
 

                        
 

 FABulous Farmers 
NIEUWSBRIEF 1 – 22 juni 2020 

 

Startschot! 
En zo zijn we dan toch vertrokken. Wat in het water gevallen was door de coronacrisis, hebben we er 
terug uitgevist en opgekalefaterd tot het huidige initiatief: 
 

- Driewekelijkse (ongeveer) nieuwsbrief in het zomerseizoen waarvan deze de eerste in een 
reeks van vijf is. 

- Opstart kennistraject via de facebookgroep “FABulous Burgerwetenschappers” voor 
diegenen met een facebookprofiel. 

 
We doen dit uiteraard niet zomaar. Al onze acties kaderen in een breder project met agrarische focus 
en maatschappelijk nut. Het uiteindelijke doel is om natuurlijke hulpbronnen efficiënter te kunnen 
inzetten in landbouw. Ons burgerwetenschapsproject doet onderzoek naar enkele van deze 
natuurlijke hulpbronnen zoals nuttige en schadelijke insecten om na afloop de juiste conclusies te 
kunnen trekken. Vanaf 2021 zullen we dat doen in – vooralsnog – 32 meetpunten, de ondertussen 
bekende “vierkantemetertuintjes”. Je kan hier alles nog eens nalezen over ons 
burgerwetenschapsproject.  
 
Maar er is meer. Naast jullie, burgers, zijn er ook heel wat landbouwers betrokken. Onder 
begeleiding van andere projectpartners zoals het proefbedrijf Hooibeekhoeve, agrobeheercentrum 
ECO² en Biobest onderzoeken zij o.a. op proefvelden de impact van maatregelen die inzetten op 
Functionele Agro-Biodiversiteit.  
 
In België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië loopt in 12 pilootgebieden 
momenteel het project FABulous Farmers. Ieder legt zijn eigen accenten en werkt unieke initiatieven 
uit. Wil je graag meer weten, neem dan zeker ook een kijkje op www.fabulousfarmers.eu of in de 
beknopte samenvatting van ILVO. 
 
 

 

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

 

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#.XuddLoozaos


 

                        
 

Wat ruist er door het struikgewas?! 
Vier zaken die jullie allemaal kunnen vinden momenteel in jullie (moes)tuin! Wie kan ze allemaal 
vinden en bewijst het als eerste op onze Facebookgroep of per mail? Een uitdaging! Bijna alle foto’s 
hieronder zijn getrokken in de vierkantemetertuintjes van Merelbeke. Bijgevolg zijn het dus allemaal 
zaken die jullie volgend jaar in jullie vierkantemetertuintjes kunnen tegenkomen. 
 
Tip: klik zeker eens door naar de blauwe links voor meer informatie. 
Tip: met de gratis app “ObsIdentify” kom je al een heel eind in de determinatie. De app heeft het wel 
niet altijd bij het rechte eind… ;-) 
 

 

Wat zijn ze lekker, aardbeien! Hoewel sommige beestjes de bladeren nog beter vinden. Op veel 
plaatsen vinden we gaten in de aardbeibladeren. Vaak is dit het werk van de aardbeibladwesp. Op 
deze foto zien we de bastaardrups ervan aan het werk. Als je deze beestjes zelf eens wil zien, kijk dan 
vooral aan de onderkant van de bladeren bij de gaatjes zelf. Neem de tijd om goed te kijken, soms 
zijn de beestjes nog erg klein. Maar geen nood. Verschillende sluipwespen jagen op deze 
bastaardrups en de eitjes vanaf de zomerperiode. 
 

 
Miniscuul, dus een 
uitdaging. Deze kleine 
gestreepte koolaardvlo is 
2 à 3 mm groot en kan je 
op allerlei kruisbloemigen 
(waaronder koolsoorten, 
maar ook rucola) 
terugvinden. Aangezien de 
larven gangen in de 
wortels graven, behoort 
het beestje tot de 
schadelijke insecten in de 
landbouw. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisbloemenfamilie
https://vroegevogels.bnnvara.nl/community/data/photo/2016/07/aardbeibladwesp_579ad7dada0f2_large.jpeg


 

                        
 

 
Lieveheersbeestjes zijn een van dé grote 
bladluisopruimers, dus erg nuttig in je tuin! 
Ze zijn er in alle soorten en mate. In België komen 
ongeveer 60 soorten voor. Het patroon van stippen 
en de kleuren op het lieveheersbeestje kan je in de 
juiste richting brengen over welke van deze 
soorten het gaat. Zo zijn er het tweestippelig 
lieveheersbeestje maar ook het vijfstippelig, 
zevenstippelig, tienstippelig en ga zo maar verder.  
Maar het aantal stippen komt niet altijd overeen 
met de soortnaam.  Ik vond in eigen tuin alvast het 
zevenstippelig terug. Enfin, ik vermoed het…  
 
Hoeveel soorten kunnen we samen terugvinden? 
Neem een foto en deel op facebook of mail! Kan je 
het beestje niet op naam brengen, stuur even 
door. Dan doen wij een poging. 
 

Weetje!  
Lieveheersbeestjes kregen in de loop der tijd heel wat volksnamen toebedeeld zoals oliebeestje, 
piempampoentje, hemelbeestje, pieternelletje, piepauwtje, piepebontje, pimpompulletje, engelbeestje 
en pompulleke. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijk eens op de onderkant van de bladeren van jullie kolen. Wat vind je daar allemaal terug? Mogelijk 
vinden jullie rupsen of eitjes van de grote of kleine koolwitjes of van de koolmot (zeer beweeglijk 
deze laatste). Als jullie witte pluisjes vinden, kan dit het gevolg zijn van de melige koolluis of van 
wittevliegjes. Deze laatsten vliegen weg als je ze verstoort. Je kan de kleine witte vleugeltjes duidelijk 
herkennen. 

 
 

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/groot-koolwitje
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/klein-koolwitje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolmot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melige_koolluis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_vliegen


 

                        
 

Met de kids! 
We mogen weer! Lekker bij elkaar op bezoek! Neem een frisse neus met de kinderen of 
kleinkinderen en ga op zoek naar bijen en zweefvliegen.  
Nuttig voor jullie om het verschil te herkennen, maar ook voor de kleinsten. Het is immers dwaas, als 
een gek om je heen slaan voor een zweefvlieg…  (en ook niet zo slim trouwens om het te doen bij 
bijen…). 
 
Op pg. 49 in je veldgids ‘Natuurlijke vijanden’ vind je alvast meer info over zweefvliegen. 

 

Zweefvliegen Bijen, hommels, wespen (vliesvleugeligen) 

  
2 vleugels 4 vleugels (2de paar niet altijd goed zichtbaar) 

Geen taille Wel een taille 

Kunnen niet steken Kunnen steken 

Korte antennen  Lange antennen 

Grote ronde ogen Kleinere langwerpige ogen 

Wendbare en onbeweeglijke vlucht, typisch 
zwevende houding 

Willekeurige, slordige vlucht 

Vaak iets kleiner dan vliesvleugeligen Vaak iets groter dan zweefvliegen 

 
Ook hier weer zijn er een heleboel soorten te ontdekken, dus deel je foto’s en ervaringen als je meer 
wil weten. 

B(l)oeiende boeren in de Merode 
(door Leen Vervoort regiocoördinator Agrobeheercentrum Eco²) 

 
Het is weer zomer en dat betekent dat veel bloeiende planten en kruiden zich van hun mooiste kant 
tonen. Ook in het agrarisch gebied kleuren hier en daar bloemenranden het landschap. Het inzaaien 
en onderhoud is een taak van de landbouwer en dat doen ze niet zomaar. Integendeel. De 
landbouwer werkt op die plaatsen heel bewust aan de biodiversiteit. Het is een kunst om de 
biodiversiteit gericht te stimuleren zodat die ook een dienst levert aan de landbouw, Functionele 
Agrobiodiversiteit (FAB) genaamd.  



 

                        
 

In de Merode begeleidt Agrobeheercentrum Eco² vzw zes FABulous Farmers die samen goed zijn voor 
3,5 hectare aan FAB-bloemenranden. De samenstelling van planten in deze experimentele 
bloemenranden is zodanig uitgekozen dat naast bestuivers ook nuttige insecten worden 
aangetrokken, zoals lieveheersbeestjes, gaas- en zweefvliegen en kortschildkevers. Deze kunnen 
plagen in het aanliggende gewas onderdrukken, tot wel 50 meter in het perceel. De bloemenranden 
zijn dit voorjaar ingezaaid en worden in samenwerking met Biobest gedurende vijf jaar opgevolgd. Er 
wordt onderzocht welke insecten de bloemenranden aantrekken, zowel nuttige als schadelijke, en 
wat de impact ervan is op naburige teelten. De aanhoudende droogte in mei heeft voor een moeilijke 
start gezorgd, maar de regenbuien in juni doet ook de bloemenranden zichtbaar deugd.  
Hieronder enkele foto’s van enkele soorten die we reeds vonden. Wil je meer weten over 
boerennatuur in Vlaanderen? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief van Agrobeheercentrum 
Eco². 

 
 

 
De larve van een sluipwesp is aanwezig in de 
mummie van een bladluis, waardoor deze (in veel 
gevallen) een goudgele kleur krijgt en er 
‘opgeblazen’ uitziet. Dit duidt op de aanwezigheid 
van nuttige parasitoïden (sluipwespen) in de 
bloemenrand. ©Biobest 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Adulte zweefvliegen (hier snorzweefvlieg) 
eten pollen en nectar en worden 
aangetrokken door de bloemen, terwijl de 
larven van een groot aantal zweefvliegen zich 
voeden met bladluizen. ©Biobest 

 
 

 

 

 

 

https://agrobeheercentrum.us8.list-manage.com/subscribe?u=9a168aab22f1952b836ed0d6c&id=0924cfe69e


 

                        
 

 
Zowel larve als adult van het lieveheersbeestjes eten bladluizen (hier adult en larve van het 
Zevenstippelig lieveheersbeestje). ©Biobest 

 

 

 

 
Bloemwantsen (hier Orius sp.): kleine 
roofwantsen die verscheidene geleedpotigen 
eten waaronder trips, bladluizen, mijten en 
witte vlieg. ©Biobest 

 

 

 

 

 

 

Oproep! Mijn tuin in beeld 
Rurant en ILVO stelden een eenvoudige vragenlijst samen (17 vragen) om je tuin en omgeving beter 
in beeld te krijgen. Want al wat groeit en bloeit, vliegt en kruipt in je tuin heeft een invloed op de 
omgeving en vice versa. Deze vragenlijst is een eigen product, en dus blijft het resultaat van de 
deelname intern. Het is echter een interessante oefening om: 

1. Te bekijken hoe jouw tuin en omgeving zich verhouden tot de tuinen van de andere 
burgerwetenschappers. 

2. Om verschillen die we gaan opmerken in de vierkantemetertuintjes in 2021 in relatie te 
brengen met hoe jullie tuin en omgeving eruit ziet. 

3. En omgekeerd… of het mogelijk is om voorzichtige voorspellingen voor jullie toekomstige 
vierkantemetertuintje te doen op basis van hoe je omgeving eruit ziet. 

 
Je kan de vragenlijst hier invullen. 
 
 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3Dm3f8PDj19kCE2FWM650avfN5KQPPuftAsMNIUsbilwVUODdTV0c0TFc1WTBNNVVTVU5RRE1HTTQ4Wi4u%26Token%3Df903d1e1c27c4c22a3b0e12b89583d76

