
NATUUR IN HET OOSTERDELGEBIED – RODE KLAVER 
 
In het artikel over de Vlinderbloemenfamilie heb ik al iets geschreven over rode klaver, een plant die waar-
schijnlijk iedereen wel kent.  
Op de oude site van www.waarneming.nl staan de relaties vermeld die allerlei planten met andere organis-
men, waaronder insecten, met elkaar hebben.  
Ter informatie: www.waarneming.nl is een site waarop allerlei mensen, wetenschappers en zogenaamde 
burgerwetenschappers, hun natuurwaarnemingen, die zij in Nederland gedaan hebben, kunnen invoeren. 
Alle waarnemingen tezamen vormen een enorm grote database. Op basis van deze gegevens kan veel 
informatie verzameld worden, die o.a. gebruikt kan worden om beleid uit te stippelen op velerlei gebieden. 
Sinds 2017 voer ik hier ook mijn waarnemingen in. Op www.observation.org worden internationale waarne-
mingen ingevoerd. 
 
RODE KLAVER EN HAAR RELATIES MET ANDERE ORGANISMEN 
 

   
 
Rode klaver heeft op verschillende manieren relaties met andere organismen, zoals insecten, maar ook 
parasieten en halfparasieten onder de planten kunnen de plant gebruiken om aan hun voedingsstoffen te 
komen. In totaal heeft rode klaver met 138 organismen een relatie.  
Ik zal u alleen die soorten laten zien waarvan bekend is dat deze voorkomen in het Oosterdelgebied. De 
waarnemingen van deze soorten zijn hoofdzakelijk gedaan in het grasveld /de bloemenweide aan de Eiber 
en in onze tuin, de foto’s van de insecten zijn vaak genomen terwijl zij op een andere plant zaten of op een 
andere locatie te zien waren. 
  
Rode klaver dient als waardplant voor: 
 
De dagvlinder het icarusblauwtje en de nachtvlinder zuringuil:  
 

    *) 
Icarusblauwtje Zuringuil - rups Zuringuil - vlinder 

 
De wantsen en cicade: 
 

    
Bessenschildwants Groene schildwants Zuringrandwants Groene rietcicade 

 
  

http://www.waarneming.nl/
http://www.waarneming.nl/
http://www.observation.org/


Rode klaver dient als nectarplant voor: 
 
De dagvlinders: 
 

    
Dagpauwoog Kleine vos Atalanta Gehakkelde aurelia 

 

    

distelvlinder Bruin blauwtje Groot koolwitje Klein geaderd witje 

 

     
Klein koolwitje Kleine vuurvlinder Icarusblauwtje Hooibeestje Citroenvlinder 

 
De micro- en nachtvlinders: 
 

   *)  
Gewone bandspanner Muntvlindertje Waterleliemot St. Jansvlinder 

 

  *)  
Gamma-uil Huismoeder Huismoeder 

 
 De bijen, hommels en wespen: 
 

    
Honingbij Gewone koekoekshommel Tuinhommel Boomhommel 

 



    
Steenhommel Akkerhommel Weidehommel Knollenbladwesp 

 
De (zweef)vliegen en langpootmuggen: 

    

    
Snorzweefvlieg Bosbijvlieg Terrasjeskommazweefvlieg Slanke driehoekzweefvlieg 

 

     
Micaplatvoetje Grote langlijf Graslanglijf Gewoon knuppeltje Roestbruine 

kromlijf 

 

    *) 
Gewone pracht-
wapenvlieg 

Strontvlieg Tipula paludosa Tipula vernalis 

 
De kevers: 
 

    1*) 
Rozenkever Zwartpootsoldaatje Zevenstippelig lieve-

heersbeestje 
Citroenlieveheersbeestje 

De wantsen en cicaden: 
 

    *)  *) 
Bremschildwants Weidescha-

duwwants 
Groene schildwants Schuimbeestje Groene rietcicade 

 
  



Epifytisch is rode klaver ook van belang voor allerlei andere organismen. 
 
De grote ratelaar is een halfparasiet, die wel over chlorofyl beschikt en dus zelf bladgroen kan aanmaken, 
maar zich in de wortels van andere planten dringt om water en mineralen op te kunnen nemen. Voor dit 
laatste gebruikt de plant ook wel de rode klaver. 
 

 
 
 
Bijzonder en toch zo gewoon 
 
Het is toch bijzonder dat zo’n, bij iedereen wellicht, bekende plant, zo’n belangrijke functie heeft in het grote 
geheel dat “natuur” is. 
Ik denk en hoop dat ik met een artikel als dit duidelijk maak hoe belangrijk inheemse planten zijn in een be-
paald gebied en welke rol zij hebben als waard- en voedingsplant voor andere organismen, waaronder de 
insecten. 
 
Hiermee hoop ik natuurlijk te bereiken dat meer bewoners oog krijgen voor dit belang en er ook een steen-
tje aan willen bijdragen. Dat kan al door de bermen en grasvelden in dit gebied niet zelf te maaien, maar dit 
onderhoud over te laten aan de Gemeente. Het bestuur van de BGO en de leden van de werkgroep Dui-
zend Eilanden Bloemrijk doen hun uiterste best om voor elkaar te krijgen dat dit onderhoud voortaan vak-
kundig uitgevoerd zal worden.  
 
 
Danny Disma-van Laar, 
 
Januari 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron overzicht van de relaties die rode klaver met andere organismen heeft: www.waarneming.nl.  
De met *) gemerkte foto’s zijn afkomstig van http://www.freenatureimages.eu  
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