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Contained the first edition about 200 
keys to British plant galls, the present 
edition contains no less than 300 keys. 
The number of figures raised to more 
than 1200. The majority of galls and  
gall makers have been depicted, when 
possible the figures are placed next to  
the section that describes the gall. The 
gall makers are often depicted in a semi- 
diagrammatic way; these icons are also 
summarized in a box at the beginning  
of the book, together with the main  
discriminative characters of their gall 
makers.

As in ‘Plant Galls’, which is also re-
viewed in this issue of Entomologische 
Berichten, the style of writing is very  
concise and easy to understand, omitting 
unnecessary technical terms. ‘British 
Plant Galls’ concludes with a glossary, 
reference list, host index and index to 
gall causers. Eight plates with beautiful 
colour drawings depict about 70 galls. 
This book is highly recommended.

Hans Roskam
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Handel en wandel op de zeebodem,  
50 jaar Kuinderbos. Schitterende  
‘re-creatie’ op waardeloze grond
Staatsbosbeheer Regio Oost, Deventer. 188 pp. 

€ 9,95.

In 1941 vielen de gronden van de Noord-
oostpolder droog en tussen 1947 en 1956 
werd op de grens met Overijssel en Fries-
land het Kuinderbos aangelegd. Op een 
lappendeken van zand-, veen- en klei-
gronden werd een grote verscheidenheid 
aan boomsoorten aangeplant met een  
totale oppervlakte van 1100 hectare. In 
1961 kreeg Staatsbosbeheer (SBB) offici-
eel het beheer, en bij gelegenheid van  
50 jaar beheer is dit boekje uitgegeven.  
In korte hoofdstukken wordt veel infor-
matie gegeven over de geschiedenis van 
dit bos. In begeleidende columns be-
schrijven (oud-)medewerkers van SBB 
hun ervaringen en anekdotes uit hun 
werk in het Kuinderbos.

 In een aantal hoofdstukken worden 
de flora en fauna van dit afwisselende 
bos beschreven. Zo wordt stilgestaan bij 
de vogels, zoogdieren, amfibieën en rep-
tielen van het Kuinderbos en bij het uit-
gebreide onderzoek naar varens, mossen 
en paddenstoelen door bioloog Piet 
Breemer.

Voor de lezer met een entomologi-
sche interesse zijn er drie hoofdstukken 
van belang. In hoofdstuk 6 geeft Ed Colijn 
(EIS-NL) een samenvatting van de resul-
taten van de 1000-soortendag die op  

6 juni 2009 in het Kuinderbos plaatvond, 
in combinatie met de zomerbijeenkomst 
van de NEV (Anonymus 2011, Cuppen 
2010). Die dag werden er 1771 soorten 
planten en dieren gevonden, waarvan 
239 niet eerder in de Noordoostpolder 
waren aangetroffen! Uit de waarnemin-
gen van ruim 900 soorten insecten bleek 
dat het Kuinderbos een belangrijk gebied 
is voor onder andere libellen en tripsen. 
Andere soortgroepen zijn maar opper-
vlakkig bekeken en zouden bij een gron-
dige inventarisatie nog voor verrassingen 
kunnen zorgen. Bij dit hoofdstuk wordt 
een literatuurlijst gegeven van de ento-
mologische inventarisaties die de afgelo-
pen jaren in en rond het Kuinderbos zijn 
gedaan.

In een ander hoofdstuk beschrijft 
Kars Veling (De Vlinderstichting) beknopt 
de waarnemingen van dagvlinders en  
libellen in het Kuinderbos. Het nog steeds 
doorgaande kolonisatieproces van de  
Flevopolders is uit die waarnemingen 
goed af te lezen. Het veldwerk voor de 
eerste libellenatlas in 1995 bleek de waar-
nemers de ogen te openen voor de inte-
ressante libellenfauna van de verschil-
lende waterpartijen in het bos. Spectacu-
lair waren de vondsten van de indertijd 
zeldzame bruine winterjuffer (Sympecma 
fusca) en van de noordse winterjuffer  
(S. paedisca) een paar jaar later. Er wordt 
geen volledig overzicht van de waarge- 
nomen soorten gegeven, maar uit het 
eerdere hoofdstuk van Ed Colijn weten 
we dat 22 soorten dagvlinders zich hier 
inmiddels voortplanten en dat 33 soorten 
libellen in het Kuinderbos zijn waarge- 
nomen.

In hoofdstuk 10 beschrijft vrijwilliger 
Philiph Zeinstra zijn monitoring van 

nachtvlinders in het Kuinderbos tussen  
1 juli en 17 november 2010. Tijdens 25 
avonden verzamelde hij waarnemingen 
van ruim 500 soorten grote en kleine 
nachtvlinders. Verwacht in dit boekje 
geen soortenlijsten, hooguit de vermel-
ding van enkele aansprekende, opval- 
lende of zeldzame soorten. Het is interes-
sant om de voortzetting van dit nacht-
vlinderonderzoek ook de komende jaren 
te volgen.

Al met al bevat deze uitgave voor  
de meeste entomologen weinig nieuws.  
Veel ruimte wordt ingenomen door het 
werk van SBB en de herinneringen van 
medewerkers. Maar de enthousiaste be-
schrijvingen van dit bos met zijn nog  
altijd voortdurende ontwikkeling, succes-
sie en kolonisatie roepen nieuwsgierig-
heid op en nodigen uit om er zelf te gaan 
kijken. De kans op het ontdekken van 
(voor deze regio) nieuwe soorten is ruim-
schoots aanwezig.
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‘Biodiversiteit is een relatief nieuw be-
grip,’ zo begon het voorwoord van Biodi-
versiteit in Nederland, de voorloper uit 1995 
van het onlangs verschenen De Neder-
landse Biodiversiteit. Dat die uitspraak ons 
vandaag de dag vreemd in de oren klinkt, 
geeft aan hoeveel er in de tussenliggende 
vijftien jaar is gebeurd. Niet zo vreemd 
dus, dat het tiende deel in de serie Neder-
landse Fauna niet slechts een herziene 
versie is van dat eerdere boek, maar een 
compleet nieuw werk (dat dan ook start 
met de zin ‘Het begrip biodiversiteit 
speelt tegenwoordig een zeer prominente 
rol in de natuurbescherming’). Toch was 
dat eerste boek op zich al een tour de  
force: het eerste overzicht ter wereld van 
de complete biodiversiteit van een land: 
twee volumineuze hoofdstukken waarin 
een overstelpende hoeveelheid informa-
tie en cijfers samengebald werd over de 
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dierlijke en plantaardige soortenrijkdom 
van ons land, geflankeerd door kortere 
hoofdstukken over de evolutionaire, eco-
logische, natuurbeschermings- en juridi-
sche aspecten van biodiversiteit. Interme-
diair noemde het toentertijd een uniek 
boek ‘dat antwoord geeft op vragen als, 
wat is biodiversiteit en hoe is het te me-
ten?’.

Inmiddels zijn de tijden veranderd. 
Niet alleen wijdt Intermediair zelden  
nog boekbesprekingen aan ecologische 
onderwerpen, maar ook is de infrastruc-
tuur van de kennis over onze biodiver- 
siteit in die vijftien jaar aanmerkelijk  
verbeterd. Werd in 1995 nog de oprich- 
ting van een ‘zoologisch basisregister’ 
aangekondigd, vandaag de dag hebben  
we het Nederlands Soortenregister  
(www.nederlandsesoorten.nl), met daar-
aan gekoppeld een almaar groeiend ge- 
gevensbestand over ecologie en versprei-
ding van soorten. Een andere ontwik- 
keling, ook terug te vinden in de manier 
waarop het Soortenregister is opge-
bouwd, komt verrassend genoeg door de 
voortgang in het moleculair-biologisch 
onderzoek. Dankzij een stortvloed aan 
DNA-sequenties van de meest uiteen- 
lopende organismen, kunnen we nu  
veel beter in kaart brengen hoe groepen 
organismen aan elkaar verwant zijn.  
En dat levert deemoedig stemmende in-
zichten op: werden dieren en planten in 
1995 nog gezien als de belangrijkste 
hoofdgroepen en waren de Protozoa let-
terlijk een ‘Aanhangsel’ aan het hoofd-
stuk over het dierenrijk, anno 2010 zijn 
dieren en planten teruggedrongen tot re-
latief kleine takjes in de complete stam-
boom van het leven, die grotendeels be-
volkt wordt door eencelligen.

Al deze ontwikkelingen maken dat  

De Nederlandse Biodiversiteit een heel  
ander boek geworden is dan zijn voor-
ganger. Niet alleen is het veel dikker 
(pakweg vijfmaal zoveel tekst), veel rijker 
geïllustreerd met met zorg geselecteerde 
kleurenfoto’s en tekeningen en werkten 
er veel meer auteurs aan mee, maar het 
is ook het meest complete, meest moder-
ne overzichtswerk over biodiversiteit ge-
worden dat in onze taal te vinden is. Ook 
nu weer vormt een serie hoofdstukken 
over evolutie, classificatie, ecosystemen, 
onderzoeksmethoden en biodiversiteits-
beleid de envelop waarin het centrale, de 
helft van het boek beslaande hoofdstuk 5 
‘Overzicht van de Nederlandse Biodiver-
siteit’ verpakt zit. Maar daarnaast wor-
den de in dat hoofd-hoofdstuk gepresen-
teerde gegevens ook uitgebreid geïnter-
preteerd. De boodschap dat ons natuur-
beleid ten onrechte is gebaseerd op de 
soortenarmste groepen (dagvlinders, 
zoogdieren, vogels) wordt wederom – net 
als in het eerdere boek – stevig ingewre-
ven, maar de auteurs gaan dit keer verder 
met hun analyse. De diversiteit van Ne-
derlandse soorten wordt vergeleken met 
die in andere landen, groepen soorten 
met verschillende ‘typen’ verspreidingen 
in Nederland worden uiteengerafeld en 
de rol van verschillende biotooptypen 
wordt belicht. Ook zijn de gegevens over 
aantallen soorten, algemeenheid en ver-
spreiding nu zo compleet dat iets gezegd 
kan worden over veranderingen: welke 
soorten nemen toe, welke gaan achteruit, 
welke blijven stabiel? Welke komen 
nieuw binnen en waardoor? 

Ronduit verfrissend is de manier 
waarop met de nieuwste, op DNA geba-
seerde classificatie-inzichten is omge-
gaan. Het boek presenteert de verschil-
lende groepen op een min of meer  
gelijkwaardige manier, en men heeft zich 
zo min mogelijk laten leiden door soor-
tenaantallen, zodat takken in de stam-
boom die gelijke rang hebben ook onge-
veer evenveel aandacht krijgen. Zo krij-
gen de Coleoptera 15 bladzijden toebe-
deeld, ongeveer even veel als alle gewer-
velde dieren en alle Chromalveolaten 
(een groep voornamelijk eencellige orga-
nismen waartoe o.a. de bolletjesslijm-
schimmels, goud-, bruin-, pantser- en 
kiezelwieren, geelgroene algen, radiola- 
riën en foraminiferen behoren). Voor de  
lepidopteroloog die derhalve de dagvlin-
ders weggemoffeld vindt op slechts twee 
bladzijden is deze aanpak in eerste in-
stantie misschien wat moeilijk te verte-
ren, maar het is een wijze keuze. In de 
biodiversiteitsbescherming dringt name-
lijk meer en meer het besef door dat de 
hoeveelheid ‘geconserveerde evolutionai-
re geschiedenis’ wellicht belangrijker is 
dan puur het aantal soorten. En in de 

manier waarop hoofdstuk 5 is opge-
bouwd wordt die evolutionaire geschie-
denis het beste weerspiegeld.

De Nederlandse Biodiversiteit is een 
boek van encyclopedische statuur gewor-
den. De door de auteurs in betrekkelijk 
weinig tijd geleverde krachtsinspanning 
is bewonderenswaardig en heeft iets  
opgeleverd dat zijn waarde zeker de  
komende vijftien jaar zal behouden.  
Het hoort thuis op de boekenplank van 
iedere (amateur)bioloog, ieder milieu- 
adviesbureau en in ieder biologielokaal. 
Voor de prijs (iets meer dan 0,1 eurocent 
per soort) hoeft u het niet te laten!
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In de periode 1960 – 1990 is er uitzonder-
lijk veel natuur verloren gegaan. Dit leid-
de – ook in de politiek – tot een toename 
in ecologisch besef. Door de aanleg van 
de Ecologische Hoofdstructuur moest het 
areaal natuurgebied weer toenemen en 
door de Subsidieregeling Effectgerichte 
Maatregelen moesten vanaf 1989 de 
schrikbarende gevolgen van vermesting, 
verzuring en verdroging verlicht worden, 
totdat de problemen bij de bron waren 
aangepakt. Deze subsidiemogelijkheden 
werd later uitgebreid en als Overlevings-
plan Bos en Natuur (OBN) voortgezet. De 
regeling is inmiddels stopgezet door het 
ministerie en in de toekomst zou er via 
de provincies subsidie aangevraagd moe-
ten kunnen worden voor natuurherstel-
projecten. De beheerders en onderzoe-
kers die bij deze regeling betrokken 
waren vormen wel nog steeds het ken-
nisnetwerk Ontwikkeling + Beheer  
Natuurkwaliteit (O+BN) dat nu is over- 
geplaats van het ministerie naar het  
Bosschap. De Effectgerichte Maatregelen 
(EGM) zijn uitgevoerd in de gebieden  
van de terreinbeherende organisaties: 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
De12Landschappen en de leden van de 
Bosgroepen. Deze leden bestaan uit aller-
lei boseigenaren, zoals particulieren, ge-
meenten, waterbedrijven, etc. De Unie 


