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Afgezien	van	misschien	de	Oostvaarders-
plassen	is	bij	de	meeste	mensen	natuur	
niet	de	eerste	associatie	die	opkomt	bij	
het	noemen	van	de	naam	Flevoland.		
Uitgestrekt	agrarisch	akkerland,	wind-
molens	en	uit	prefab	beton	opgetrokken	
steden	zijn	vaak	de	eerste	(voor)oordelen	
die	worden	geveld.	Toch	bezit	Flevoland	
verschillende,	voor	een	zo	jonge	provin-
cie,	soms	verassend	biodiverse	natuur-	
gebieden	waar	nog	zeer	veel	te	ontdek-
ken	valt.	De	NEV-Zomerbijeenkomst	in	
het	Kuinderbos	in	2009	leidde	bijvoor-
beeld	tot	de	ontdekking	van	ruim	200	
insecten	die	nog	niet	eerder	werden		
aangetroffen	in	de	IJsselmeerpolders	
(Cuppen	2010).	Daaronder	ook	een	kort-
schildkever	die	al	sinds	1924	niet	meer		
in	Nederland	was	waargenomen	(Cuppen	
et al.	2010).

Jong	&	wild	is	een	populair	boekje		
dat	tracht	vooroordelen	weg	te	nemen		
en	mensen	de	Flevolandse	natuur	in	te	
lokken.	Aan	de	hand	van	44	verhalen		
van	mensen	die	actief	zijn	in	de	natuur	
worden	de	verschillende	provinciale	
natuurgebieden	belicht.	Elk	hoofdstuk	
beschrijft	de	persoonlijke	ervaringen		
van	biologen,	boeren,	bestuurders	of	vrij-
willigers,	bevat	een	kaartje	van	het	
betreffende	gebied	en	fraaie	illustraties	
van	de	lokale	flora	en	fauna.	Insecten	
worden	daarbij	helaas	onderbelicht.	
Slechts	de	aaibare	vlinders	en	libellen,		
zo	nu	en	dan	een	bosmier	of	hoornaar		
en	een	spaarzame	foto	van	een	blinde		
bij	passeren	de	revue.	Entomologen		
zouden	het	boek	om	die	reden	dan	ook	
niet	hoeven	aan	te	schaffen.	Het	boekje	

biedt	de	potentiële	Flevolandse	insecten-
onderzoeker	echter	wel	een	uitermate	
handig	overzicht	van	meest	interessante	
natuurgebieden	in	de	jongste	provincie	
van	Nederland.	En	voor	de	prijs	hoeft		
niemand	het	te	laten	liggen.
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De	Duitse	deelstaten	zijn	op	dreef	met	
het	uitbrengen	van	–	steeds	mooiere	–	
rode	lijsten	en	atlassen	van	uiteenlo-
pende	diergroepen.	Vanuit	Nederlands	
perspectief	zijn	met	name	de	atlassen	
van	de	aangrenzende	deelstaten	interes-
sant,	zoals	deze	uitgave	over	de	steen-
vliegen	van	Nordrhein-Westfalen.	Vaak	
vormen	de	boeken	aanleiding	om	wat	
beter	langs	de	grens	te	kijken	om	de	ver-
lokkingen	die	opeens	bij	de	buurman		
blijken	voor	te	komen	op	Nederlands	
grondgebied	te	kunnen	ontdekken.	Hier-
van	is	bij	deze	uitgave	geen	sprake.	Bij	
het	doornemen	van	de	66	schitterende	
verspreidingskaarten,	voorzien	van	een	
gedetailleerde	geografische	ondergrond,	
valt	op	hoe	verpletterend	leeg	het	aan-
grenzende	Duitse	laagland	is	qua	steen-
vliegen.	Als	we	de	Nederlandse	atlas	
ernaast	leggen	(Koese	2008),	ontstaat		
de	indruk	dat	het	Duitse	laagland	syste-
matisch	genegeerd	wordt	door	Duitse	
Plecopterlogen.	Zeldzame,	doch	in	Neder-
land	aanwezige	soorten	als	Amphinemura 
standfussi,	Nemoura cambrica,	N. dubitans,	
en	zelfs	een	betrekkelijk	algemene	soort	
als	Nemurella pictetii	lijken	pas	op	afstand	
voor	te	komen	in	Nordrhein-Westfalen	
terwijl	ze	op	Nederlands	grondgebied	
veelal	voorkomen	in	beken	die	recht-
streeks	vanaf	Duits	grondgebied	stromen.	
Daarbij	moet	gezegd	worden	dat	het		
heuvelland,	dat	in	Nordrhein-Westfalen	
voornamelijk	opdoemt	achter	het		
Roergebied	ten	oosten	van	Essen,	Dussel-

dorf,	en	Keulen	juist	bijzonder	gedetail-
leerd	in	kaart	is	gebracht	en	het	is	dui-	
delijk	dat	hier	veel	gebeurd	is	sinds	de	
publicatie	van	de	checklist	van	de	Duitse	
deelstaten	(Reusch	&	Weinzierl	1999).		
Het	heuvelland	van	Nordrhein-Westfalen	
(verdeeld	over	het	Weserbergland,	het	
Sauer-	en	Siegerland	en	de	Eifel)	telt	het	
indrukwekkende	aantal	van	ruim	51	
soorten	steenvliegen	die	na	1995	zijn	
aangetroffen	(vergelijk	Nederland:	11	
soorten)!	

Behalve	kleurkaarten	zijn	van	bijna	
alle	soorten	foto’s	opgenomen.	De	kwa-	
liteit	van	de	foto’s	is	zeer	wisselend		
(van	matig	tot	uitstekend)	en	het	onder-
werp	van	de	afbeeldingen	lijkt	per	soort	
vrij	willekeurig	(waarschijnlijk	geba-	
seerd	op	beschikbaarheid)	en	loopt		
uiteen	van	biotoopfoto’s	en/of	micros-	
copische	foto’s	tot	veldfoto’s.	Er	worden	
veel	opvallende	kenmerken	uitgelicht		
die	een	zeer	welkome	aanvulling	zijn		
op	de	figuren	uit	de	uitgekauwde	deter-
minatieliteratuur	van	Aubert	(1959)	en	
Illies	(1955)	waarvan	West-	en	Midden-
Europese	plecopterologen	nog	steeds	
afhankelijk	zijn.	Zonder	deze	determi-	
natiewerken	of	voorkennis	zijn	sommige	
van	de	figuren	echter	niet	erg	informatief	
en	je	zou	de	afbeeldingen	ook	kunnen	
interpreteren	als	een	halfslachtige	
poging	om	het	grote	gemis	van	een	geac-
tualiseerde	sleutel	voor	Midden-Europa	
op	te	vangen.	

Alles	bij	elkaar	een	prachtig	boekwerk	
met	veel	relevantie	voor	Nederlandse	
hydrobiologen.	Behalve	als	gebonden	
boek	kan	het	manuscript	ook	gratis	
gedownload	worden	via	de	site:	www.
lanuv.nrw.de.	Tenslotte:	valt	er	dan	he-	
lemaal	niks	spannends	te	melden	voor	
Nederlandse	hydrobiologen?	Jawel:	houd	
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uw	net	in	de	aanslag	in	de	Roer	of	Swalm:	
Leuctra geniculata	komt	eraan!	
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De	kunstenares	Els	Maasson	maakte	met	
behulp	van	een	combinatie	van	verschil-
lende	technieken	(veelal	ingekleurde	
lino’s)	een	soort	prentenboek.	Ze	koppelt	
de	letters	van	het	alfabet	aan	vertegen-
woordigers	van	het	dierenrijk.	In	het	
voorwoord	schrijft	Michael	Van	Hoogen-
huyze,	dat	het	lijkt	op	een	‘oude	prenten	
in	een	nieuw	jasje	boek’.	Maasson	lijkt	
volgens	hem	wel	een	administrateur	van	
de	ark	van	Noach	omdat	zij	in	een	groots	
project	een	leesplank	samenstelt	van	alle	
dieren	van	de	schepping.	Zij	heeft	name-
lijk	al	eerder	afbeeldingen	van	dieren	
gepubliceerd.	

Alle	dieren	is	wat	overdreven.	In	de	
Bijbel	worden	nauwelijks	geleedpotigen	
genoemd	en	ook	Maasson	beeldt	in	dit	
boek	weinig	geleedpotigen	uit.	Dat	doet	
natuurlijk	geen	recht	aan	de	werkelijk-
heid.	Slechts	één	spin	en	twee	insecten	
(een	kever	en	een	sprinkhaan)	kregen	de	
eer	om	aan	een	letter	uit	het	alfabet	te	
worden	gekoppeld.	Behalve	een	week-
dier,	een	gaper,	zijn	verder	uitsluitend	
gewervelde	dieren	opgenomen.	Van	deze	
tweeëntwintig	dieren	zijn	er	zelfs	twaalf	
vogels,	heeft	zij	daarvoor	een	voorliefde?	
Waarom	koos	zij	niet	een	betere	repre-
sentatie	van	het	dierenrijk,	bijvoorbeeld	
meer	geleedpotigen?	Dat	is	immers	ver-
uit	de	grootste	groep	waartoe	ook	de	vlin-
ders	en	(pracht)kevers	behoren	die	uiter-
mate	fraai	afgebeeld	zouden	kunnen	
worden.	

De	afbeeldingen	van	de	dieren	wor-
den	voorzien	van	een	boeiende,	interes-
sante	en	originele	beschrijving.	Naast	Els	
Maasson	leverde	met	name	Dunja	Gasper	
daaraan	een	belangrijke	bijdrage.	Zij	
doen	dat	beiden	op	een	andere	manier	
dan	een	bioloog	dat	veelal	zou	doen.		
De	A	van	Arachne	koppelen	aan	een	spin	
begrijp	ik	goed.	Maar	wie	zou	de	Q	van	

quibus	koppelen	aan	een	kogelvis?	
Gebeurt	dat	omdat	deze	vis	zich	bij	
gevaar	opblaast	waarop	het	lijkt	als	of		
hij	zich	als	een	gek	gedraagt?	Of	de		
koppeling	van	de	O	van	overvloed	aan	de	
sprinkhaan	in	plaats	van	aan	Orthoptera,	
de	orde	waartoe	de	sprinkhanen	behoren	
(die	vaak	zowel	overvloedig	voorkomen	
als	‘overvloedig’	eten).	De	teksten	zetten	
de	lezer	aan	het	denken.	De	sprinkhaan	
wordt	kennelijk	als	een	deftig	insect	
beschouwd	want	hij	gaat	volgens	hen	in	
een	driedelig	pak	met	borstvest	en	pand-
jesjas	gekleed.

Het	is	een	prachtig	boek	waarmee		
de	ogen	van	kunst-en	dierenliefhebbers	
worden	gestreeld.	Het	is	mooi	om	te	krij-
gen	of	als	geschenk	te	geven.	Biologen	
krijgen	zo	een	heel	bijzondere	kijk	op	
hun	vakgebied.	Ik	hoop	dat	Maasson		
verder	werkt	aan	haar	‘leesplank’	en	dan	
extra	nadruk	legt	op	de	opvulling	van		
de	Ark	van	Noach	met	afbeeldingen		
van	veel	geleedpotigen,	uiteraard	veel	
insecten!
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Ik	ga	op	reis	en	neem	mee…	De	Nieuwe	
Veldgids	Dagvlinders!

In	1999	zat	ik	in	een	boomgaard	met	
de	‘Veldgids	Dagvlinders’	door	Wynhoff	et 
al.	naast	struiken	die	zeer	veel	vlinders	
aantrokken.	Ik	werd	à	la	minute	zeer	
enthousiast	over	die	gids	en	ging	dadelijk	
diverse	soorten	op	naam	brengen.	Het	
was	die	dag	veel	te	warm	om	ver	te		
wandelen;	ik	had	daar	toen	ook	geen	

behoefte	meer	aan	en	wilde	alleen	maar	
naar	de	vlinders	kijken.	Tijdens	mijn	
latere	vakanties	is	dat	handzame	gidsje	
heel	veel	geraadpleegd	en	heb	ik	het	ook	
vaak	tijdens	excursies	meegenomen.	
Datzelfde	positieve	gevoel	kwam	terug	
toen	ik	‘De	Nieuwe	Veldgids	Dagvlinders’	
in	handen	kreeg.	Weer	is	het	een	goede	
en	verzorgde	gids.	Ik	nam	vervolgens	
deze	nieuwe	gids	mee	tijdens	excursies	
en	mijn	vraag	was	natuurlijk	of	hij	net	zo	
goed	zou	voldoen	als	de	vorige.	

In	beide	gidsen	komen	circa	215		
vlindersoorten	aan	de	orde.	Een	toe-	of	
afname	van	het	aantal	besproken	soor-
ten	hoeft	dus	geen	reden	te	zijn	om	de	
nieuwe	gids	te	kopen.	De	nieuwe	gids	
bevat	wel	een	aantal	veranderingen.		
Het	eerste	wat	mij	opviel	waren	de	kleur-
codes	op	de	bladsnede	van	de	pagina’s.	
Die	kleuren	hebben	betrekking	op	vlin-
derfamilies.	Met	behulp	van	die	kleuren		
–	die	voor	in	het	boek	worden	toegelicht	–	
kan	heel	gemakkelijk	een	bepaalde	vlin-
derfamilie	worden	opgezocht.	Ik	merk	
dat	ik	die	kleurencodes	daadwerkelijk	
gebruik.	Er	wordt	extra	aandacht	gegeven	
aan	de	kenmerken	van	de	verschillende	
families,	en	hoe	de	diverse	vlinders	op	
naam	kunnen	worden	gebracht.	Dat	gaat	
nog	beter	dan	met	de	vorige	gids.	De	
nieuwe	gids	bevat	voor	het	determi-	
neren	een	heldere	familietabel.	De		
tekeningen	van	de	bouw	van	de	vlinders	
staan	in	deze	heruitgave	–	in	tegenstel-
ling	tot	het	vorige	exemplaar	–	op	de		
binnenzijde	van	de	kaft.	De	algemene	
inleiding	is	aanmerkelijk	korter	gewor-
den	en	dat	is	voor	mij	goed	omdat		
ik	geen	behoefte	had	aan	een	al	te		




