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Goed functionerende en complexe aquatische ecosys-
temen zijn de basis voor economische belangen zoals 
voedselproductie (Dudgeon et al., 2006), habitat voor 
planten en dieren en buffering van effecten van klimaat-
verandering (Baron et al., 2002). Degradatie van aqua-
tische ecosystemen treedt op door veranderend land-
gebruik en wordt versterkt door effecten van klimaat-
verandering (Jackson et al., 2001). De consequenties zijn 
bijvoorbeeld verhoging van nutriëntenconcentratie, stij-
gende watertemperatuur en verandering in afvoerpa-
troon met hogere piekafvoeren en langere droge perio-
den in de zomer (Verdonschot et al., 2010). Bescherming 
van de aquatische biodiversiteit is daarom van groot be-
lang. Om beschermingsplannen succesvol te kunnen 
ontwikkelen en implementeren is kennis en betrokken-
heid van zowel onderzoekers, politici als lokale bevol-
king nodig (Poff et al., 2003).Daarom moeten onder-
zoekers effectief communiceren om kennis aan ande-
ren over te dragen (Dudgeon et al., 2006). In deze stu-
die hebben wij ons gericht op kennisoverdracht aan de 
volwassen lokale bevolking. Om de aandacht van deze 
doelgroep te wekken hebben wij insectensieraden ont-
wikkeld: sieraden die natuurlijke processen zichtbaar 
maken op een manier die esthetische gevoelens prikke-
len en uitnodigen tot het zich nader informeren over de 
onderliggende processen.

Meesters in architectuur
Insecten en andere ongewervelden van aquatische eco-

systemen bouwen vaak indrukwekkende architecturale 
constructies. Kokerjuffers zijn daar ware meesters in. 
Ze leven als larve in het water en beschermen zich met 
een koker die van plaatselijk materiaal wordt gemaakt 
volgens een soortspecifiek bouwplan (Tobias, 1962), zie 
f iguur 1, p. 170. De natuurlijke herkomst van die ma-
terialen zorgt voor camouf lage die bescherming biedt 
tegen predatie (Williams et al., 1987). Experimenteel 
onderzoek heeft aangetoond dat kokerjuffers van hun 
koker ontdaan kunnen worden waarna ze een nieuwe 
koker bouwen (Hanna, 1960). Wanneer ander materiaal 
wordt aangeboden, zoals edelstenen, bouwen ze daar-
mee een koker (Williams & Penak, 1980). In Frankrijk 
zijn kokerjuffers door een kunstenaar gebruikt voor het 
maken van gouden sculpturen (Besson & Duprat, 1998). 
Kokerjuffers kunnen dus worden ingezet als sieraden-
makers.

Aquatische ecosystemen zijn rijk aan waterinsecten en andere ongewervelden. De belangrijke rol die deze 
dieren spelen in het functioneren van ecosystemen kennen mensen vaak niet. Natuureducatie bereikt 
volwassenen immers nauwelijks. Daarom hebben we een alternatief bedacht, insectensieraden, om het 
functioneren van waterinsecten onder de aandacht van volwassenen te brengen.

Sieraden gemaakt door kokerjuffers

Juffer Juwelen 

Figuur 2  kokerjuffers 
met kokers van lapis lazuli 
(links) en kokerjuffers in 
aquaria met bouwmateriaal 
(rechts),
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Figuur 2  Elke soort koker-
juffer heeft een voor die 
soort specifiek bouwplan 
van de koker. Met de klok 
mee:
Agapetus fucipes, bronbeek-
bewoner met koepelvormige 
koker van grind;
Ernodes articularis, bronbe-
woner met ronde zandkoker; 
Drusus annulatus, bewoner 
van kleine heuvelland-
beekjes met ronde kokers 
van grof zand; Lepidostoma 
hirtum, leeft in grotere 
snelstromende riviertjes en 
maakt vierkante kokers van 
organisch materiaal.
Foto’s Barend van Maanen

Kokers van edelsteen
Voor de productie van de insectensieraden hebben wij 
kokerjuffers verzameld in beken en opgekweekt in aqua-
ria in een klimaatcel. De natuurlijke kokers zijn voor-
zichtig verwijderd en elke kokerjuffer is in een aquari-
um met edelsteensplit gezet (figuur 1). Na een week zijn 
er nieuwe kokers van edelsteen door de kokerjuffers ge-
bouwd. De edelsteenkokers zijn voorzichtig verwijderd 
en de kokerjuffers teruggezet in een aquarium met na-
tuurlijke substraten. De edelsteenkokers zijn gedroogd 
en gefixeerd. Uitgeharde kokers zijn geschikt om in sie-
raden te verwerken, de Juffer Juwelen (figuur 3).

Juffer Juwelen
Om een zo’n breed mogelijk publiek aan te spreken, zijn 
meerdere sieradenlijnen ontwikkeld. Ook hebben we 
een folder en website gemaakt met informatie over ko-
kerjuffers en het belang van insecten voor de natuurlijk 
leefomgeving. De Juffer Juwelen zijn, samen met de fol-
ders, tijdens exposities en evenementen gepresenteerd 
en hebben door de unieke vormen en natuurlijke her-
komst veel interesse getrokken. Dankzij deze innova-
tieve benadering hebben wij waarschijnlijk een ander 
publiek bereikt dan met publicaties of wetenschappe-
lijke presentaties, die vooral door wetenschappers en 
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beheerders worden benut. Er bestaan meer initiatieven 
die natuur en kunst verbinden (Rivers, 2003). Wij gelo-
ven dat het samenbrengen van ecologie en kunst een be-
langrijke vorm kan zijn waarmee wetenschappers ken-
nis voor de natuur op een verrassende manier toeganke-
lijk kunnen maken.
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Juffer Juwelen

Figuur 3  een Juffer
Juweel van turkoois.


