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SAMENVATTING

De gemeente Rotterdam besteedt veel aandacht aan de mogelijkheden van vegetatie op
gebouwen, onder meer in de vorm van groene daken. Voorliggend rapport biedt een overzicht
van de resultaten van een verkennend onderzoek naar de ecologische waarden van dit nieuwe
stedelijke groen. Met deze studie zijn twee sedumdaken onderzocht en één dak met spontaan
opgekomen vegetatie. Twee bezoekmomenten hebben plaatsgevonden, in juni en september,
waarbij flora, bodemfauna en bloembezoekende insecten zijn geïnventariseerd. De sedumdaken
waren in diversiteit compleet afwijkend ten opzichte van het natuurlijke dak. Zowel in flora als in
fauna bevindt zich aan soorten weinig overlap. Twee Rode-lijstsoorten zijn vastgesteld, beide op
het dak met spontane vegetatie. Het gaat hier om de Fijngeribde grasslak en de
Sikkelsprinkhaan. Enkele soorten zijn gevonden die meegelift zijn met de aanbrachte
sedummatten: de Langwerpige barnsteenslak en alle wantsen van het geslacht Chlamydatus.
Soorten van de Flora- en faunawet zijn niet aangetroffen.
De volgende conclusies worden getrokken:
- substraatdikte speelt een belangrijke rol in de opbouw van organisch materiaal. Dit is
vermoedelijk debet aan de lage diversiteit op de sedumdaken.
- op oudere daken komen doorgaans meer soorten voor, in het bijzonder wantsen en spinnen.
Dit kan verklaard worden doordat kolonisatie van nieuw leefgebied een proces van toeval is:
dieren of planten komen toevallig terecht in geschikt habitat.
- de ecologische waarde van sedumdaken blijkt buiten de bloeipiek in juni-juli minimaal is.
Enkele wantsen en spinnen zijn jaarrond aanwezig; vliegen en vliesvleugeligen zijn praktisch
afwezig buiten de bloeitijd van Sedum.
Groene daken, ook sedumdaken, zijn een verrijking voor het stedelijk groen. Een diversiteit aan
vegetatietypen is wel wenselijk. In de aanbevelingen worden enkele suggesties gedaan om met
simpele ingrepen groene daken ecologisch interessanter in te richten. Soorten in het stedelijk
milieu, in het bijzonder bijen en hommels, zijn gebaat bij een dakbedekking voorzien van een
variatie aan substraat(dikte) en vegetatie.
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1

INLEIDING

De gemeente Rotterdam besteedt veel aandacht aan de mogelijkheden van vegetatie op
gebouwen, in de vorm van groene gevels en daken. Subsidies zijn beschikbaar om gangbare
dakbedekkingen om te zetten dakbedekkende vegetatie (http://www.rotterdam.nl/groenedaken).
In opdracht van de gemeente Rotterdam, afdeling Beheer Buitenruimte (BB), heeft bureau
Stadsnatuur Rotterdam onderzoek gedaan naar de ecologische waarden van groene daken in de
stad. Een groen dak wordt in dit rapport gedefinieerd als een dak met daarop een al dan niet
bewust aangelegde vegetatie. Verschillende voordelen worden verbonden aan een dak met
vegetatie.
De gangbare gedachte is dat groene daken op verschillende niveaus een positief milieueffect
sorteren. Milieustudies (Emilsson 2006) tonen echter aan dat de zaken genuanceerder liggen dan
de meeste hoveniersbedrijven stellen. Diverse voordelen zijn te verbinden aan groene daken. Het
merendeel hiervan zijn van antropogeen karakter. Afgezien van het menselijk nut kunnen groene
daken in een stad van betekenis zijn voor de regionale biodiversiteit.
Menselijk leefmilieu
Prominente voordelen voor de mens worden verbonden aan groene daken. Ze kunnen
functioneren als buffer bij (onregelmatige) neerslag. Bij hevige regenval worden hierdoor de riolen
minder belast. Een belangrijk voordeel is dat overstort van rioolwater op het oppervlaktewater
minder snel optreedt. Het voorkomen van lozingen heeft een gunstig effect op de waterkwaliteit.
Een bijkomend voordeel van vegetatie is de demping van temperatuurschommelingen. Door de
verbetonnisering en verstening van de leefomgeving heeft het stedelijk milieu doorgaans een
hogere buitentemperatuur dan het buitengebied (urban heat island effect). Vegetatie doet zomers
het dak afkoelen door verdamping van water en doordat het meer warmte reflecteert dan een
zwart dak. Dit effect is zodanig dat een heel gebouw af kan koelen door een vegetatiedak en bij
voldoende oppervlak aan vegetatiedaken zelfs een stad in temperatuur kan doen dalen. In de
winter is dit effect omgekeerd: begroeiing houdt warmte vast, waarmee het gebouw een betere
isolatie heeft.
Andere voordelen houden direct verband met het menselijk fysieke en geestelijke gestel. In de
literatuur (Emilsson 2006) noemt men reducties in omgevingsgeluid, fijnstof en stress bij mensen.
Tot slot is er een esthetisch voordeel: het kan beschouwd worden als een verfraaiing van het
stadsbeeld.
Biodiversiteit
Afgezien van voorgaande voordelen valt ook een potentiële winst te behalen op ecologisch vlak.
Verschillende studies hebben reeds onderzocht welke biologische diversiteit bestaande groene
daken herbergen, onder meer in Lund (Ohlsson 2004) en Londen (Kadas 2006). Uit Nederland is,
ondanks de aandacht voor groene daken en gevels, geen soortgelijke studie bekend.
Een verkennend onderzoek naar de ecologische functionaliteit van Rotterdamse daken is
gewenst. Anno 2011 kan gesteld worden dat urbaan gebied een hogere biodiversiteit herbergt
dan buitengebieden met intensieve landbouw. Dit terwijl juist de soortenrijke, groene gebieden in
de stad vaak onder grote druk staan. Deze paradox in het achterhoofd houdend kunnen groene
daken in de toekomst een belangrijk middel zijn bij het behoud van biodiversiteit in de stad.
In 2010 zijn drie Rotterdamse daken met vegetatie geselecteerd. Twee daken waren bewust
groen ingericht, waarbij men gekozen heeft voor matten met vetkruid (Sedum spec.). Een derde
dak kenmerkte zich door spontane groei van vegetatie. Verdere methodieken worden uitgelegd in
het volgende hoofdstuk.
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2

METHODIEK

Vanwege het verkennende karakter was deze veldstudie gebonden aan een beperkt aantal
meetlocaties en bezoekmomenten. Drie daken in het centrum van Rotterdam zijn twee keer
gebiedsdekkend onderzocht. Soorten (of soortgroepen) verschillen in de periode wanneer ze het
best onderzocht kunnen worden, als gevolg van een andere fenologie. Ze hebben een eigen
seizoen dat ze ‘zichtbaar’ zijn. Daarom zijn de bezoekmomenten verspreid over het veldseizoen:
één bezoek vond plaats in juni, één bezoek in september. Gestreefd is naar een evenwichtige
verdeling van onderzoeksinspanning. Voor ieder bezoek werd anderhalf uur uitgetrokken per dak.
Een uitgebreide statistische analyse heeft niet plaatsgevonden. Hiervoor was de opzet te
kleinschalig. Het onderzoek was met name gericht op de aanwezigheid van soorten; aantallen
exemplaren zijn niet consequent genoteerd.

2.1

Meetlocaties

De drie onderzoekslocaties kenmerkten zich door hun centrale ligging in de stad (Figuur 1). Twee
daken in de deelgemeente Noord bevonden pal naast elkaar: het dak van het Gemeentearchief
(vanaf hier aangeduid met ‘Gemeentearchief’) en het dak van het voormalig station Hofplein
(vanaf hier aangeduid met ‘Hofplein’). Op de Kop van Zuid, deelgemeente Feijenoord, bevond
zich het derde dak, op het kindermuseum Villa Zebra (vanaf hier aangeduid met ‘Villa Zebra’).
Met de keuze van deze daken was het mogelijk twee variabelen te onderzoeken, die mogelijk van
invloed zijn op de ecologische waarde van een dak. Enerzijds is er de factor ‘ouderdom’, waarbij
een vergelijking tussen de twee sedumdaken (Gemeentearchief en Villa Zebra) valt te maken.
Anderzijds is er de factor ‘vegetatietype’, waarbij de kunstmatige groene daken vergeleken
kunnen worden met het dak met natuurlijke vegetatie (Hofplein). Een uitgebreide
locatiebeschrijving volgt onder.

Figuur 1. Locaties van de onderzochte vegetatiedaken.
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2.1.1 Villa Zebra
Meetlocatie Villa Zebra (Figuur 2) bestaat uit een recent (2009) aangebrachte sedummat van zo’n
700 vierkante meter. Sinds de aanleg heeft (vrijwel) niemand deze dakbedekking betreden, wat
ertoe geleid heeft dat het Sedum goed ontwikkeld oogt. Dichte matten zorgen voor een bijna
100% bedekking van het dak. De vegetatie wordt gedomineerd door soorten die afkomstig zijn uit
de aangeleverde matten. De directe omgeving van het gebouw is zwaar versteend en voor veel
dieren een ongeschikt leefmilieu. Bezoeken vonden plaats op 17 juni en 22 september 2010.

Figuur 2. Dak Villa Zebra op 22 september 2010. (foto: M. Grutters)

2.1.2 Gemeentearchief
Meetlocatie Gemeentearchief (Figuur 3) is één van de eerste gemeentelijk aangelegde groene
daken in de stad, in 2008. Ongeveer 2000 vierkante meter is ingericht als vegetatiedak,
voornamelijk bestaand uit Sedum. Dit dak wordt betreden bij rondleidingen en onderhoud van
zonnepanelen. Dit heeft ertoe geleid dat plaatselijk de vegetatie verdwenen is. Een opvallende
ontwikkeling is de toename van verschillende mossen (mondelinge medeling C. Quist). Dit geval
staat niet op zichzelf; de dominante aanwezigheid van mossen blijkt een bekend verschijnsel bij
oudere sedumdaken (Emilsson 2006). Het Gemeentearchief bevindt zich vlakbij de derde
meetlocatie, Hofplein. De directe omgeving van beide locaties bevat nauwelijks groen; slechts
enkele populieren, platanen en lindes staan her en der. Bezoeken vonden plaats op 17 juni en 22
september 2010.
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Figuur 3. Dak Gemeentearchief op 17 juni 2010. Hier is de toplaag aan Sedum intact; elders ziet de groene inrichting er
gehavend uit. (foto: W. Moerland)

2.1.3 Hofplein
De meetlocatie beslaat een deel van een oud rangeerterrein op voormalig station Hofplein.
Lokaal liggen er nog bielzen en rails. Ruim duizend vierkante meter bestaat uit ruigte, met hopen
zand en kiezels die volledig door kruidachtige en houtachtige planten worden begroeid. Dit levert
een fraai beeld op van een natuurlijke vegetatie. Het dak overkapt een aantal ruimtes, de
Hofbogen, die voor het gelijknamige project grondig gerenoveerd worden. Het dak herbergt een
van meest centraal gelegen ruigtes in de stad. Bezoeken vonden plaats op 25 juni en 22
september 2010. In het kader van een programma van TV-Rijnmond, Fauna en Gemeenschap, is
op 1 september 2010 kortstondig een extra bezoekmoment geweest.
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Figuur 4. Voormalig station Hofplein , bezien vanaf het Gemeentearchief, op 1 september 2010. (foto M. Grutters)

Figuur 5. Meetlocatie Ho fplein op 22 september 2010. (foto: N. de Zwarte)
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2.2

Vangstmethoden

Voor het verzamelen van dierlijk materiaal zijn diverse technieken toegepast. Veelvuldig is een
insectennet gebruikt. Hiermee is op zicht verzameld, gesleept (met lange halen door vegetatie
slaan) en geklopt (waarbij het net als de opvangscherm dienst deed. Aanvullend materiaal is
vergaard middels een bladzuiger met ingebouwde opvangzak, in bruikleen gesteld door Stichting
EIS-NL. Vanwege het beperkt aantal bezoekmomenten waren andere vangstmethodes niet
toepasbaar. Voor zowel malaisevallen (voor vliegende dieren) als potvallen (bodemdieren) zijn
frequente controlemomenten een vereiste.
Vegetatieopnames werden verricht op alle daken. Voor Villa Zebra en het Gemeentearchief is de
Tansley-methode gehanteerd, waarbij de soorten zijn geclassificeerd naar dominantie. Voor
Hofplein zijn enkel de aanwezige plantensoorten genoteerd. Bij taxonomische probleemgevallen
werd plantaardig materiaal verzameld, zoals voor enkele cultivars als Cotoneaster.

2.3

Onderzochte soortgroepen

Een verscheidenheid aan soortgroepen is verzameld, waarbij zowel eigen expertise als externe
expertise is geraadpleegd om het materiaal te determineren. Indien mogelijk is tot op soortniveau
gedetermineerd. De kwaliteit van eigen determinaties is zo veel mogelijk gewaarborgd door
verificaties van deskundigen. Als indeling van de biologische diversiteit op daken is uitgegaan
van de trofische niveaus in een voedselweb. In deze studie is de indeling als volgt:
- planten;
- dieren in de bodem- en strooisellaag;
- bloembezoekende insecten.
Ze maken onderdeel uit van een voedselweb, bestaande uit de producenten (planten), eerste
niveau consumenten (fytofage ongewervelden), hogere niveaus consumenten (gewervelde en
ongewervelde dieren) en detritivoren (ongewervelde dieren). Daarnaast zijn overige, in het oog
springende groepen meegenomen in de inventarisatie: de vlinders, libellen en sprinkhanen.

2.3.1 Planten
In het onderzoek zijn hoofdzakelijk de hogere planten, de vaatplanten, geïnventariseerd. De
algemeenheid is, zoals vaker bij vegetatieopnames, uitgedrukt in abundantieklassen. Voor de
twee sedumdaken zijn aanvullend de meest algemene mossen gedetermineerd.

2.3.2 Dieren in de strooisellaag
Een groot deel van de biodiversiteit op vegetatiedaken houdt zich op in de strooisellaag. Deze is
het bovenste deel van de bodem waar het afbraakproces van plantenmateriaal gaande is.
Bemonstering van de toplaag van de bodem is eenvoudig uit te voeren met een bladzuiger.
Landslakken, pissebedden, spinnen, mieren, (bodem)wantsen en enkele kevers zijn op naam
gebracht. Springstaarten, een prominente groep in de strooisellaag, zijn buiten beschouwing
gebleven als gevolg van de gehanteerde moethodiek. Voor zowel spinnen als wantsen geldt dat
vertegenwoordigers zowel in de strooisellaag als in de vegetatielaag voorkomen. Ter simplificatie
worden ze per groep in één paragraaf besproken.
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2.3.3 Bloembezoekende insecten
Bloembezoek vindt plaats door een breed scala aan insecten. In deze studie zijn twee ordes
geschaard onder de bloembezoekende insecten: de vliegen (Diptera) en vliesvleugeligen
(Hymenoptera). Het zijn twee taxonomisch zeer diverse ordes, met in Nederland respectievelijk
4967 en 5315 soorten (Noordijk et al. 2010). Hieronder vallen soorten die optreden als
bloembestuivers, zoals bijen en zweefvliegen. Daarnaast zijn er soorten (sluipwespen,
slakkendodende vliegen etc.) die andere insecten prederen of parasiteren. Vanwege de enorme
diversiteit aan taxa is met name aandacht geweest voor dieren groter dan 5 mm en waarvoor
determinatiewerk eenvoudig verkrijgbaar was. Mieren behoren eveneens tot de vliesvleugeligen,
maar worden als bodembewonende insecten gegroepeerd. Muggen, deel uitmakend van de
tweevleugeligen, zijn niet meegenomen in de inventarisatie. Voor deze verkennende studie is een
dergelijk complexe en grote groep wat te uitgebreid. Dit geldt ook voor sluipwespen
(Hymenoptera: Ichneumonidea): inventarisatie is te specialistisch werk om in twee bezoeken een
beeld van de diversiteit te krijgen.

2.3.4 Overige groepen
Enkele soortgroepen zijn genoteerd die eenvoudig waar te nemen zijn, zoals vlinders, libellen en
sprinkhanen. Vegetatiedaken vormen een potentieel geschikt leefgebied voor (dag)vlinders. Van
belang is enerzijds dat de waardplant voor de rupsen aanwezig moet zijn; anderzijds spelen
nectarplanten een belangrijke rol als energiebron. Libellen zijn voor hun voortplanting gebonden
aan water. Daarom is hun aandeel in de fauna op vegetatiedaken minimaal. Wel zoeken (echte)
libellen groene plekken op om te jagen op andere insecten. Hierdoor kunnen verschillende
soorten ver van hun voortplantingslocatie waargenomen worden. Groene daken kunnen in
theorie ook van waarde zijn voor sprinkhanen, wanneer geschikt leefmilieu voorhanden is. Met
name de langvleugelige, mobiele sabelsprinkhanen zijn in staat hooggelegen daken te bereiken.
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3

RESULTATEN

Op basis van twee bezoeken is een beeld verkregen van de diversiteit aan flora en fauna op
vegetatiedaken. Twee bezoeken geven echter een verre van compleet beeld van wat er aan
dieren voortkomt in een gegeven gebied. Dit komt door de verschillen in seizoenen waarop een
soort waarneembaar is. Dit hoofdstuk presenteert de resultaten op volgorde van voorgaande
indeling (zie Hoofdstuk 2). In de tekst wordt zo veel mogelijk de Nederlandse naamgeving
aangehouden, De volledige resultaten in de bijlagen zijn gesorteerd op basis van
wetenschappelijke classificatie. Hierin zijn de soorten geordend naar orde en familie.
In de volgende paragrafen worden eerst algemene uitspraken over de soortgroep gedaan;
vervolgens wordt de diversiteit binnen die soortgroep per dak belicht.

3.1

Planten

3.1.1 Algemeen
Hogere planten zijn geïnventariseerd op alle daken, de mossen slechts op de twee sedumdaken.
De totale aantallen soorten worden weergegeven in Tabel 1. De totale soortenlijsten zijn terug te
vinden in Bijlage 1.
Tabel 1. Aantallen p lantensoorten per meetlocatie.
Villa Zebra
Gemeentearchief
Hofplein
totaal aantal soort en

mossen
3
7
niet onderzocht
8

hogere planten
18
12
54
74

Figuur 7 geeft weer wat de overlap is aan soorten tussen de verschillende meetlocaties. Hieruit
valt af te leiden dat geen enkele soort op alle daken is aangetroffen. Ondanks de aanzienlijk
grotere diversiteit op Hofplein zijn er slechts enkele soorten (namelijk Ruwe berk Betula pendula,
Paardenbloem Taraxacum officinale en Bezemkruiskruid Senecio inaequidens) die ook
voorkomen op de andere sedumdaken. Dit geeft aan dat soortsamenstelling van het Hofplein
compleet afwijkend is ten opzichte van sedumdaken van Villa Zebra en Gemeentearchief.

Figuur 6. Een zaailing van een Ruwe berk op Villa Zebra . (foto: M. Grutters)
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Villa Zebra
9

2

7

Gemeentearchief
4

Hofplein
51

1

Figuur 7. Schematisch overzicht van aanta llen plantensoorten op de meetlocaties. Het presenteert het unieke aantal
soorten planten, a lsmede het aantal soorten dat in meerdere locaties is waargenom en. Hieru it is op te maken da t geen
enkele soort op alle vegeta tiedaken is vastgesteld. De to tale soortenaantallen zijn 54 (Hofplein), 12 (Gemeentearchief) en
18 (Villa Zebra).

Tussen de sedumdaken is meer overlap aan soorten. Dit komt vooral doordat de
soortsamenstelling bij aanleg al erg overeenkwam. Dezelfde soorten vetkruid zijn gebruikt:
namelijk Wit vetkruid (Sedum album), Sedum kamschaticum (geen Nederlandse naam) en Roze
vetkruid (Sedum spurium). Een vierde soort vetkruid was aanwezig op het Gemeentearchief,
namelijk Sedum lydium (geen Nederlandse naam). Figuur 8 geeft de opbouw van de twee
aangelegde groene daken weer. Hierbij worden de aangetroffen soorten verdeeld in drie
groepen: mossen, vaatplanten die spontaan opgekomen zijn en vaatplanten die reeds in de
aangebrachte matten verwerkt waren. Wat opvalt is dat ondanks het korte bestaan van het
vegetatiedak op Villa Zebra hier een groter aantal soorten zich spontaan gevestigd hebben dan
op het Gemeentearchief.
25

20

15

10

mossen

5

spontaan gevestigde hogere planten
0

aangeplante hogere planten
Villa Zebra

Gemeentearchief

Figuur 8. Aan tal soorten per aangelegd da k, voor mossen en hogere planten. Laatste groep is verdeeld in spontane
vestiging en aanwezigheid bij aanleg van het vegetatiedak.
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3.1.2 Locaties

Villa Zebra
Vier soorten vetkruid bepalen grotendeels het aanzicht van het dak (Figuur 9). De bedekking
bestaat voor 99 procent uit de aangeplante soorten, waaronder de dominante soorten Wit
vetkruid en Sedum lydium (geen Nederlandse naam) de twee dominante soorten. Minder dan
een procent van het oppervlak wordt bedekt door spontaan gevestigde vegetatie.

Figuur 9. Een mozaïek aan diverse soorten Sedum. (foto: W. Moerland)

In dat ene procent van ‘natuurlijke’ soorten bevonden zich soorten typerend voor het stedelijk
milieu. Enkele soorten zijn Harig knopkruid (Galinsoga quadriradiata) en Zonnebloem (Helianthus
annuus), alsmede het zeer algemene Straatgras (Poa annua). Drie soorten mossen zijn
vastgesteld, Bleek dikkopmos (Brachythecium albicans), Gewoon purpersteeltje (Ceratodon
purpureus) en Gedraaid knikmos (Bryum capillare). De twee eerstgenoemde soorten zijn vrij
talrijk aanwezig, Gedraaid knikmos is vrij schaars. Onbekend is in hoeverre deze soorten al
present waren in de aangebrachte matten.
Gemeentearchief
Het Gemeentearchief bezit één van de oudste aangelegde vegetatiedaken van de stad. De mate
van bedekking is wisselend. Er zijn delen waar de originele vegetatie nog intact is. Op andere
delen is de vegetatielaag afgekalfd door betreding bij rondleidingen en
onderhoudswerkzaamheden aan het dak. Van resterend bodemsubstraat is haast geen sprake,
waardoor het fysieke dak weer zichtbaar wordt.
Opvallend aan de plantensamenstelling is het kleine aantal spontaan gevestigde planten.
Naarmate het dak ouder is wordt de kans groter dat het gekoloniseerd wordt door een bepaalde
soort. In dit verband valt het aantal van negen spontaan gevestigde soorten enigszins tegen.
Daartegenover kent het Gemeentearchief, met zeven soorten, weer een relatief diverse
mossenflora ten opzichte van Villa Zebra. Samen met Wit vetkruid is het Gewoon purpersteeltje
co-dominant, wat in contrast is met de vegetatie voorgaand dak. Ook op dit dak bevonden zich
soorten die door menselijk toedoen ontkiemd waren: Zonnebloem wederom, maar ook Afrikaantje
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(Tagetes spec.). Een ander vetkruid, te weten Muurpeper (Sedum acre) heeft zich mogelijk
zelfstandig gevestigd. De soort is vrij schaars verspreid aanwezig over het dak.
Hofplein
De vegetatie op Hofplein is al ten minste 20 jaar in ontwikkeling. Op een dikke laag van beton,
aarde, zand en ander substraat is een diverse flora ontstaan, die overeenkomt met die van een
braakliggend terrein. Het is een verzameling van inheemse en uitheemse soorten (Figuur 10).
Het bezoek op 25 juni heeft 54 soorten vaatplanten opgeleverd. Vermoed werd dat juist in deze
vegetatieopbouw een aantal soorten gemist is doordat het bezoekmoment plaatsvond
bloeiseizoen in een periode van maanden extreme droogte. Bij de sedumdaken is dit effect niet of
nauwelijks te verwachten: het aantal spontaan gevestigde soorten was minimaal en bovendien na
bloeitijd ook nog goed waar te noemen. Ter vergelijking is een oude waarnemingenlijst van
Hofplein geraadpleegd uit april 2007. Toen werden 63 soorten genoteerd. Soorten als Kleine
veldkers (Cardamine hirsuta) en Vogelmuur (Stellaria media) zijn makkelijker in een vroegere
maand waar te nemen. Nieuwe soorten ten opzichte van 2007 zijn vooral houtachtige soorten als
Canadapopulier (Populus x canadensis), Grauwe wilg (Salix cinerea) en liguster (Ligustrum
spec.). Over beide bezoeken gerekend zijn 81 soorten / taxa vastgesteld.

Figuur 10. Bezem kruiskruid bevindt zich vooral in dat deel van Hofplein met open, zandige bodem. (foto: N. de Zwarte)
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3.2

Dieren in de strooisellaag

De monsters afkomstig van de bladzuiger bevatten een breed scala aan bodembewonende
soortgroepen. In de volgende paragrafen komen achtereenvolgens de landslakken, pissebedden,
(bodembewonende) spinnen, mieren, (bodem)wantsen en kevers aan bod.

3.2.1 Landslakken
In totaal zijn negen taxa vastgesteld op de daken (Tabel 2). Omdat het verspreidingsvermogen
van slakken over het algemeen klein te noemen is, valt snelle kolonisatie van vegetatiedaken niet
te verwachten.
Tabel 2. Aanwezigheid landslakken per meetlocatie.
Wetenschappelijk e naam
Candidula gigaxii
Cepaea nemoralis
Coc hlic opa lub rica
Discus rot undatus
Oxyc hilus draparnaudi
Succinea ob longa
Succinea putris
Vallonia cost at a
Vallonia exc ent ric a / pulc hella

Nederlandse naam
Fijngeribde grasslak
Gew one t uinslak
Glanzende agaathoren
Boerenknoopje
Grot e glansslak
Langwerpige barnst eenslak
Gew one barnsteenslak
Geribde Jac ht horenslak
jachthorenslak spec.
aant al soort en

Villa Zebra
x
1

Gemeentearchief
x
x
2

Hofplein
x
x
x
x
x
x
x
7

De meeste soorten zijn vastgesteld op Hofplein. Op de vochtige plekken in de vegetatie waren
grote aantallen slakken te vinden (Figuur 11). Het soortenspectrum hier bestaat hoofdzakelijk uit
algemene en typisch urbane soorten (Boesveld 2005), voortkomend op ruderale terreinen.
Opvallend is het voorkomen van de Langwerpige barnsteenslak (Succinea oblonga) op beide
sedumdaken. Vermoed wordt dat deze soort in de sedummatten zat toen deze op het dak
werden aangebracht. Naaktslakken zijn niet gevonden als gevolg van het ongeschikte seizoen
dat er bemonsterd is. Ze zijn zeer kwetsbaar voor uitdroging, waardoor ze in de zomerse
maanden lastig te vinden zijn.
De Fijngeribde grasslak (Candidula gigaxii) is van de aangetroffen soorten de enige
vertegenwoordiger van de Rode lijst van de Nederlandse landslakken. De soort staat vermeld als
bedreigd, maar komt in de regio Rijnmond wijdverspreid voor als pionierssoort van droge, open
grazige biotopen op zandgrond. Op Hofplein is een populatie aanwezig.

Figuur 11. Lege huisjes van tuinslakken op Hofplein. (foto: W. Moerland)
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3.2.2 Pissebedden
Twee soorten pissebedden zijn vastgesteld op de groene daken. Dit zijn de Ruwe pissebed
(Porcellio scaber) en de Gewone oprolpissebed (Armadillidium vulgare). Beide soorten kunnen
beschouwd worden als zeer algemene cultuurvolgers (Berg et al. 2008). Hofplein is de enige
locatie in het onderzoek geweest waar pissebedden zijn aangetroffen. Mogelijk speelt de mate
van isolatie hierbij een rol: pissebedden zijn mogelijk weinig in staat hooggelegen daken te
bevolken.

3.2.3 Spinnen
Spinnen zijn veelvuldig vastgesteld op de onderzochte daken (Tabel 3). Omdat het moment van
de monsteropname niet optimaal viel, bleek verzameld materiaal vaak onvolgroeid. Hierdoor is
determinatie niet altijd tot op soortniveau. Het relatief grote aantal soorten op de vegetatiedaken
komt enerzijds vanwege de forse diversiteit in Nederland (640 soorten, Noordijk et al. 2010),
anderzijds doordat spinnen goed in staat zijn nieuwe leefgebieden te koloniseren. Jonge en lichte
spinnetjes laten zich hoog in de lucht door de wind meevoeren (zogeheten ‘ballooning’),
waardoor ze grote afstanden kunnen afleggen.
Tabel 3. Aanwezigheid spinnen per meetlocatie. Meerdere e xemplaren konden niet op naam gebracht worden; deze zijn
aangeduid als ‘spec.’ Ze zijn meegeteld in de aantallen soorten wanneer een andere vertegenwoordiger van groep of
familie afwezig was.
Wetenschappelijk e naam
Araneus diadematus
Dysdera s pec.
Heliophanus c upreus
Heliophanus flavipes
Heliophanus s pec.
Linyphia t riangularis
Linyphiidae spec.
Liocranoeca st riata (?)
Marpissa spec.
Oedot horax ret us us
Pachygnatha degeeri
Pardos a s pec.
Philodrom us spec.
Phlegra f asciata
Pholcus phalangioides
Pseudeuophrys lanigera
Salticus scenicus
Salticus z eb raneus
Salticus s pec.
Salticidae spec.
Tenuiphant es tenuis
Xysticus c ristat us
Xysticus s pec.
Araneioidea spec.

Nederlandse naam
Kruiss pin
cels pin spec.
Gehaakt e blink er
Gew one blinker
blink er spec.
Herfst hangmatspin
hangm atspin s pec.
Gestreepte lantaarnspin
marpissa spec.
Bolkopvelddwergspin
Kleine dikkaak
wolfspin spec.
rens pin s pec.
Gestreepte springs pin
Grot e trilspin
Huissprings pin
Huiszebras pin
Schorszebraspin
zebras pin spec.
springs pin spec.
Bodemwevertje
Gew one krabs pin
krabspin spec.
spin spec.
aant al s oort en

Villa Zebra
x
x
x
1

Gemeentearchief
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7

Hofplein
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
14

Een prominente groep binnen de aangetroffen soorten zijn de springspinnen (Salticidae).
Vertegenwoordigers van deze familie maken geen web, maar rennen achter prooi aan. Enkele
zijn zeer algemeen en kunnen beschouwd worden als cultuurvolgers. Zo is de Schorszebraspin
(Salticus zebraneus) een karakteristieke soort die voorkomt in het stenige milieu van de stad. In
deze zin is hij niet per se gebaat bij de ontwikkeling van vegetatiedaken.
Het meest soortdiverse dak was Hofplein, met 14 taxa. Op het Gemeentearchief zijn zeven
soorten gevonden; op het relatief jonge sedumdak van Villa Zebra slechts twee.
Weinig overlap in soorten is te zien tussen de meetlocaties. Op alle daken zijn zebraspinnen
(Salticus spec.) aangetroffen. Verder zien we op zowel het Gemeentearchief als op Hofplein een
vertegenwoordiger van wolfspinnen (Pardosa spec.) en van krabspinnen (Xysticus spec.). De
kwantitatieve verschillen in soorten en aantallens spinnen doen vermoeden dat leeftijd van een
vegetatiedak een factor van belang is in de ontwikkeling van de spinnendiversiteit.
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3.2.4 Mieren
De Zwarte wegmier (Lasius niger) is de enige mierensoort waargenomen; het is een
kolonievormende soort op Hofplein. Vele werksters zijn verzameld bij het bemonsteren van de
strooisellaag. De soort is karakteristiek voor een door mensen verstoord leefmilieu.

3.2.5 Wantsen
Tabel 4 presenteert de diversiteit aan wantsen per dak. Niet alle soorten zijn bewoners van de
bodem- of strooisellaag. Meerdere soorten zijn verzameld uit de vegetatie, zoals de Mijterwants
(Aelia acuminata) en Berkenwants (Elasmucha grisea). Voor de volledigheid zijn ook deze
soorten in het overzicht opgenomen.
Tabel 4. Aanwezigheid wantsen per m eetlocatie. Nabis kon niet op naam gebracht worden en is aangeduid als ‘spec.’ Hij
is wel meegeteld in de aantallen soorten.
Wetenschappelijk e naam
Aelia acuminat a
Beos us maritimus
Chlamydatus evanesc ens
Chlamydatus pullus
Chlamydatus saltitans
Coreus marginatus
Elasmucha grisea
Myrmus mirif ormis
Nab is spec.
Nysius ericae
Palomena prasina
Rhopalus parumpunct atus
Saldula salt atoria
Sciocoris cursit ans

Nederlandse naam
Mijterw ants

Zuringwants
Berk enwants

Groene stinkwants

aantal s oorten

Villa Zebra
x
x
2

Gemeentearc hief
x
x
x
x
x
x
6

Hofplein
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9

Net als eerdere soortgroepen is het soortenspectrum van Hofplein compleet afwijkend ten
opzichte van het spectrum op de sedumdaken. Het gros van de soorten zijn karakteristiek voor
braakliggende terreinen, zoals de schildwants Sciocoris cursitans en de graswants Myrmus
miriformis. Die andere opbouw van soorten is een weerspiegeling van de vegetatie. Drie soorten
fytofage sedumspecialisten (alle behorende tot het geslacht Chlamydatus) zijn gevonden, enkel
op de daken met Sedum. Met name Chlamydatus evanescens werd zeer algemeen bevonden.
Ook in het Londense dakenonderzoek (Kadas 2006) zijn deze soorten aangetroffen. Een
passieve verspreiding, waarbij de soorten al zich bevonden in de matten Sedum, kan hiervan de
oorzaak zijn.

3.2.6 Kevers
Een van grootste ordes in de Nederlandse fauna zijn de kevers (Coleoptera), met 4163
gevestigde soorten (Noordijk et al. 2010). Door de beperkte methodiek en verlies van met de post
verzonden materiaal is het aantal gedetermineerde dieren nihil (Tabel 5).
Tabel 5. Aanwezigheid kevers per meetlocatie. De soort schijnbokken is niet op naam gebracht en wordt aangeduid als
‘spec.’. Hij is wel als soort meegeteld in de aantallen soorten.
W etenschappelijk e naam
Adalia decempunct ata
Coccinella sept empunctat a
Coccinella undecimpunctat a
Exoc homus quadripustulatus
Psyllob ora vigintiduopunctat a
O verige k evers
Oedem eridae s pec.
Amara aenea

Nederlandse naam
Tienstippelig lieveheersbeestje
Zevenstippelig lieveheersbeestje
Elfstippelig lieveheers beestje
Viervleklieveheersbeestje
Citroenlieveheersbeestje
schijnbok s pec.
Glansloopk ever
aantal s oorten
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Villa Zebra
x
x
-

Gemeentearc hief
x
-

Hofplein
x
x
x

2

1

x
x
5
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Vooral lieveheersbeestjes zijn op naam gebracht. In Nederland komen 62 soorten
lieveheersbeestjes voor. Twee soorten zijn op de sedumdaken gevonden: het Zevenstippelig
lieveheersbeestje (Coccinella septempunctata) en Elfstippelig lieveheersbeestje (C.
undecimpunctata). Britse onderzoekers (Kadas 2006) troffen op sedumdaken in Londen grote
concentraties van het Zevenstippelig lieveheersbeestje aan. Ook op de Rotterdamse daken was
deze soort royaal aanwezig.
Een enkele loopkever is gedetermineerd: de Glansloopkever (Amara aenea) heeft een populatie
in de ruigtes van Hofplein. Daarnaast is een schijnboktor (familie Oedemeridae,
ongedetermineerd) in grote aantallen op de bloemen op dit dak aangetroffen. De keverdiversiteit,
vooral op Hofplein, zal zeker groter zijn dan is aangetroffen. Bij uitgebreider onderzoek is een
focus op deze orde wenselijk.

3.3

Bloembezoekende insecten

De vliegen en vliesvleugeligen zijn in Nederland twee zeer uitgebreide groepen, en zo ook in de
resultaten van dit onderzoek. Een verscheidenheid aan families kwam voor op de meetlocaties,
zoals blaaskopvliegen (Conopidae), slakkendodende vliegen (Sciomyzidae), zweefvliegen
(Syrphidae) en plooivleugelwespen (Vespidae). Twee momentopnames zijn niet toereikend een
volledig beeld te geven van de diversiteit. Deze zal aanmerkelijk forser zijn dan is aangetroffen.

3.3.1 Vliegen
Eenentwintig taxa zijn op naam gebracht, verdeeld over drie daken. Hieronder bevinden zich
onder meer twaalf soorten zweefvliegen (Syrphidae), alle algemeen en wijdverspreid in de stad.
Daarnaast zijn enkele vertegenwoordigers van de blaaskopvliegen (Conopidae), grasvliegen
(Opomyzidae) en prachtvliegen (Ulidiidae) aangetroffen. Hofplein was het soortenrijkst. Grote
aantallen vliegjes, van enkele millimeters tot meer dan een centimeter, bevonden zich in de
bemonsterde vegetatie.Kleinere taxa dan genoemde zijn volop verzameld, maar zullen op termijn
moeten worden uitgewerkt. In de rapportage zijn deze niet opgenomen.
Tabel 6. Aanwezigheid vliegen pe r meetlocatie. Meerdere exemplaren konden niet op naam gebracht worden; deze zijn
aangeduid als ‘spec.’ Ze zijn meegeteld in de aantallen soorten wanneer een andere vertegenwoordiger van groep of
familie afwezig was.
Wetenschappelijk e naam
Sicus ferrugineus
Empidae spec.
Sarc ophaga carnaria
Opomyza spec.
Melieria omissa
Coremac era marginat a
Sepedon sphegea
Sepedon spinipes
Chloromyia formosa
Episyrphus balt eatus
Eristalis t enax
Eupeodes c orollae
Eupeodes luniger
Melanost oma scalare
Neoasc ia podagrica
Scaeva pyrastri
Sphaerophoria rueppelli
Sphaerophoria scripta
Syritt a pipiens
Syrphus ribesii
Syrphus vitripennis
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Nederlandse naam
blaask opvlieg spec.
dansvlieg s pec.
Grijze vlees vlieg
grasvlieg s pec.
pracht vlieg spec.
slakkendodende vlieg spec.
slakkendodende vlieg spec.
slakkendodende vlieg spec.
Gewone wapenvlieg
Pyamazweefvlieg
Blinde bij
Terras jeskommazw eefvlieg
Grote Kommazw eefvlieg
Slank e driehoekzweefvlieg
Gewone korsetzweefvlieg
Witte halvemaanzw eefvlieg
Kleine langlijf
Grote langlijf
Menuetzweefvlieg
Bessenbandzweefvlieg
Kleine bandzweefvlieg
aantal s oorten

Villa Zebra
x
x
x
x
x
x
6

Gemeentearc hief
x
1

Hofplein
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15
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Tien soorten zweefvliegen zijn waargenomen op Hofplein Verder zijn drie soorten van de familie
van slakkendodende vliegen gevonden, zoals de fraaie soort Coremacera marginata (zie de
afbeelding in Bijlage 2). Omdat ze in voortplanting parasiteren op weekdieren, komen de vliegen
vooral voor op vochtige locaties met hoge dichtheden (land)slakken.
De sedummat op Villa Zebra was bij het eerste bezoek in juni in volle bloei. Dit zorgde dat een
relatief diverse samenstelling aan vliegen werd vastgesteld. De grote aantallen bloeiende planten
(Figuur 12) maakte het dak een aantrekkelijk plek voor bloembestuivers als zweefvliegen. Op
dezelfde dag werd het Gemeentearchief bezocht, dat ver over het hoogtepunt van de bloei heen
was. Bloembezoekende insecten als vliegen waren derhalve vrijwel afwezig.

Figuur 12. Bloeiend Sedum als nectarbron voor insecten. (foto: W. Moerland)

3.3.2 Vliesvleugeligen
Ook bij de vliesvleugeligen (onder andere bijen en wespen) is terug te zien dat een bloeiend dak
een behoorlijke aantrekkingskracht kan hebben op nectarzoekende insecten. Acht soorten zijn op
naam gebracht (Tabel 7), waarvan zes op Villa Zebra. Buiten bloeitijd blijken sedumdaken hun
waarde snel te verliezen. Op een niet-bloeiend sedumdak als van het Gemeentearchief (op het
moment van bezoek) hebben vliesvleugeligen niets te zoeken.
Tabel 7. Aanwezigheid vliesvleugeligen per meetlocatie. De muurwesp kon niet op naam gebracht worden en is
aangeduid als ‘spec.’ Hij is wel meegeteld in de aantallen soorten.
Wetenschappelijk e naam
Bombus terrest ris
Bombus lapidarius
Andrena bicolor
Philant hus t riangulum
Aylax papaveris
Athalia rosae
Ancistrocerus spec.
Vespula vulgaris

Nederlandse naam
Aardhommel
Steenhommel
Tweekleurige z andbij
Bijenwolf
Blauwmaanz aadgalwesp
Knollenbladwesp
muurwes p spec.
Gew one wesp
aantal soort en

Villa Zebra
x
x
x
x
x
x
6

Gemeentearc hief
x
1

Hofplein
x
x
x
3

Hofplein komt op het gebied van vliesvleugeligen er bekaaid van af. Het overzicht biedt echter
een vertekend beeld van de diversiteit. Een grote groep van vliesvleugeligen, de sluipwespen,
zijn niet in de inventarisatie opgenomen, terwijl deze hoofdzakelijk op Hofplein werden gevonden.
Daarnaast zal een meetronde in april en mei een beter beeld hebben gegeven van
gebiedsgebruik voor bijvoorbeeld de bijen (Apoidea). Gelet op de diversiteit in ondergrond en
vegetatie op zal Hofplein naar waarschijnlijkheid een aantrekkelijk locatie zijn voor nestelende
bijen.
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3.4

Overige groepen

Vlinders, libellen en sprinkhanen zijn groepen die prominent op de daken zijn waargenomen.
Vlinders zijn goed in staat nieuwe voortplantingsgebieden te bevolken. Libellen zijn op
vegetatiedaken niet direct aannemelijk, maar door zwerfgedrag kunnen verschillende soorten
toch worden waargenomen. Sprinkhanen zijn weliswaar minder mobiel, maar zijn toch op
Hofplein waargenomen.

3.4.1 Vlinders
Zowel dag- als nachtvlinders zijn genoteerd bij de bezoeken (Tabel 8). Veruit het meest divers
bleek Hofplein, als gevolg van de natuurlijke opbouw van de begroeiing. Voor hun voortplanting
zijn al deze soorten aangewezen op hun voedselplanten voor de rupsen. Als energiebron moeten
nectarplanten op het dak aanwezig zijn.
Tabel 8. Aanwezigheid vlinders per meetlocatie. Meerdere exemplaren konden n iet op naam gebracht worden; deze zijn
aangeduid als ‘spec.’ Ze zijn meegeteld in de aantallen soorten wanneer een andere vertegenwoordiger van groep of
familie afwezig was.
Wetenschappelijk e naam
Bucculatrix t horac ella
Cameraria ohridella
Cramb idae s pec.
Lyonetia clerk ella
Mac aria b runneat a
Monoc hroa spec.
Pararge aegeria
Parornix anglicella
Phyllonoryct er corylifoliella
Phyllonoryct er leucographella
Pieris napi
Pieris rapae
Stigmella floslact ella
Stigmella hybnerella
Stigmella malella
Stigmella sak halinella
Tort ricidae s pec.
Vanessa at alanta
Yponomeuta padella

Nederlandse naam
Lindeooglapmot
Kastanjemineermot
grasmot spec.
Hangmatmot
Bosbesbruintje
palpenmot spec.
Bont zandoogje
Meidoornz ebramot
Vruchtboomvouwmot
Vuurdoornvouwmot
Klein geaderd w itje
Klein koolwitje
Hazelaarmineermot
Meidoornmineermot
Appelbladmineerm ot
Bladrandberk enmineermot
bladroller spec.
Atalanta
Meidoornstippelmot
aant al soort en

Villa Zebra
x
x
x
x
4

Gemeentearc hief
x
1

Hofplein
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
17

In totaal zijn vier soorten dagvlinders waargenomen. De Atalanta (Vanessa atalanta) is gezien op
alle daken, maar hierbij dient te worden opgemerkt dat de sedumdaken vliegend werden
overgestoken zonder te foerageren. De enige macro-nachtvlinder die gevonden is betrof een
Bosbesbruintje (Macaria brunneata), die het bloeiende dak van Villa Zebra had opzocht voor
nectar. Veruit de grootste groep vlinders waren de micro-vlinders, die voornamelijk op Hofplein
voorkwamen. De meeste soorten werden gevonden bij het zoeken naar rupsen (of vraatsporen
van rupsen) en poppen, zoals de meidoornstippelmotten die ter verpopping in de meidoorn
hingen (Figuur 13).
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Figuur 13. Poppen van de Meidoornstippelmot, Hofple in 25 juni 2010. (foto : W. Moe rland)

3.4.2 Libellen
Vier soorten libellen zijn genoteerd bij de bezoekrondes (Tabel 9), onder andere twee echte
libellen als de Paardenbijter (Aeshna mixta) en de Gewone oeverlibel (Sympetrum cancellatum)
(Figuur 14). Alle vlogen op Hofplein, waarbij in en boven de vegetatie gefoerageerd werd op de
enorme lading insecten die het groen herbergde.
Tabel 9. Aanwezigheid libe llen per meetlocatie.
Wetenschappelijk e naam
Aeshna mixt a
Enallagma c yat higerum
Ischnura elegans
Orthet rum c anc ellat um

Nederlandse naam
Paardenbijt er
Watersnuffel
Lant aarntje
Gewone oeverlibel
aantal soort en

Villa Zebra
0

Gemeentearc hief
0

Hofplein
x
x
x
x
4

Op overige daken is geen enkele waarneming gedaan van libellen. Ze liggen minder beschut en
de aantallen prooidieren zijn verwaarloosbaar.

Figuur 14. Vrouwtje Gewone oeverlibe l, Hofp lein 25 juni 2010. (foto: W. Moerland)
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3.4.3 Sprinkhanen
Twee soorten sprinkhanen zijn waargenomen in het onderzoek, namelijk Bruine sprinkhaan
(Chorthippus brunneus) en de Sikkelsprinkhaan (Phaneroptera falcata). De enige locatie waar
deze soorten zijn aangetroffen (en bovendien zeer algemeen zijn) is Hofplein. De
Sikkelsprinkhaan (Figuur 15) staat als gevoelige soort op de Rode lijst van de Nederlandse
sprinkhanen (Ministerie van LNV 2004). De eerste waarneming van deze zuidelijke soort in
Nederland dateert van 1968. Door zijn grote verspreidingsvermogen is de Sikkelsprinkhaan goed
in staat te profiteren van een warmer klimaat.
De Bruine sprinkhaan is, evenals de Sikkelsprinkhaan, in Rotterdam een algemene soort.
Geschikte leefgebieden weet deze veldsprinkhaan goed te koloniseren. Kolonisatie van locaties
die uitermate geïsoleerd liggen kan problematisch zijn. Met kleinere vleugels dan de
Sikkelsprinkhaan is de Bruine sprinkhaan minder in staat hoogtes (voor hooggelegen
vegetatiedaken) te overbruggen.

Figuur 15. Vrouwtje Sikkelsprin khaan, Hofple in 22 s eptember 2010. (foto: N. de Zwarte)
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4

DISCUSSIE EN CONCLUSIE

De bezoeken aan de groene daken zijn te beschouwen als momentopnames. De gepresenteerde
aantallen soorten zijn slechts een fractie van wat waarschijnlijk voor zal komen op de locaties, in
het bijzonder voor het dak van Hofplein. Hoe de resultaten van dit verkennend onderzoek
geïnterpreteerd kunnen worden brengt discussie naar voren. Ten slotte worden conclusies
getrokken omtrent groene daken in ecologisch perspectief.

4.1

Discussie

Een aantal factoren zijn te bedenken die vastgestelde verschillen tussen de meetlocaties kunnen
verklaren. Gedacht moet worden aan factoren als vegetatietypes, ouderdom van het dak en tot
slot, bemonsteringseffecten.
Vegetatietypes en substraat
De opbouw van de vegetatie bepaalt in grote mate de biodiversiteit van de daken. Terwijl de mossedumdaken een dunne laag substraat kennen, is op Hofplein een dakbedekking waar zelfs
houtige planten zich makkelijk kunnen ontwikkelen. Er is op kleine schaal een heterogeen milieu
van leefgebiedjes, met variatie in temperatuur, vochtigheidsgraad en substraatlaag. Dit is de
drijvende kracht achter de grotere aantallen soorten (Figuur 16) en ook aantallen exemplaren
dieren. De sedumdaken zijn aangelegd als monocultuur, die enkel van waarde zijn voor
gespecialiseerde (zoals de wantsen Chlamydatus spec.) of generalistische insecten
(bloembezoekende insecten, zoals de zweefvliegen Eupeodes spec. en Syrphus spec.).
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Figuur 16. Aantal soorten dieren per groep aangetroffen per da k.
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Op een sedumdak beperkt de dunne laag substraat de ontwikkeling van organisch materiaal. In
het perspectief van een voedselweb is dit goed beredeneerbaar. De primaire productie (de
opbouw van plantaardig materiaal) van sedumdaken is zo laag, dat weinig dieren daarvan
kunnen profiteren. Aan voedingsstoffen is een dergelijk dak beperkt tot stikstofdepositie uit de
lucht. Het minimaal aantal exemplaren spinnen op de meetlocaties is een aanwijzing voor de
schrale omstandigheden, doordat zij de consumenten zijn van fytofage insecten. In een
sedumvegetatie bevinden zich weinig plantenetende insecten, in absoluut aantal maar ook in
diversiteit. Dit maakt een sedumdak voor spinnen een minder geschikt leefgebied.
De verschillen in vegetatie heeft ook in ruimtelijke zin consequenties voor de biodiversitet. In
natuurlijke vegetatie is er sprake van een driedimensionale inrichting, doordat kruiden, heesters
en bomen omhoog groeien. Sedumdaken zijn eerder te beschouwen als een plat vlak, met
nauwelijks opwaartse structuren. Dit beperkt de variatie in leefgebiedjes op kleine schaal enorm.
Tot slot dient bijkomend nadeel van dunne substraatlagen vermeld worden. Overwintering van
organismes is minder succesvol in een dunne laag substraat. Hierdoor kan een populatie door
sterfte bij vorst verdwijnen, waarna de soort zich opnieuw zal moeten vestigen. Dit vertraagt de
natuurlijke ontwikkeling van de soortenopbouw.
Ouderdom en hoogte dak
Naast het vegetatietype (en daarmee substraatdikte) is er een andere factor die de
diversiteitsverschillen verklaart. Dit heeft te maken met de leeftijd van het dak. Het koloniseren
kan voor de meeste soorten beschouwd worden als een toevalsproces. Naarmate een dak ouder
is wordt de kans groter dat een ‘toevalstreffer’ heeft plaatsgevonden. Planten(zaden) en dieren
als spinnen, wantsen en slakken zijn afhankelijk van incidentele vestiging. Een geschikte
windvlaag moet er zijn om zaden op het dak te laten komen. In deze zin is de hoogte van een dak
niet de limiterende factor voor de diversiteit. Windverspreiders als planten van de
composietenfamilie zijn in het voordeel. Maar ook terrestrische dieren als mieren, sprinkhanen
en wantsen zijn tot grote hoogtes in de lucht gevonden (Johnson 1969). Exemplarisch is een
exemplaar van de Kustsprinkhaan (Chorthippus albomarginatus), verzameld in de lucht op een
hoogte van 200 meter (Chapman et al. 2004). Dergelijk ‘luchtplankton’ kan de bron zijn voor
hooggelegen vegetatiedaken.
Daarnaast behoort het meeliften op vectoren als vogels ook tot de mogelijkheden voor
kolonisatie. Eenmaal gevestigd kan voortplanting plaatsvinden, wat tot een kleine populatie kan
leiden. Andere dieren, zoals vliegende insecten (vliegen, bijen, hommels etc.), kunnen meer met
gerichte vluchten daken bezoeken. Een spin uit de lucht moet toevallig op een dak landen, een
hommel vliegt gericht naar bloeiend Sedum. Ook vogels weten snel geschikt broedbiotoop te
vinden.
De verwachting was dat het oudere sedumdak (Gemeentearchief) rijker was in soorten dan het
recent aangelegde Villa Zebra. Voor enkele soortgroepen lijkt dit inderdaad te kloppen: spinnen
en wantsen waren op het oude Gemeentearchief beter vertegenwoordigd dan op het relatief
jonge Villa Zebra. Dit is consistent aan het idee van successie: diversiteit neemt toe met de tijd.
Omdat het verschil in leeftijd tussen de twee sedumdaken gering is, zijn hier geen harde
conclusies uit te trekken. De toename van de mossen op sedumdaken is in ecologisch opzicht
interessant. Het maakt onderdeel uit van de natuurlijke opbouw van de bodemsubstraat. Dit biedt
weer mogelijkheden voor vestiging van nieuwe soorten planten en dieren.
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Figuur 17. Aantal soorten spinnen en wantsen per dak.

Een kanttekening moet geplaatst worden bij het volgende. Met het aanbrengen van
vegetatiematten worden ook dieren verplaatst. Van een aantal op naam gebrachte soorten is de
kans aanzienlijk dat ze zijn meegelift met de aangebrachte matten. Naar waarschijnlijkheid
hebben de Langwerpige barnsteenslak Succinea oblonga, de Gewone barnsteenslak Succinea
putris en alle wantsen van het geslacht Chlamydatus zich passief verspreid op deze wijze. Deze
waren tevens de dominante soorten in de bodemgemeenschap op de sedumdaken.
Bemonsteringseffecten
Ten slotte is bij toeval de volgende constatering gedaan. Een opvallende verschil werd
opgemerkt tussen bloeiende en niet-bloeiende sedumdaken. Hoewel Villa Zebra en
Gemeentearchief in dezelfde seizoenen zijn bezocht, bleek Villa Zebra achter te lopen in de bloei
ten opzichte van het Gemeentearchief. Tijdens de eerste bezoekronde was het Sedum op Villa
Zebra uitbundig aan het bloeien, terwijl de vegetatie op het Gemeentearchief dat stadium al
gepasseerd was. Figuur 18 geeft een vergelijking weer van de aantallen soorten per dak.
Hiervoor zijn de twee soortgroepen uitgekozen die in hun energiebehoefte direct afhankelijk zijn
van bloemen. Voor zowel de vliegen als de vliesvleugeligen geldt dat een groter aantal soorten
op het bloeiende dak is waargenomen. Dit is een indicatie dat sedumdaken buiten het
bloeiseizoen voor deze soortgroepen geen geschikt leefmilieu vormen.
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Figuur 18. Aantal soorten vliegen en vliesvleugeligen per dak.

Buitenlands onderzoek
Onderzoekers (Kadas 2006) vonden op Londense sedumdaken verscheidene zeldzame soorten
voor het Verenigd Koninkrijk. De opzet van hun onderzoek was grootschalig; de resultaten
toonden de ecologische waarde van sedumdaken aan. Van de zeldzame soorten zijn meerdere
soorten ook tijdens dit onderzoek aangetroffen, zoals de hier algemene Steenhommel (Bombus
lapidarius), de blindwantsen Chlamydatus evanescens en C. saltitans en de Tweekleurige zandbij
(Andrena bicolor). Veel van die zeldzame Britse soorten zijn op het Europese vasteland
algemener; ze zijn warmteminnend en vinden op zonbeschenen daken een warmer microklimaat.
Voorliggend onderzoek heeft met twee bezoekmomenten weliswaar kleiner aantal soorten
gevonden op de daken; bevestigd werd dat (een deel van) de aanwezige soorten op de
sedumdaken a-typisch zijn voor regionale biodiversiteit.
Sedumdaken vormen een milieu dat in de natuur minder alledaags is. Uitgestrekte
vetkruidvegetaties zijn niet algemeen, waarmee hun fauna-elementen ook ongewoon zijn. Het
aanleggen van ongewone vegetatie leidt tot de ontwikkeling van regionaal ongewone fauna.
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4.2

Conclusie

Investeren in stedelijk groen is noodzakelijk om ons milieu leefbaar te houden. Het aanleggen
van groene daken is een manier om de hoeveelheid groen in een stad te doen toenemen. In
hoeverre dit positieve gevolgen heeft op het menselijk leefmilieu enerzijds, de stedelijke
biodiversiteit anderzijds, hangt af van het type vegetatie dat aangebracht wordt. Bij de inrichting
van een vegetatiedak in Rotterdam wordt doorgaans gekozen voor een sedummat.
De biodiversiteit op sedumdaken is zeer afwijkend ten opzichte van natuurlijke vegetatie op
daken. Soorten die hier voorkomen kunnen in twee groepen verdeeld worden:
1. soorten die jaarrond aanwezig zijn en aangepast zijn op het milieu tussen de vetkruiden.
In deze studie zijn enkele soorten wantsen, kevers en spinnen gevonden;
2. soorten die profiteren van het tijdelijke aanwezigheid van bloeiend Sedum. Dit zijn vooral
vliegen en vliesvleugeligen; vermoedelijk vindt voortplanting niet of nauwelijks plaats.
Deze tweedeling laat zien hoe kort in het seizoen Sedum echt aantrekkelijk is voor inheemse
soorten. Een dak met vetkruid vergt weinig onderhoud, maar is in ecologische zin weinig
interessant (ook bevestigd door Emilsson 2006). Benadrukt moet worden dat groene daken, ook
sedumdaken, van grotere ecologische waarde zijn dan reguliere daken. Sedumdaken herbergen
wel als gevolg van die aparte vegetatie een soortenspectrum dat zeer afwijkt ten opzichte van het
regionale.
Hofplein geeft aan wat bereikbaar is aan natuurwaarden bovenop een dak. Daar waar weinig
‘getuinierd’ wordt is spontane vestiging van soorten mogelijk. Uiteindelijk heeft dit op Hofplein
geleid tot de relatief forse diversiteit aan onderzochte soortgroepen. Een belangrijk aspect is dat
soorten hun jaarcyclus volledig kunnen volbrengen: ze foerageren er, planten zich voort en
overwinteren (in welk stadium dan ook). Insecten vinden er hun energiebronnen of prooidieren,
maar ook voedselplanten of gastheren voor hun nageslacht. Globaal gezien representeert
Hofplein een bekender type stadsnatuur, dat van de ‘braakliggende terreinen’. Deze vormen een
waardevol maar bedreigd biotoop, die zich niet laten vervangen door sedumdaken.
Wil men bij de inrichting van vegetatiedaken oog hebben voor biodiversiteit, dan is er naast een
inrichting met sedum ook te kiezen voor andere vegetatietypen. Ook zonder grondige
aanpassingen aan dakconstructies zijn andere variaties op groene daken mogelijk. Naar
verwachting heeft kruidenrijk grasland in ecologische zin al een flinke meerwaarde ten opzichte
van sedumdaken. Bescherming van stadsnatuur is mogelijk met een natuurvriendelijk ontwerp.
Een uitwerking van een groen dak, toegespitst op de wilde-bijenfauna, wordt in de aanbevelingen
gepresenteerd.
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5

AANBEVELINGEN

Veel aanbevelingen voor een soortendivers groen dak zijn al op papier gezet. Een
afstudeerverslag van Mandema (2008) bespreekt diverse mogelijkheden om vlinders, vogels
bijen en hommels tegemoet te komen. Groene daken kunnen een handig instrument zijn om deze
(bedreigde) soortgroepen gericht te beschermen. Een belangrijke groep dieren die in het stedelijk
milieu moeilijk heeft zijn de bijen. Van de 350 Nederlandse soorten staat 56% op de Rode lijst
van de Nederlandse bijen (Peeters & Reemer 2003). Oorzaken moeten worden gezocht onder
meer bij de verarming van de flora en verstening van het landschap.
De bezochte sedumdaken bleken bij dit onderzoek vooral van waarde te zijn voor
bloembezoekende insecten, zoals hommels en zweefvliegen. Na de bloeiperiode verloren de
sedumdaken hun aantrekkingskracht: geen enkele observatie van foeragerende insecten is toen
verricht. Aanpassingen aan het ontwerp zijn nodig om daken om te vormen tot een jaarrond
geschikt leefmilieu voor bestuivers. Groene daken bieden ten minste de potentie om te voorzien
in drie basisbehoeftes van bijen:
1. voedsel
2. nestgelegenheid / -materialen
3. zon en beschutting
Deze aanpassingen kunnen bijdragen aan het gebiedsgebruik door bijen. Een gevarieerde
vegetatie voorziet bijen in tal van voedselplanten. Bijen kunnen gespecialiseerd zijn in planten (de
mono- en oligolectische soorten) die ze bezoeken voor hun stuifmeel- en nectarbehoefte. Een
grote diversiteit aan bloemen biedt meer soorten mogelijkheden tot foerageren. Als
voedselbronnen voor bijen zijn enkele belangrijke plantenfamilies te noemen: vlinderbloemigen
(klaver, Trifolium spec., honingklaver Melilotus spec.), schermbloemigen (Gewone berenklauw,
Heracleum sphondylium) en composieten (streepzaad Crepis spec., biggekruid Hypochaeris
spec.). Smeerwortel (Symphytum officinale) en longkruiden (Pulmonaria spec.) zijn geliefd bij
hommels en sachembijen (Anthophora spec.).
Nestgelegenheid is op de sedumdaken volledig afwezig, waardoor buiten de bloeitijd geen
bijenactiviteit is waargenomen. Diverse mogelijkheden zijn te bedenken om bijen- en
hommelsoorten tegemoet te komen. Kunstmatige nestelgelegenheid kan aangebonden worden in
de vorm van houten nestblokken, of stapels hout of riet waarin bijen tot broeden komen.
Daarnaast kan aan uitgebreidere constructies gedacht worden: hopen zand of zandige leem
bieden zandbijen (Andrena spec.) en groefbijen (Halictus spec.) mogelijkheden om hun nesten te
graven. Op beschutte locaties kunnen kleine zandhoopjes aangebracht worden. Elders zijn
hoopjes stenen en lemen verhogingen geschikte aanvullingen op het leefmilieu.
De meeste soorten bijen hebben voor hun nestplaats de voorkeur voor warme, droge plaatsen.
Zon is volop aanwezig op de daken, beschutting echter zal gecreeërd moeten worden. Dit kan
bewerkstelligd worden door meer reliëf aan te brengen. Zandige verhogingen met luwtes op de
zuidzijde zijn uitermate geschikt voor nestelactiviteit.
Deze maatregelen zijn toegespitst op wilde bijen; het effect zal voor meer soorten positief
uitpakken. In het algemeen kan gesteld worden dat variatie, heterogeniteit op een dak, ten goede
komt aan de ecologische waarden. Variatie, niet alleen in vegetatie, maar ook in substraatdikte is
noodzakelijk. De grootste beperking in de natuurlijke ontwikkeling wordt gevormd door de
doorgaans zeer dunne substraatlaag die gebruikt wordt bij sedumdaken. Bij nieuwbouwprojecten
zal al in de ontwerpfase rekening moeten worden gehouden met natuurontwikkeling op de daken.
Een verstevigde dakconstructie is hiervoor noodzakelijk.

Ecologisc he waarden op drie groene dak en in Rotterdam – een verkennende st udie

32

bureau Stadsnatuur Rotterdam

Aanbevolen wordt om aanvullend onderzoek uit te laten voeren. Het verkennend karakter van
deze studie toont in hoofdlijnen de ecologische waarden van daken met vegetatie. Om meer
inzicht in de ecologische waarden te verkrijgen zal intensiever onderzoek uitgevoerd moeten
worden. Andere technieken (potvallen, malaisevallen) en grotere bezoekfrequentie zullen meer
informatie geven over natuur op groene daken.
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BIJLAGE 1 - OVERZICHT RESULTATEN FLORA

Resultaten sedumdaken
Locatie
Dat um
Abundantie (Tansley )
Wetenschapppelijke naam

Villa Zebra
22-9-2010

Gemeentearc hief
22-9-2010

Nederlandse naam

Aangepla nte soorten
Sedum k amschaticum
Sedum album
Sedum spurium
Sedum lydium

Wit vetkruid
Roze vetkruid
-

bedekking

99%
F
Cd
S
Cd

wisselend
o
cd
s

Spontaan
Anthoxant um odorat um
Betula pendula
Cerastium font anum
Festuc a rub ra
Galinsoga quadriradiat a
Geranium molle
Helianthus annuus
Poa annua
Sedum ac re
Senecio inaequidens
Sonc hus as per
Stellaria media
Tagetes cv.
Taraxacum officinale
Trifolium repens
Trifolium spec.
Viccia cracca
Viccia hirs uta
Vulpia myuros

bedekking
Reukgras
Ruwe berk
Gewone hoornbloem
Rood zw enkgras
Harig knopkruid
Zac ht e ooievaarsbek
Zonnebloem
Straat gras
Muurpeper
Bezemkruisk ruid
Gekroes de melk distel
Vogelmuur
Afrikaantje
Paardenbloem
Witte klaver
klaver
Vogelwikke
Ringelwikk e
Gewoon langbaardgras

< 1%
S
S
O
R
S
S
R
R

Mosse n
Brac hythecium albicans
Bryum capillare
Ceratodon purpureus
Bryum argenteum
Amb lystegium serpens
Barb ula unguic ulata
Synt ric hia ruralis var. calc icola
Brac hythecium rutabulum

Bleek dikk opmos
Gedraaid knikmos
Gewoon purpersteeltje
Zilvermos
Gewoon pluis draadmos
Kleismaragdsteeltje
Groot duinsterretje
Gewoon dikk opmos

Tansley
a
s
cd
f
la
ld
lf
o
r
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la
la

s
la
o
s
s
s
s

R
S
O
S
S
R

F
O
F

o
cd
o
r
a
s
r

abundant: soort z eer veel aanwezig, maar niet (c o-)dominant
sporadic: soort sporadisch, slechts enk ele exemplaren aanwezig
co-dominant: s oort domineert met andere soort(en)
frequent: s oort minder t alrijk, maar nog niet sc haars (vrij t alrijk)
loc ally abundant: soort komt plaatselijk voor of is alleen plaats elijk t alrijk
loc ally dominant: soort komt plaatselijk dominant voor
loc ally frequent
occasional: s oort (vrij) schaars (vers preid aanwezig)
rare: soort zeldzaam
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Resultaten Hofplein
Wetenschappelijk e naam
Acer campestre
Acer ps eudoplatanus
Achillea millefolium
Agrostis capillaris
Agrostis stolonifera
Ailanthus altissima
Anisantha st erilis
Arab idopsis thaliana
Arenaria s erpyllif olia
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Berb eris vulgaris
Betula pendula
Calamagrostis epigejos
Cardamine hirs uta
Cerastium font anum s ubsp. vulgare
Cirsium vulgare
Conyza c anadensis
Conyza s um atrensis
Cornus sanguinea
Corylus c olurna
Cot oneast er x watererie
Cot oneast er st ernidus
Cot oneast er horizontalis
Cot oneast er salicifolius
Crataegus monogyna
Crepis capillaris
Epilobium hirsutum
Epilobium tetragonum
Eupatorium cannab inum
Festuc a rub ra
Fraxinus exc elsior
Galinsoga parviflora
Galium aparine
Geranium molle
Geranium robertianum
Hieracium laevigatum
Holc us lanat us
Hyperic um perf orat um
Hypochaeris radic at a
Lactuc a s erriola
Lamium purpureum
Laps ana comm unis
Ligustrum spec.
Ligustrum vulgare
Linaria vulgaris
Mahonia aquif olium
Malus s ylvestris
Melilotus spec.
Melilotus alb us
Myosotis arvensis
Papaver dub ium
Plant ago lanceolata
Populus x canadensis
Potentilla indic a
Prunus avium
Prunus cerasifera
Prunus padus
Quercus rob ur
Rhamnus frangula
Ros a rugosa
Rumex ac etos a
Salix cinerea s ubsp. cinerea
Sambucus nigra
Sambucus rac emos a
Sedum album
Senecio inaequidens
Solanum dulcamara
Solanum nigrum subsp. schultesii
Sonc hus oleraceus
Sorb us aria

Nederlandse naam
Spaanse aak
Gew one es doorn
Gew oon duizendblad
Gew oon st ruis gras
Fioringras
Hemelboom
IJle dravik
Zandraket
Gew one zandmuur
Glanshaver
Bijvoet
Zuurbes
Ruw e berk
Duinriet
Kleine veldk ers
Gew one hoornbloem
Speerdist el
Canades e fijnstraal
Hoge fijnstraal
Rode k ornoelje
Boomhaz elaar
Dwergmispel (G)
Dwergmispel (G)
Vlakke dwergmis pel
Wilgbladige dwergmis pel
Eenstijlige meidoorn
Klein streepzaad
Harig wilgenroosje
Kantige basterdw ederik s.l.
Koninginnenkruid
Rood zwenk gras s.s.
Gew one es
Kaal k nopkruid
Kleefk ruid
Zac ht e ooievaars bek
Robertsk ruid
Stijf haviksk ruid
Gestreepte wit bol
Sint-Janskruid
Gew oon biggenk ruid
Kompassla
Paarse dovenetel s.s.
Akkerk ool
Ligust er (G)
Wilde liguster
Vlasbekje
Mahonia
Appel
Honingklaver (G)
Witte honingklaver
Akkervergeet-mij-nietje
Bleke klaproos
Smalle w eegbree
Canadapopulier
Schijnaardbei
Zoet e kers
Kers pruim
Vogelk ers
Zom ereik
Sporkehout
Rimpelroos
Veldzuring
Grauw e wilg
Gew one vlier
Tros vlier
Wit vetkruid
Bezemkruiskruid
Bitterzoet
Beklierde nachtschade
Gew one melkdist el
Meelbes
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25-6-2010
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

april 2007
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xxxxx
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
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Wetenschappelijk e naam
Sorb us aucuparia
Stellaria media
Symphoricarpos alb us
Taraxacum officinale
Tragopogon pratensis subsp. pratensis
Ulmus spec.
Urtic a dioica
Veronic a arvensis
Veronic a hederif olia
Vulpia myuros
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Nederlandse naam
Wilde lijst erbes
Vogelmuur
Sneeuwbes
Gew one paardenbloem
Gele morgenst er
Iep (G)
Grot e brandnetel
Veldereprijs
Klimopereprijs
Gew oon langbaardgras

25-6-2010
x
x
x
x
-

april 2007
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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BIJLAGE 2 - OVERZICHT RESULTATEN FAUNA
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25-6-2010
25-6-2010
22-9-2010
17-6-2010
17-6-2010
17-6-2010
22-9-2010
22-9-2010
25-6-2010
1-9-2010
22-9-2010
25-6-2010
22-9-2010
25-6-2010
25-6-2010
25-6-2010
1-9-2010
22-09-10
22-09-10
17-06-10
25-06-10
25-06-10
1-09-10
22-09-10
22-09-10
17-06-10
17-06-10
22-09-10
22-09-10
1-09-10
25-06-10
22-09-10
25-6-2010
22-9-2010
25-6-2010
25-06-10
1-09-10
22-09-10
22-09-10
25-06-10
22-09-10
22-09-10
17-06-10
25-06-10
17-06-10
22-09-10
22-09-10
22-09-10
22-09-10
17-06-10
22-09-10
17-06-10
25-06-10
22-09-10
1-09-10
1-09-10
22-09-10
1-9-2010
1-9-2010
17-6-2010
25-6-2010
25-6-2010
17-6-2010

W. Moerland
M. Edelman
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
M. Grutters
M. Grutters
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
W. Moerland - M. Schrama
W. Moerland - M. Schrama
W. Moerland - M. Schrama
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
P. van Helsdingen
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland

o pmerk ing

Hofplein
Hofplein
Hofplein
Gemeentearchief
Villa Zebra
Villa Zebra
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Villa Zebra
Gemeentearchief
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Gemeentearchief
Gemeentearchief
Gemeentearchief
Hofplein
Gemeentearchief
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Gemeentearchief
Gemeentearchief
Villa Zebra
Hofplein
Villa Zebra
Villa Zebra
Gemeentearchief
Hofplein
Villa Zebra
Gemeentearchief
Hofplein
Gemeentearchief
Hofplein
Gemeentearchief
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Villa Zebra
Hofplein
Hofplein
Villa Zebra

det.

x
3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
x
x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
x
x
x
1
x
x

datum

soort
Cryptosiphum artemisiae
Amara aenea
Adalia decempunct at a
Coccinella septempunctata
Coccinella septempunctata
Coccinella undecimpunctat a
Exochomus quadripustulat us
Psyllobora vigintiduopunctata
Oedemeridae spec.
Aeshna mixta
Aeshna mixta
Enallagma cyathigerum
Ischnura elegans
Orthet rum c ancellat um
Lasius niger
Armadillidium vulgare
Porcellio scab er
Araneus diadematus
Araneioidea spec.
Araneioidea spec.
Dys dera spec.
Linyphia triangularis
Linyphia triangularis
Linyphia triangularis
Linyphiidae spec.
Oedot horax retusus
Tenuiphant es tenuis
Liocranoec a st riata (?)
Pardosa spec.
Pardosa spec.
Philodromus spec.
Philodromus spec.
Pholcus phalangioides
Heliophanus c upreus
Heliophanus flavipes
Heliophanus s pec.
Heliophanus s pec.
Heliophanus s pec.
Marpissa spec.
Phlegra f asciata
Pseudeuophrys lanigera
Salticidae spec.
Salticus scenicus
Salticus scenicus
Salticus scenicus
Salticus spec.
Salticus spec.
Salticus spec.
Salticus spec.
Salticus zebraneus
Pachygnat ha degeeri
Xysticus cristatus
Xysticus cristatus
Xysticus spec.
Xysticus spec.
Xystic us spec.
Xystic us spec.
Chort hippus b runneus
Phaneroptera falcat a
Sicus ferrugineus
Empidae spec.
Opomyz a s pec.
Sarcophaga carnaria

loc atie

familie
Homopt era
Carabidae
Coccinellidae
Coccinellidae
Coccinellidae
Coccinellidae
Coccinellidae
Coccinellidae
Oedemeridae
Aeshnidae
Aeshnidae
Coenagrionidae
Coenagrionidae
Libellulidae
Formicidae
Armadillidiidae
Porcellionidae
Araneidae
Araneioidea
Araneioidea
Dysderidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Liocranidae
Lycosidae
Lycosidae
Philodromidae
Philodromidae
Pholcidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Tet ragnat hidae
Thomisidae
Thomisidae
Thomisidae
Thomisidae
Thomisidae
Thomisidae
Orthoptera
Orthoptera
Conopidae
Empidae
Opomyzidae
Sarcophagidae

aantal /
abundantie

groep
Halfvleugeligen
Kevers
Kevers
Kevers
Kevers
Kevers
Kevers
Kevers
Kevers
Libellen
Libellen
Libellen
Libellen
Libellen
Mieren
Pissebedden
Pissebedden
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Sprinkhanen
Sprinkhanen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen

werkster
met mijt
vrouw
juveniel
juveniel
vrouw
juveniel
vrouw
vrouw
mogelijk vrouw
vrouw
vrouw
juveniel
juveniel
juveniel
onvolwassen
onvolwassen
vrouw
vrouw
vrouw
juveniel
juveniel
juveniel
juveniel
onvolwassen
m
juveniel
vrouw
vrouw
vrouw
juveniel
subadult man
juveniel
juveniel
vrouw
man
vrouw
vrouw
juveniel
onvolwassen
juveniel
onvolwassen

imago
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25-6-2010
22-9-2010
22-9-2010
17-6-2010
1-9-2010
1-9-2010
22-9-2010
17-6-2010
17-6-2010
25-6-2010
17-6-2010
1-9-2010
22-9-2010
1-9-2010
25-6-2010
1-9-2010
25-6-2010
1-9-2010
1-9-2010
22-9-2010
17-6-2010
1-9-2010
25-6-2010
17-6-2010
17-6-2010
22-9-2010
17-6-2010
22-9-2010
17-6-2010
25-6-2010
17-6-2010
25-6-2010
22-09-10
1-9-2010
25-6-2010
17-6-2010
17-6-2010
1-9-2010
1-9-2010
1-9-2010
1-9-2010
22-9-2010
1-9-2010
22-9-2010
1-9-2010
1-9-2010
22-9-2010
22-9-2010
22-9-2010
22-9-2010
1-9-2010
1-9-2010
22-9-2010
1-9-2010
25-6-2010
1-9-2010
22-9-2010
17-6-2010
17-6-2010
17-6-2010
17-6-2010
17-6-2010
17-6-2010
22-9-2010
17-6-2010
17-6-2010
22-9-2010
22-9-2010
1-9-2010
25-6-2010
21-9-2010

W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
I. Raem ak ers
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
B. Aukema
B. Aukema
B. Aukema
B. Aukema
B. Aukema
B. Aukema
B. Aukema
B. Aukema
B. Aukema
B. Aukema
B. Aukema
B. Aukema
W. Moerland
B. Aukema
B. Aukema

o pmerking

Hofplein
Hofplein
Hofplein
Villa Zebra
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Villa Zebra
Gemeentearchief
Hofplein
Villa Zebra
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Villa Zebra
Hofplein
Hofplein
Villa Zebra
Villa Zebra
Gemeentearchief
Villa Zebra
Hofplein
Villa Zebra
Hofplein
Villa Zebra
Hofplein
Villa Zebra
Hofplein
Hofplein
Villa Zebra
Villa Zebra
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Villa Zebra
Gemeentearchief
Hofplein
Hofplein
Villa Zebra
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Gemeentearchief
Villa Zebra
Villa Zebra
Villa Zebra
Gemeentearchief
Gemeentearchief
Gemeentearchief
Gemeentearchief
Villa Zebra
Gemeentearchief
Gemeentearchief
Hofplein
Hofplein
Hofplein

det.
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
x
x
x
x
1
x
x
1
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
1
13
1
2
13
4
1
1
1
1
1
x
3
1

datum

soort
Corem ac era marginat a
Sepedon sphegea
Sepedon spinipes
Chloromyia formos a
Episyrphus balteat us
Eristalis t enax
Eristalis t enax
Eupeodes c orollae
Eupeodes c orollae
Eupeodes c orollae
Eupeodes luniger
Melanost oma sc alare
Melanost oma sc alare
Neoascia podagric a
Scaeva pyrastri
Sphaerophoria rueppelli
Sphaerophoria script a
Sphaerophoria script a
Syritta pipiens
Syritta pipiens
Syrphus rib esii
Syrphus vit ripennis
Melieria omissa
Andrena bicolor
Bomb us lapidarius
Bomb us terrestris
Bomb us terrestris
Philant hus t riangulum
Philant hus t riangulum
Aylax papaveris
Athalia rosae
Ancistrocerus spec.
Vespula vulgaris
Bucculatrix thoracella
Monoc hroa spec.
Mac aria brunneata
Cameraria ohridella
Parornix anglicella
Phyllonorycter corylif oliella
Phyllonorycter leuc ographella
Lyonetia clerk ella
Stigmella floslact ella
Stigmella hybnerella
Stigmella malella
Stigmella sak halinella
Pararge aegeria
Pararge aegeria
Vanessa at alanta
Vanessa at alanta
Vanessa at alanta
Pieris napi
Pieris rapae
Pieris rapae
Olethreutinae spec.
Yponomeuta padella
Coreus marginatus
Beosus maritimus
Nysius eric ae
Chlamydat us evanesc ens
Chlamydat us evanesc ens
Chlamydat us evanesc ens
Chlamydat us evanesc ens
Chlamydat us evanesc ens
Chlamydat us evanesc ens
Chlamydat us pullus
Chlamydat us saltit ans
Chlamydat us saltit ans
Nab is spec.
Aelia acuminata
Aelia acuminata
Aelia acuminata

locatie

familie
Sciomyzidae
Sciomyzidae
Sciomyzidae
Stratiomyidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Ulidiidae
Andrenidae
Apidae
Apidae
Apidae
Crabronidae
Crabronidae
Hymenopt era
Tent hredinidae
Vespidae
Vespidae
Bucculatric idae
Gelechiidae
Geometridae
Gracillariidae
Gracillariidae
Gracillariidae
Gracillariidae
Ly onetiidae
Nepticulidae
Nepticulidae
Nepticulidae
Nepticulidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Pieridae
Pieridae
Sarcophagidae
Tortricidae
Yponom eutidae
Coreidae
Ly gaeidae
Ly gaeidae
Miridae
Miridae
Miridae
Miridae
Miridae
Miridae
Miridae
Miridae
Miridae
Nabidae
Pent atomidae
Pent atomidae
Pent atomidae

aant al /
abundantie

groep
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vliegen
Vlies vleugeligen
Vlies vleugeligen
Vlies vleugeligen
Vlies vleugeligen
Vlies vleugeligen
Vlies vleugeligen
Vlies vleugeligen
Vlies vleugeligen
Vlies vleugeligen
Vlies vleugeligen
Vlinders
Vlinders
Vlinders
Vlinders
Vlinders
Vlinders
Vlinders
Vlinders
Vlinders
Vlinders
Vlinders
Vlinders
Vlinders
Vlinders
Vlinders
Vlinders
Vlinders
Vlinders
Vlinders
Vlinders
Vlinders
Vlinders
Wantsen
Wantsen
Wantsen
Wantsen
Wantsen
Wantsen
Wantsen
Wantsen
Wantsen
Wantsen
Wantsen
Wantsen
Wantsen
Wantsen
Wantsen
Wantsen

vrouw

imago
Kleine klaproos
imago
imago

imago

passant
passant

imago
poppen
Imago, vrouw
Imago, vrouw
Imago, vrouw
Imago, man
Larve V
Imago, vrouw
Imago, man
Imago, vrouw
Imago, vrouw
Imago, vrouw
Imago, vrouw
Larve V
Imago, vrouw
Imago, man
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1-9-2010
1-9-2010
25-6-2010
25-6-2010
22-9-2010
22-9-2010
22-9-2010
22-9-2010
22-9-2010
25-6-2010
25-6-2010
25-6-2010
22-9-2010
22-9-2010
25-6-2010
22-9-2010
17-6-2010
22-9-2010
17-6-2010
22-9-2010
17-6-2010
25-6-2010
25-6-2010

o pmerking

Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Gemeentearchief
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Hofplein
Gemeentearchief
Gemeentearchief
Villa Zebra
Gemeentearchief
Gemeentearchief
Hofplein
Hofplein

det.

x
x
1
2
1
1
5
1
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

datum

soort
Elasmucha grisea
Palomena prasina
Palomena prasina
Sciocoris cursitans
Myrmus miriformis
Rhopalus parumpunct atus
Rhopalus parumpunct atus
Saldula salt at oria
Saldula salt at oria
Coc hlicopa lubrica
Discus rotundat us
Candidula gigaxii
Candidula gigaxii
Candidula gigaxii
Oxychilus draparnaudi
Oxychilus draparnaudi
Succinea oblonga
Succinea oblonga
Succinea oblonga
Succinea put ris
Succinea put ris
Vallonia costat a
Vallonia exc entrica / pulc hella

locatie

familie
Pent atomidae
Pent atomidae
Pent atomidae
Pent atomidae
Rhopalidae
Rhopalidae
Rhopalidae
Saldidae
Saldidae
Cochlic opidae
Discidae
Hygromiidae
Hygromiidae
Hygromiidae
Oxychilidae
Oxychilidae
Succineidae
Succineidae
Succineidae
Succineidae
Succineidae
Valloniidae
Valloniidae

aant al /
abundantie

groep
Wantsen
Wantsen
Wantsen
Wantsen
Wantsen
Wantsen
Wantsen
Wantsen
Wantsen
Landslakk en
Landslakk en
Landslakk en
Landslakk en
Landslakk en
Landslakk en
Landslakk en
Landslakk en
Landslakk en
Landslakk en
Landslakk en
Landslakk en
Landslakk en
Landslakk en

W. Moerland
W. Moerland
B. Aukema
B. Aukema
B. Aukema
B. Aukema
B. Aukema
B. Aukema
B. Aukema
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland
W. Moerland

Larve II
Imago, man
Imago, vrouw
Imago, vrouw
Imago, man
Imago, vrouw
Imago, vrouw

3 juv
8 juv

Figuur 19. Coremacera marginata, een sla kkendodende vlieg, ge vangen op 25 juni 2010 op Hofple in. (foto: W. Moerland)

Ecologisc he waarden op drie groene dak en in Rotterdam – een verkennende st udie
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