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De 10 grootste families grasveld
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L E G E N D A
VTV Water-Land grens       Bloemenweide 
Grasvelden          Pinksterbloemstroken

Inleiding
VTV Water-Land is een natuurvriendelijk volks-
tuincomplex te Almere waar tuinders hun hob-
by kunnen beoefenen in hun eigen tuin op het 
terrein. Op het volkstuincomplex zelf is er ook 
veel ruimte voor de natuur en zijn er verschillen-
de vegetatietypes te vinden. Zo komen er on-
der andere verschillende stukken grasvelden, 
pinksterbloemstroken en een bloemenweide 
voor. 

Deze verschillende vegetatietypen kennen een 
gevarieerd beheer en een gevarieerde aanwe-
zigheid van plant- en bloemsoorten. Het is nog 
niet bekend wat de invloed van deze verschil-
lend beheerde vegetatietypen op de biodiver-
siteit aan ongewervelden in elk vegetatietype 
is. Om dit te onderzoeken is er een inventarisatie 
verricht om de biodiversiteit per vegetatietype 
vast te stellen. Hiervoor zijn per vegetatietype 
ongewervelden via verschillende vangstmetho-
den gevangen en gedetermineerd. 

Met deze inventarisatie kon er een antwoord 
geformuleerd worden op de volgende onder-
zoeksvraag: “Wat is de biodiversiteit aan on-
gewervelden in de pinksterbloemstrook, bloe-
menweide en grasveld van VTV Water-Land te 
Almere in de periode van week 16 tot en met 
24 in 2021?”. Deze drie gebieden zijn te zien in 
de kaart (Figuur 1).

De biodiversiteit 
van een volkstuin

Methode
Om te bepalen welke on-
gewervelden in de gebie-
den leefden, zijn er per ve-
getatietype 3 potvallen en 
plakvallen neergezet zoals 
in figuur 2 en 3. Deze van-
gen het bodemkruipende 
als het vliegende ongewer-
velde leven. Uiteindelijk zijn 
ze tussen midden april en 
midden juni 5 keer uitge-
zet, waarna de ongewer-
velden werden gedetermi-
neerd tot op familieniveau. 

ALMEREALMERE

Mees Naber, Milou van der Putten, 
Natali Nacev en Tim Spronsen.
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Figuur 2. Plakval in de bloemen-
weide met een bordje er bij.

Figuur 3. Een potval met een 
dak tegen de regen.Figuur 1. Kaart van gebieden in VTV Water-Land.
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Figuur 4. Staafgrafiek van de 10 grootste 
families in het grasveld.

Figuur 5. Staafgrafiek van de Shannon-
waarden per vegeatietype.

Figuur 6. Staafgrafiek van de Yule’s waar-
de per vegeatietype.

Families
Figuur 7. Staafgrafiek van de 10 groot-
ste families in de pinksterbloemstrook.
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Figuur 8. Staafgrafiek van de 10 groot-
ste families in de bloemenweide.
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Figuur 9. Staafgrafiek van het aantal fami-
lies ongewervelden per vegetatietype.

Discussie
Uit de indexen is te halen dat zowel 
het grasveld en de bloemenweide 
een hoge biodiversiteit hebben. De 
bloemenweide heeft echter met 3 
waarden hoog gescoord en wordt 
hiermee het meest biodivers be-
schouwd. De pinksterbloemstrook 
scoort laag, behalve met de shan-
nonwaarde voor het sleepnet.

Resultaten
Totaal zijn er 4507 ongewervelden 
gevangen. In figuur 4, 7 en 8 zijn 
de top-10 families per vegetatie-
type te zien. In figuur 9 staat het 
aantal families per vegetatietype

Na het inventariseren en het de-
termineren, kon aan de hand 
van biodiversiteitsindexes de bio-
diversiteit in getalen uitgedrukt 
worden. De biodiversiteit is in de 
Shannon-index bij 1,5 laag en 3,5 
hoog. De hoogste biodiversiteit 
met pot- en plakvallen is 3,17 bij 
het grasveld. Hierna volgt de bloe-
menweide met 3,10 en de pink-
sterbloemstrook met 2,75. Voor het 
sleepnet geldt 2,72 grasveld, 2,78 
bloemenweide en 3,15 pinkster-
bloem. (Zie Figuur 5).

De volgorde van hoog naar laag 
is hetzelfde bij de Yule’s index. De 
biodiversiteit aan de hand van de 
Yule’s-index is 12,65 voor het gras-
veld,12,79 voor de bloemenweide 
en 7,94 voor de pinksterbloem-
strook. Voor het sleepnet geldt 7,08 
grasveld, 10,54 bloemenweide en 
8,84 pinksterbloem. (Zie Figuur 6).
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Conclusie
De shannonwaarden van alle vegeta-
tietypen scoren relatief hoog met  2,72 
als laagste en 3,17 als hoogste waar-
de, terwijl 3,5 als hoog wordt geacht. 
De bloemenweide is het meest biodi-
vers omdat deze hoog scoort met bei-
de Yule’s en de Shannon voor pot- en 
plakval en het sleepnet.
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