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De ondertitel van dit boek had de hoofd-
titel mogen zijn. Dat zou dit ‘vogelboek’ 
opvallender maken voor entomologen en 
anderen die vogels vooral zien als een 
leuk element van een habitat. Mensen 
die vooral in vogels geïnteresseerd zijn 
komen volledig aan hun trekken en krij-
gen veel informatie over het herstel van 
hun leefomgeving mee en over het voed-
sel waar de grauwe klauwier (Lanius collu-
rio) afhankelijk van is. En dat laatste is 
vooral voer voor entomologen die zo 
meer informatie krijgen over de leefom-
geving van de diergroep waarin zij geïn-
teresseerd zijn en de vele ongewervelden 
waar zij zich in kunnen verdiepen. Het 
boek is de goed leesbare samenvatting 
van twintig jaar onderzoek dat op gang 
kwam toen Staatsbosbeheer zich afvroeg 
hoe het kwam dat de steeds zeldzamer 
wordende grauwe klauwier het wel goed 
deed in het Bargerveen. Hans Esselink 
stortte zich gedreven op dit onderzoek, 
dat nog steeds doorloopt, en daaruit ont-
stond het onderzoeksinstituut dat de 
Stichting Bargerveen nu is. De grauwe 
klauwier kan daarmee terecht de ambas-
sadeur voor natuurherstel genoemd wor-
den. De vogel is niet alleen ambassadeur 
voor herstel van de natuur in typische 
grauwe klauwieren habitats – zoals stui-
vende duinen, heggenlandschappen,  
heiden en hoogvenen – maar het verschil 
tussen de huidige en vroegere versprei-
dingskaarten geeft aan dat er ook nog 
heel wat andere natuur te herstellen is. 
Juist in de vanouds belangrijke kern- 
gebieden, het kleinschalig cultuurland-
schap en de kustduinen gaat het nog lang 
niet goed met de grauwe klauwier. 

In het agrarisch gebied blijkt vooral 
de grootschalige herinrichting van het 
landschap de belangrijkste reden. Het 
kleinschalige landschap met veel uitkijk-
punten, nestgelegenheid en leefgebied 
voor een gevarieerd voedselaanbod is 
daarmee grotendeels verdwenen. De in-
tensivering van de landbouw betekende 
een afname van de bloemrijkdom buiten 
de natuurgebieden, daarmee van insec-
ten en insectetende vogels. De overblij-
vende geschikte plekken raakten ver-
snipperd. Dat maar tien procent nest- 
gelegenheid zoekt op meer dan tien kilo-
meter afstand van de geboortegrond, 
maakt herkolonisatie van verlaten leef-

gebied een zaak van zeer lange adem.  
En geduld heeft men bij natuurherstel 
vaak niet... Maar ook verdroging, verzu-
ring en vermesting werken niet mee, on-
danks de veertig procent reductie van de 
stikstofneerslag sinds 1990 is de huidige 
neerslag nog tien tot vijfentwintig maal 
hoger dan de natuurlijke waarde. Beheer-
maatregelen in natuurgebieden blijven 
daardoor nodig.

Een slecht broedsucces door laag 
voedselaanbod maakte duidelijk dat ken-
nis van insecten nodig is om te snappen 
waarom op het oog vergelijkbare gebie-
den tot een ander broedsucces leiden.  
In de stabiele populatie in Skagen in  
Denemarken bleek minder dan vijfen-
twintig procent van de prooien kleiner 
dan tien millimeter groot te zijn. Bij het 
laatste broedpaar op Ameland was dit in 
meer dan driekwart van de gevallen zo. 
Zo wordt beschreven dat in stuivende 
duinen helmplanten groeien met jongere 
wortels. Die wortels zijn beter te eten 
voor de larve van de kleine junikever 
(Anamaia dubia), en dat insect is in de  
duinen hoofdvoedsel voor de grauwe 
klauwier. Jammer is dat niet genoemd 
wordt dat in de stuivende duinen van  
Jutland niet alleen veel minder kever- 
larven gevonden zijn dan in de vastge- 
legde Nederlandse helmduinen, maar dat 
de levenscyclus daar ook één in plaats 
van drie jaar bleek te zijn. Dit gegeven 
maakt het nut van het opkomende dyna-
misch zeereepbeheer voor het duinsys-
teem in enkele zinnen helder. Dat na-
tuurbeheer een kwestie van kiezen is 
blijkt uit de beschrijving van de effecten 
van het hoogveenherstel in het Barger-
veen. De keuze voor levend hoogveen 
maakte dat het aantal broedparen daal-
de, al blijft hier de grootste populatie van 
Nederland te vinden. Begrazing blijkt een 
goede maatregelen om vegetatiestruc-
tuur te behouden of te vergroten. Uitras-
teren van kleine struwelen en hagen is 
daarbij wel van belang. Naast de beïn-
vloeding van de vegetatie is de mestfau-
na die er als gevolg van de begrazing kan 

zijn van groot belang, daarom mogen de 
grazers geen ontwormingsmiddel of an-
dere medicatie krijgen. Naast herstel van 
de waterhuishouding is herstel van de 
bodemkwaliteit van belang om de juiste 
balans tussen stikstof, fosfor en minera-
len te verkrijgen. Bij ontwikkeling van 
droge heide uit landbouwgrond is inrich-
ting als tijdelijke akker een kansrijke me-
thode. Het Vroome Veld bij Wapse, een 
heischraal grasland met braamstruwelen, 
kent nu de hoogste dichtheid aan grauwe 
klauwieren in Nederland: er broeden hier 
jaarlijks tot tien paar. Herstel van het 
leefgebied in het cultuurlandschap kan 
onder andere door het planten van strui-
ken en hagen als jachtpost. Kruidenrijk 
hooiland dat gefaseerd gemaaid wordt 
kan dan als voedselgebied dienen. Voor-
beelden bij de Maashorst, Boxtel en Bree 
(België) worden beschreven.

In het laatste hoofdstuk wordt be-
schreven wat je zelf kan doen aan herstel 
van het leefgebied. Al op zeven tot tien 
hectare kan een klein cluster broedparen 
leven. Acht vragen voor het vooronder-
zoek staan duidelijk beschreven. Een be-
langrijk onderdeel is de bepaling van de 
insectenrijkdom. Met de bijgevoegde 
‘zoekkaart klauwierprooien’ kunnen de 
prooien op hoofgroepen gedetermineerd 
worden. De zoekkaart kan ook gebruikt 
worden voor onderzoek aan de frequen-
tie waarmee de jongen gevoerd worden, 
waar bij de twaalf millimeter lange sna-
vel gebruikt kan worden om de prooi-
grootte te bepalen.

Dit boek kan dus mensen die al be-
langstelling hebben voor vogels stimu- 
leren tot natuurbeheer en entomologie. 
Entomologen kunnen lezen hoe hun vak-
gebied gecombineerd kan worden met 
natuurbeheer. Van harte aanbevolen!

Erik van der Spek (sectie Thijsse)
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Er bestaan in Nederland niet veel boeken 
over de geschiedenis van het biologische 
onderzoek. Zo ze al bestaan, zijn ze ge-
wijd aan een enkele persoon, zoals aan 
Hugo de Vries, Jac. P. Thijsse of Niko Tin-
bergen. In dit boek komen maar liefst  
170 onderzoekers van de Nederlandse 
duin- en kustgebieden aan bod. Eddy van 
der Maarel, Adrie Sterk, Bart Lensink en 
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Nol Freijsen hebben de geschiedenis  
geschreven van het Nederlandse duinon-
derzoek tijdens de tweede helft van de 
twintigste eeuw. De lezer wordt door die 
periode meegevoerd aan de hand van  
minibiografieën van de mannen en vrou-
wen die dat onderzoek – aan duinen, aan 
de duinvegetaties, aan vogels, aan konij-
nen, aan insecten en alles wat er nog 
meer leeft – uitvoerden. Dat maakt dat 
het geen saai geschiedenisboek gewor-
den is, maar een bijzonder levendig ver-
haal, rijk aan anekdotes, waarin je door-
gaat met lezen.

De aanleiding om het boek te schrij-
ven, was de behoefte van de auteurs om 
de betekenis vast te leggen van de Stich-
ting Wetenschappelijk Duinonderzoek – 
SWD (1948-1980) en de daarmee verbon-
den Biologische Stations Schellingerland 
(1950-1994) op Terschelling en Weever’s 
Duin (1952-1995) op Oostvoorne. Om de 
lezer te boeien, hebben ze het verhaal in 
een historisch en in een internationaal 
perspectief geplaatst en daar zijn ze goed 
in geslaagd. Na een inleiding volgt een 
college over de historie van de ecologie in 
brede zin – zeker niet beperkt tot de dui-
nen en ook niet tot Nederland. Het vertelt 
over de internationale ontwikkelingen in 
de biologie, maar ook over de geschiede-
nis van het Nederlandse duinonderzoek 
voorafgaand aan de SWD. Ook de ontwik-
keling van natuurbescherming krijgt 
ruim aandacht. Ook hier zijn het mensen 
die het verhaal maken: Willem Frederik 
van Eeden, Elie Heimans, Jac. P. Thijsse, 
Hugo de Vries, Wouter van Dieren, Theo-
dorus Weevers, Marcus J. Adriani, Charles 
Elton en Niko Tinbergen – om er slechts 
enkelen bij naam te noemen.

Na het kernverhaal over de stichting 
en haar twee veldstations komt het 

duin- en kustonderzoek in dezelfde peri-
ode (1959-1990) vanuit de Nederlandse 
universiteiten en andere onderzoeksin-
stellingen, zoals de duinwaterbedrijven, 
aan bod. Ook deze verhalen zijn de moei-
te van het lezen dubbel en dwars waard. 
Voor een enkeling zijn deze bekend, maar 
voor zeer velen zal het een eye opener zijn, 
waardoor ze namen van onderzoekers, 
ontwikkelingen van kennis en organisa-
ties eindelijk in een context kunnen 
plaatsen. 

De stichting werd opgericht in 1948, 
na de Tweede Wereldoorlog, met als doel 
het onderzoek in en van de duinen en, 
meer in het algemeen, het ecologisch 
onderzoek in Nederland – in brede zin – 
een boost te geven. ‘Het wetenschappe-
lijk werk lag toen grotendeels stil’. Het 
veldstation Weever’s Duin op Oostvoorne 
werd geopend in 1952 en kreeg hiertoe 
onder meer een startsubsidie van de  
Nederlandse Entomologische Vereniging. 
De eerste ‘vaste’ bewoners waren Bart M. 
Lensink en zijn echtgenote Nan Busch. 
Met een ZWO-subsidie (van de Neder-
landse Organisatie voor Zuiver Weten-
schappelijk Onderzoek) deden ze onder-
zoek naar het gedrag van de veldsprink-
hanen Myrmeleottix maculatus, Chorthippus 
biguttulus en C. albomarginatus. Bart Lens-
ink promoveerde in 1963 op dit werk in 
Leiden.

Hoewel het botanisch onderzoek in 
de duinen meer nadruk krijgt in het boek 
en in de duinen misschien ook wel meer 
onderzoek aan planten en plantenge-
meenschappen werd uitgevoerd, komt 
het zoölogische werk ook uitvoerig aan 
bod. Zonder volledig te willen zijn, volgen 
enkele voorbeelden van entomologisch 
onderzoek dat ter sprake komt: het pro-
motieonderzoek van Rienk de Jong naar 
de voedselkeuze en soortvorming binnen 
het vlindergenus Eupithecia, het vlinder-
onderzoek van J.A.W. Lucas en van de 
drie ‘vlinderjongens’ uit Rotterdam,  
Ruud Vis, Daan Vestergaard en Jan van 
der Made (Weever’s Duin), Bastiaan Kiau-
ta’s onderzoek aan libellen (Schellinger-
land), de VU-cursussen en het onder 
zoek van Els Joosse (springstaarten), Ab 
Kessler (wolfspinnen), Annet Geschiere 
(spinnen), Koos Boomsma (mieren) (Ter-
schelling), de studentencursussen en het 
onderzoek vanuit Leiden in Meijendel: 
Piet den Boer (ruwe pissebed en loopke-
vers), Peter van der Aart (wolfspinnen), 
Gerrit Jan de Bruyn en Bram Mabelis 
(mieren), Eddy van der Meijden (de sint-
jacobsvlinder), Wim Herrebout (de evolu-
tie van stippelmotten), en tot slot de 
meer dan 30 jaar lange inventarisatie 
van de nachtvlinderfauna van de Am-
sterdamse waterleidingduinen door  
Guus Kaijadoe.

In de laatste hoofdstukken worden  
de bijdragen van het Nederlandse duin-
onderzoek uit de periode 1950-1990 weer 
in een internationaal perspectief ge-
plaatst. Tenslotte volgen een terugblik en 
een vooruitblik. Het boek sluit af met een 
lange literatuurlijst van het besproken 
onderzoek.

Enkele punten die me bijbleven wil ik 
nog noemen. Ondanks het feit dat de be-
sproken onderzoeksperiode alweer ver 
achter ons ligt is het een levendig docu-
ment geworden. Dat komt door het grote 
aantal foto’s van de onderzoekers en de 
anekdotes waaraan het is opgehangen. 
Niet alle foto’s zijn even goed, maar de 
onderzoekers zijn wel goed herkenbaar.

Ik heb gezocht naar een soort conclu-
sie. Die is er niet. Het boek beschrijft het 
ontstaan, de bloeiperiode en het verval 
van de Stichting Wetenschappelijk Duin-
onderzoek en haar veldstations. Verval is 
misschien niet helemaal het juiste 
woord. Een deel van de activiteiten heeft 
een andere organisatievorm gekregen. 
Maar wat duidelijk is als je terugblikt, is 
dat onderzoekplanning iets van zeer kor-
te duur is. Verandering, misschien wel 
evolutie, treedt voortdurend op. Ondanks 
die veranderingen wordt gelukkig heel 
veel onderzoek afgerond en in publica-
ties – op papier en via internet – vast- 
gelegd voor komende generaties van on-
derzoekers. En dat geldt nu ook voor wat 
in dit boek werd vastgelegd. 

Eddy van der Meijden (Universiteit Leiden)
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Een nieuw deel in de serie ‘in beeld’: een 
serie laagdrempelige boekjes met alge-
mene informatie over een bepaald thema 
in de natuur. Deze keer ‘kriebelbeestjes’. 
Een enigzins ongelukkige term door de 
negatieve lading, maar tevens een term 
met bijzonder weinig bruikbare alterna-
tieven. Spraken we maar Engels, dan 
konden we de pakkende term ‘bugs’ ge-
bruiken; kort, krachtig en door het vele 
gebruik ervan zonder al te veel negatieve 
lading. Maar goed, wij moeten het doen 
met kriebelbeestjes, en als wij als biolo-
gen die term maar voldoende gebruiken 
kunnen we misschien wel een positieve 
draai geven aan dat negatieve imago.

Het boekje is informatief, met een in-
leiding over waar je kriebelbeestjes kunt 
vinden, gebaseerd op de verschillen in 
voedsel. Tevens geeft het een eenvoudige 
indeling in groepen gebaseerd op het 


