gevangeniswantsen genoemd. 

 

Pyjamaschildwants 

 

In en rond je moestuin zijn vertegenwoordigers te vinden van onder andere volgende families: 

bloemwantsen – blindwantsen – sikkelwantsen – roofwantsen – bodemwantsen – kielwantsen – 

schildwantsen – vuurwantsen 

Een wants die iedereen ongetwijfeld ooit al eens heeft 
aangetroffen is de vuurwants die vaak in grote aantallen 
samentroept en een voorkeur heeft voor lindebomen 
(hoewel ze bij mij in de tuin de appelboom bevolken en de 
linde links laten liggen). Ze zijn omnivoor en zuigen dus 
zowel plantsappen als andere dieren leeg, soms zelfs 
soortgenoten. Hun eetgedrag wordt bepaald door het 
aanbod en hun voedselbehoefte. 
Ze brengen geen schade aan lindebomen toe, maar zuigen 

sappen uit afgevallen bladeren en vruchten. Andere 

favoriete stekjes zijn acacia en kaasjeskruid. Hun opvallende 

tekening en rode kleur is een waarschuwing voor o.a. 

vogels. Geen loze waarschuwing zo blijkt. Studies hebben 

aangetoond  dat de opgezogen plantensappen verwerkt 

worden tot tientallen chemische afweerstoffen. 

 



 

                        
 

 

Bladluizen en cicaden 
In tegenstelling tot wantsen zuigen 
bladluizen en cicaden uitsluitend 
plantensappen. Daardoor vormen ze 
soms plagen voor 
landbouwgewassen. Heel veel planten 
mogen vroeg of laat rekenen op een 
bezoek van luizensoorten. Hoewel 
sommige gespecialiseerd zijn in 
bepaalde plantensoorten zoals de 
zwarte bonenluis en de groene 
perzikluis, durven zij ook wel eens 
andere planten uit te proberen. Erg 
kieskeurig zijn ze dus niet altijd. Een 
andere usual suspect die we gaan 
terugvinden in de 
vierkantemetertuintjes is de melige 
koolluis op de kolenplanten. Kolen 
worden vaak in moestuintjes maar 
ook in grotere landbouwpercelen              melige koolluis                              zwarte bonenluis  
geteeld waardoor verspreiding  
snel kan gaan, soms ook via of door moestuinen. Populatiecontrole is dan niet altijd makkelijk, 
aangezien je een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak nodig hebt. Niet eenvoudig in een 
versnipperd landschap. Lieveheersbeestjes hoeven echter geen rekening te houden met 
eigendommen en visies en kunnen helpen om plagen over de perceelsgrenzen heen te 
onderdrukken. Het aanplanten van hazelaar en haagbeuk schijnt ook een positief effect te hebben. 
Ze trekken bladluis aan waardoor de druk op teeltgewassen verkleint. 
          

  
Van bladluizen is geweten dat ze veel plantsappen 
moeten opzuigen om de schaarse eiwitten hieruit op 
te nemen. Ze produceren hierbij heel veel 
“overschotten” onder de vorm van suikerrijke 
afscheidingsstoffen. Dit kennen we beter als het 
plakkerige honingdauw dat soms op onze auto kleeft 
als je hem onder een boom parkeert. Dit honingdauw 
dient dan weer als voedsel voor heel veel andere 
soorten zoals kleine wespen of bijen en ook mieren 
die zich hiermee voeden. Mieren gaan zelfs zo ver dat 
ze bladluizen als 'vee' houden. Ze beschermen en 
verplaatsen ze zodat ze optimaal honingdauw 
produceren waarmee de mieren hun kolonie kunnen 
voeden. Een mier die een bladluis verdedigt tegen 

lieveheersbeestjes of larven van zweefvliegen? Dagelijkse praktijk in jullie tuin! 



 

                        
 

Resultaten Mijn Tuin in Beeld 
Er zijn 19 ingevulde vragenlijsten binnengekomen (waarvoor grote dank). We leren alvast dat de 
deelnemers een relatief extensief gazon hebben en dat bijna bij iedereen bomen te vinden zijn 
binnen een straal van 50 meter!  We leren ook dat voorlopig bijen, zweefvliegen en 
lieveheersbeestjes het meest gevonden worden door jullie en dat kleine koolwitjes ook veel van de 
partij zijn. Het is ontzettend interessant om op deze verkennende wijze al eens te kijken naar jullie 
locaties. Volgend jaar kunnen we dan uitgebreid onderzoeken welke effecten dat heeft in een klein 
ecosysteem met verschillende plantensoorten.  
 
Een greep uit de resultaten: 
 

Weinig liefhebbers van het klassieke 

gazon! De meesten onder jullie 

hebben in meer of mindere mate 

wilde kruiden en bloemen tussen het 

gras staan. Dat is goed voor de 

biodiversiteit en voor wat je later kan 

aantreffen in de tuintjes qua nuttige- 

én plaagsoorten. Opvallend is dat 68% 

van jullie de meer biodiverse variant 

van tuinbeeld C of D aangeven. 

 
 
 
 
 
 
Bijna overal bomen in de buurt! 
Bomen leveren heel wat 
ecosysteemdiensten en zijn een 
thuishaven voor insecten die onze 
moestuin gaan beïnvloeden.  
Opvallend: het gaat in hoofdzaak over 
loofbomen, waaronder een aanzienlijk 
aandeel fruitbomen. Het is duidelijk 
dat we in de Zuiderkempen zitten. 
 
 
 
 
 

 
 



 

                        
 

 
 
 
 
 
 
Ook veel hagen in jullie omgeving! Er 
worden evenveel hagen zonder als 
met bloeiende planten opgegeven. 
Onder de niet bloeiende is beuk / 
haagbeuk de te verwachten favoriet. 
 
Bijzonder eigenaardige vaststelling: 
niemand heeft een laurierenhaag in de 
omgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bij de meeste mensen is er 
landbouwactiviteit in de onmiddellijke 
omgeving (58% of 11/19). 
 
Maar ook natuurreservaten en water 
zijn bij 6 van de 19 inzendingen (32%) 
nooit erg ver weg. 
 
Dit impliceert een gevarieerd 
landschap met onderlinge 
wisselwerking waar nuttige en 
schadelijke insecten worden 
“aangeleverd”, inclusief door private 
tuinen. 
 
 

 
 
 



 

                        
 

 
 
 

 
Lieveheersbeestjes, zweefvliegen en 
bijen worden het meest (en 
waarschijnlijk ook het makkelijkst) 
waargenomen. Het witte gefladder 
van koolwitjes is ook een moeilijk te 
missen waarneming, wat ook in de 
resultaten te zien is. 
 
De kleinere en minder aanwezige 
aardbeibladwesp en koolaardvlo werd 
nog niet gevonden. Benieuwd wie de 
eerste gaat zijn. 
 
 

 
 

Vruchtwisseling, is dat FAB? 
(door Katrien Geudens en Gert Van de Ven – Hooibeekhoeve) 

 
Biodiversiteit gericht stimuleren, zodat deze 
een dienst levert voor de landbouwers, dat 
is Functionele AgroBiodiversiteit. Door te 
kiezen voor andere gewassen ontstaat er 
meer variatie: niet enkel mooi om naar te 
kijken, maar ook gunstig voor de 
landbouwer. Zo kan je de impact van 
schadelijke insecten en plagen beperken 
door op een doordachte manier te variëren 
in teelt en groenbedekker die na de teelt 
gezaaid wordt. Ook onkruiden kan je op 
deze manier beter onderdrukken. Wanneer 
we naar de opbrengst kijken, zien we dat 
deze variatie niet enkel meer zekerheid 
geeft aan de landbouwer omdat hij aan 
risicospreiding doet, maar dat er op deze 
manier ook een meeropbrengst kan worden 
gerealiseerd. Dit is het gevolg van een 
combinatie van factoren: een lagere en  grasklaver 
gevarieerdere onkruidflora, mogelijkheden  
tot koolstofopbouw, een betere  
 



 

                        
 

 
bodemstructuur en een uitgebreider bodemleven. Kortom, een (klimaat)robuuster systeem. 
 
In het Merode-gebied gaat APB Hooibeekhoeve samen met de landbouwers op zoek hoe 
vruchtwisseling best kan worden toegepast. Hierbij wordt niet enkel rekening gehouden met de 
positieve effecten op het veld, maar is het ook belangrijk dat de gekozen teelten passen in het 
rantsoen van het vee. Bij melkveehouders komen we dan uit bij gras(klaver), voederbieten, granen, 
veldbonen en nieuwe teelten zoals sorghum. 
 
 

 
 

 

 
  
sorghum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
triticale 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kafferkoren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Triticale

