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REKENING HOUDEN MET SPRINKHANEN 
BIJ BEHEER VAN HET OPENBARE GROEN

Ecologisch beheer van bermen en openbaar groen levert winst op voor natuur. Veel 

soortgroepen profiteren van extensief en gefaseerd maaibeheer. Dagvlinders en wilde 

bijen worden vaak gebruikt als doelsoorten bij het vaststellen van de ambities en 

beheerplannen, maar ook als ambassadeurs in de communicatie naar het publiek. De 

verwachting is dat andere soortgroepen daarop meeliften. Geldt dat ook voor sprinkha-

nen en krekels?
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gekomen. Tegelijkertijd weten 
we steeds meer over de eisen 
die sprinkhanen stellen aan hun 
leefgebied. Genoeg reden dus 
om eens aandacht te besteden 
aan sprinkhanen bij beheer van 
het openbare groen.  

Sprinkhanen in 
Nederland
Onder de algemene term 
‘sprinkhanen’ zijn twee hoofd-
groepen te onderscheiden. De 
‘langsprieten’ hebben voelsprie-
ten die langer dan het lichaam 
zijn. Ze worden vertegenwoor-
digd door de meestal groen ge-
kleurde sabelsprinkhanen en de 
veelal bruin tot zwart gekleurde 
krekels. Bij de ‘kortsprieten’ zijn 
de voelsprieten korter dan het 
lichaam. Hieronder vallen de 
veldsprinkhanen en de doorn-
sprinkhanen. 

Elke zomer opnieuw laten 
sprinkhanen van zich horen. 
Vanuit velden, bermen, ruig-
ten en bosranden stijgt een 
uitbundig gezang en getjirp op. 
Mannelijke sprinkhanen strij-
den al zingend om de gunsten 
van de vrouwtjes. Sprinkhanen 
vergroten daarmee de bele-
vingswaarde van het landschap, 
zoals de cicades dat doen rond 
de Middellandse Zee. Ze heb-
ben ook een belangrijke functie 
in het ecosysteem, als grazer, 
opruimer, predator en voedsel-
bron voor allerlei andere dieren. 
Toch krijgen sprinkhanen 
weinig aandacht van groenbe-
heerders en (stads)ecologen. Ze 
zijn onzichtbaar, ongrijpbaar 
en bovendien lastig uit elkaar 
te houden. Met de komst van 
enkele goede veldgidsen en web-
sites als waarneming.nl is daar 
de laatste jaren verandering in 
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Een sabelsprinkhaan: het gewoon spitskopje.



jaargang 72 • oktober 2016 • nummer 10 11

In Nederland komen in het wild 
ongeveer 45 soorten sprinkha-
nen voor. In vergelijking met het 
aantal soorten dagvlinders (54), 
libellen (65) en wilde bijen (circa 
350), is het een soortgroep van 
beperkte omvang. De hoogste 
soortenrijkdom is te vinden op 
de hogere zandgronden en het 
oostelijke rivierengebied. De 
zeeklei- en veenweidegebieden 
herbergen veel minder soorten. 
De geografische ligging van 
steden en gemeenten is daarmee 
van grote invloed op het aantal 
soorten die er in die gemeenten 
voor kunnen komen. Zo kan de 
gemeente Apeldoorn, gelegen op 
de flank van de Veluwe, zich rijk 
rekenen met 28 soorten. Zoeter-
meer en Groningen, gelegen op 
zeeklei, komen niet verder dan 
15 soorten. 

In het algemeen gaat het goed 
met de Nederlandse sprinkha-
nen. Veel soorten breiden zich 
uit, geholpen door klimaatop-
warming en ecologisch (berm)
beheer. Veertien soorten sprink-
hanen worden in hun voorko-
men bedreigd en zijn als zodanig 
opgenomen op de Rode Lijst. 

Enkele daarvan gaan zo sterk 
achteruit, dat ze uit Nederland 
dreigen te verdwijnen. Oorza-
ken van deze achteruitgang zijn 
bijvoorbeeld vermossing en ver-
ruiging van heidevegetaties door 
stikstofdepositie.

Biologie van sprinkhanen
Sprinkhanen planten zich voort 
door middel van eieren, die los 
of in pakketjes worden afge-
zet. De meeste soorten zetten 
hun eieren af in de bodem. De 
eieren ontwikkelen zich hier 
het beste bij een warm en vrij 
droog microklimaat. Vegetaties 
die voldoende zon tot op de 
bodem doorlaten bieden dus de 
beste omstandigheden voor de 
eieren. Vaak zijn deze vegetaties 
te vinden op schrale tot matig 
voedselrijke bodems. 

Een beperkt aantal soorten zet 
de eitjes af in bladeren en sten-
gels van kruidachtige planten of 
boomschors. Ook hier is bezon-
ning van belang voor de ontwik-
keling, maar nog belangrijker is 
behoud van de vegetatie waarin 
de eieren zijn afgezet. 
Na ei-afzet volgt een rustpauze: 
de eieren overwinteren één of 
meerdere jaren. In het voorjaar 
verschijnen de jonge sprink-
hanen (nimfen). Zij groeien in 
enkele maanden uit tot volwas-
sen sprinkhaan (imago), waarbij 
ze verscheidene keren vervel-

len. Voor de nimfen is dekking 
tegen roofdieren van belang, zij 
houden zich dan ook vooral op 
in hogere en dichtere vegetaties. 
Enkele soorten overwinteren 
niet als ei maar als nimf of 
imago, zoals  doornsprinkhanen 
en de veldkrekel. 

Biotoop
Sprinkhanen zijn zon- en 
warmteminnende dieren: zowel 
nimfen als imago’s houden zich 
bij voorkeur op in snel opwar-
mende leefgebieden. Dit zijn 
bijvoorbeeld open plekken in 
grazige vegetaties en structuur-
rijke zoomvegetaties. 

Grazige vegetaties vormen het 
belangrijkste leefgebied voor 
sprinkhanen in Nederland: 
ongeveer zeventig procent van 
de soorten is gebonden aan dit 
biotoop. Hieronder vallen alle 
door grassen gedomineerde 
vegetaties, variërend van korte 
buntgrasvegetaties op droge 
zandgrond tot zeggenvegetaties 
op natte bodems. Ruim 10% van 
de soorten heeft een sterke bin-
ding met ruigten en struwelen. 
Heidevegetaties, bos en bomen 
en bebouwd gebied kunnen 
elk rekenen op ongeveer zeven 
procent.

Veldsprinkhanen eten voorna-
melijk grassen. Uit onderzoek 
blijkt dat niet alle grassen 

Structuurrijke graslanden met open plekken vormen voor veel sprinkhanen ideaal leefgebied.

Een krekel: de boskrekel.

Een veldsprinkhaan: het wekkertje.
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vriendelijke oevers, gebieden 
waar ecologisch maaibeheer 
wordt toegepast en braaklig-
gende terreinen. 

Beheer van grazige 
vegetaties
Sprinkhanen zijn niet afhanke-
lijk van specifieke plantensoor-
ten, zoals dat bij veel dagvlinders 

van dekking en de dichte zode 
ongeschikt voor sprinkhanen. 
In traditioneel beheerde parken 
en plantsoenen ontbreken om 
die reden veldsprinkhanen. Ook 
beschaduwing en betreding 
hebben een beperkende rol. 
Sprinkhanen moeten het dan 
ook vooral hebben van de exten-
siever beheerde bermen, natuur-

worden gegeten, maar dat de 
voorkeur wordt gegeven aan 
smalbladige grassen. Veel 
sabelsprinkhanen zijn omnivoor 
of carnivoor en krekels voeden 
zich vooral met dood organisch 
materiaal. 

Sprinkhanen in  
stedelijk gebied
Ongeveer de helft van de Ne-
derlandse soorten komt voor 
in stedelijk gebied. Het betreft 
generalisten, die prima stand 
weten te houden in bermen, 
overhoekjes, op braakliggende 
terreinen, in  parken en in tuinen. 
De andere helft mijdt de stad. 
Hun biotoop – heidevegetaties 
en (vochtig) schraalgrasland – 
komt in stedelijk gebied niet tot 
nauwelijks voor. Deze kritische 
soorten, die ook in het huidige 
agrarische landschap weinig 
geschikt leefgebied meer vinden, 
zijn in hun verspreiding zo goed 
als beperkt tot natuurgebieden. 

De sprinkhanen die voorko-
men in de stedelijke omgeving 
kunnen grofweg in drie groepen 
worden ingedeeld: soorten van 
bebouwing, soorten van bomen en 
struiken en soorten van ruigten 
en grasland. Tot de eerst twee 
groepen behoren de huiskrekel 
en de in bomen en struiken 
levende zuidelijke boomsprink-
haan en struiksprinkhaan. Voor 
deze soorten geldt dat respec-
tievelijk het laten slingeren van 
organisch afval en het aanplan-
ten van bomen en struiken de 
belangrijkste maatregelen zijn 
voor behoud. Daar valt in die zin 
dus weinig eer aan te behalen. 

Voor sprinkhanen die de 
voorkeur geven aan grazige 
vegetaties en ruigten geldt het 
omgekeerde. Het areaal gras in 
de bebouwde kom is weliswaar 
groot, maar voor veel soor-
ten ongeschikt als leefgebied. 
Gazons zijn door hun homo-
gene structuur, het ontbreken 

In stedelijk gebied vormen braakliggende terreinen waardevol leefgebied voor sprinkhanen. Op dit 
terrein in Amersfoort komen 11 soorten sprinkhanen voor. 

Gazon naast ecologisch beheerd gras in Amersfoort: een nette ruigte mét sprinkhanen.
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geldt. Structuur van de vegetatie 
is van veel groter belang. De 
dichtheid en hoogte van de vege-
tatie is op microschaal van grote 
invloed op de temperatuur en de 
vochtigheid van de bodem. Open 
plekken met kale grond tussen 
de vegetatie zijn van belang voor 
de ei-afzet en de verticale struc-
tuur van vegetaties als schuil-
plaats voor nimfen en imago’s. 

Geen sprinkhaan is echter 
hetzelfde, elke soort stelt weer 
andere eisen aan zijn leefge-
bied. Toch is het goed mogelijk 
om zelfs op kleine terreintjes 
leefgebied te creëren dat voor 
meerdere soorten geschikt is. 
Een fraai voorbeeld daarvan 
zijn braakliggende terreinen. 
Deze  kenmerken zich door een 
hoge heterogeniteit van bodem 
en vegetatie. Vooral de daar-
door aanwezige gradiënten zijn 
voor sprinkhanen interessant: 
overgangen van lage naar hoge 
vegetaties, van nat naar droog en 
van kaal naar begroeid. Hieruit 
zijn drie belangrijke principes te 
herleiden, die kunnen worden 
toegepast bij sprinkhaanvrien-
delijk beheer: verschraling, 
extensivering en fasering.  

Verschraling vraagt om beheer 
met een lange adem. Conse-

quent afvoeren van de vegetatie 
leidt tot een verlaagde beschik-
baarheid van voedingsstoffen in 
de bodem en daarmee tot veran-
dering in de vegetatie. Uiteinde-
lijk doel is ontwikkeling van een 
ijle vegetatie, waarin licht tot 
op de bodem kan doordringen. 
Dergelijke vegetaties zijn over 
het algemeen zeer geschikt voor 
sprinkhanen.

Extensivering van beheer bete-
kent minder vaak maaien, dat 
meestal leidt tot meer structuur 
en een verandering in de samen-
stelling van de vegetatie. Bedenk 
wel dat extensivering ook kan 
leiden tot verruiging. Daardoor 
groeien kale plekken dicht en 
verandert het microklimaat. Dit 
is voor veel sprinkhanen niet 
gunstig. Daarom dient extensi-
vering eigenlijk altijd te worden 
uitgevoerd in combinatie met 
een gefaseerd maaibeheer.

Fasering zorgt voor structuur 
in de vegetatie, dekking én 
behoud van in de vegetatie afge-
zette eieren. Het bij elke beurt 
ongemaaid laten van ongeveer 
25% van de vegetatie – juist ook 
bij de laatste maaibeurt vóór 
de winter - is voor de meeste 
soorten sprinkhanen voldoende. 
Gedacht kan worden aan het 

toepassen van strokenbeheer, 
waarbij elke strook (deel van de 
vegetatie) een ander maairegime 
kent. 
Of het opkomende sinusbeheer 
- waarbij veel meer vrijheid in 
tijd en ruimte aan de beheerder 
wordt gelaten - ook voor sprink-
hanen effectief is, moet nog 
blijken. Het is niet uitgesloten 
dat juist bestendig beheer, mede 
gelet op het effect op de vegeta-
tie en de soms meerjarige cyclus 
van sprinkhanen, voor sprinkha-
nen gunstiger is. 

Samengevat kun je concluderen 
dat ecologisch beheer in het 
algemeen gunstig zal uitpak-
ken voor sprinkhanen. Zeker 
wanneer het beheer gericht is op 
de ontwikkeling van  structuur-
rijke grazige vegetaties waarbij 
voldoende gras blijft overstaan 
tot na de winter. Een laatste 
aandachtspuntje: maai pas na 
augustus, dan hebben de meeste 
soorten hun eitjes immers reeds 
veilig geborgen. Op die manier 
kunnen we ook het volgend jaar 
genieten van een zingende berm. 

Met dank aan Rob Felix voor 
het uitwisselen van ideeën en het 
leveren van commentaar op een 
conceptversie.

Het verwijderen van maaisel is gunstig voor sprinkhanen. Met een klepel-zuig combinatie worden echter ook veel sprinkhanen 
afgevoerd. De populatie sprinkhanen blijft deels behouden door niet alle vegetatie in één keer te maaien (fasering).


