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Er zijn weinig toepassingen van het ge-
bruik van verspreidingsgegevens dat  
zoveel controverse oproept dan het op-
stellen van een rode lijst. Enerzijds wordt 
alom erkend dat een handzame indeling 
in hapklare brokken (bedreigd! ernstig 
bedreigd!!) helpt bij het inzichtelijk ma-
ken van de noodzaak tot bescherming. 
Anderzijds is er veel gemor over slecht 
reproduceerbare methoden en soms over 
onbegrijpelijke uitkomsten (zie daarvoor 
onder andere Heijerman & Turin 1998). 
Feit is dat rode lijsten in het natuurbeleid 
een vrij belangrijke positie innemen. 
Mede omdat rode lijsten vaak worden  
opgesteld voor de beter bekende en vaak 
grote en ‘aaibare’ soorten draagt dit bij 
tot een (te) kleine rol van insecten in het 
natuurbeleid en -beheer. Maar nu is er 
een rode lijst van de libellen. Hoewel nog 
steeds een vrij goed onderzochte en aai-
bare groep, zijn het wel insecten. Boven-
dien is het maar liefst de tweede rode 
lijst die voor libellen is opgesteld (de vo- 
rige stamt uit 1997 aan de hand van Was-
scher et al. 1998), en dat maakt het moge-
lijk een tussenbalans te maken over de li-
bellen in Nederland. 

In Nederland zijn 71 soorten libellen 
in het wild waargenomen. Hiervan zijn 
65 beschouwd door de opstellers van het 
rapport. De overige soorten zijn zeldzame 
zwervers die zich tot nu toe niet langdu-
rig (meer dan tien jaar) hebben voort- 
geplant in Nederland. Een groot deel van 
de tekst gaat over de gebruikte rekenme-
thoden. Er zijn eigenlijk twee rode lijsten 
opgesteld: een met de gangbare Neder-
landse criteria en een met de internatio-
nale IUCN-criteria. De Nederlandse me-
thode vergelijkt de periode 1900-1960 
met de periode 1999-2009 en kijkt naar 
trends in aantallen en verspreidingsge-
bied. De IUCN-methode kijkt alleen naar 
de ontwikkelingen in de laatste tien jaar 
en beschouwt de uitsterfkans voor een 
soort. Ook moest de eerste rode lijst uit 
1997 opnieuw worden uitgerekend om 
deze goed te vergelijken met de huidige 
rode lijst. De criteria zijn namelijk iets 
gewijzigd en enkele uitgangspunten zijn 
opnieuw onder de loep genomen. Zo be-
schouwen de auteurs de waarnemingen 
van de bronslibel (Oxygastra curtisii) uit de 
eerste helft van de vorige eeuw (in mijn 
ogen terecht) toch als langdurig voort-
plantend, waar dat bij het opstellen van 
de vorige rode lijst nog niet het geval was. 

De uitleg van de gebruikte rekenme-
thoden leidt tot een soms moeilijk te  

volgen tekst. Daar komt bovenop dat de 
auteurs gaandeweg de rekensommen 
wegingen hebben toegepast en niet voor 
elke soort dezelfde rekenmethodiek heb-
ben gebruikt. Zo is bij het vaststellen van 
trends in verspreiding gebruik gemaakt 
van de zogenaamde Chao2-methode (om 
‘vroeger’ en ‘nu’ te vergelijken) met aan-
vullend gebruik van occupancymodellen 
voor een gedetailleerder beeld over de 
periode 1999-2009. Deze twee methoden 
zijn als een ketting aan elkaar geregen 
voor een compleet beeld. Maar helaas 
bleken die occupancymodellen niet voor 
alle soorten geschikt te zijn, dus is voor 
sommige soorten helemaal teruggevallen 
op de Chao2-methode. Aanvullend bleek 
die Chao2-methode op basis van ‘expert 
judgement’ toch niet zulke goede schat-
tingen op te leveren voor maar liefst ze-
ven soorten. De auteurs hebben besloten 
de schatting van het historische versprei-
dingsareaal in zes gevallen handmatig 
naar beneden bij te stellen en in één ge-
val naar boven bij te stellen. Nu zal dit 
voor u een soort van hocus pocus lijken. 
Ik kan er twee dingen over zeggen. Als 
eerste wreekt zich hier de wens van de 
overheid om tot een ‘wetenschappelijke’ 
benadering te komen om het natuur- 
beleid op te stoelen, terwijl de onderlig-
gende verspreidingsdata in het algemeen 
(en bij insecten wellicht in het bijzonder) 
zeer divers zijn en zich eigenlijk niet le-
nen voor een recht toe recht aan-analyse. 
Dat gezegd hebbende moet ik daaraan 
toevoegen dat de auteurs binnen dat 
spanningsveld een integere afweging 
hebben gemaakt en zo goed en zo kwaad 
als het kan hebben gecorrigeerd voor die 
veelvormigheid van de data. Het is soms 
nodig om al dan niet op basis van expert 

judgement aanpassingen van de reken-
methoden te maken. Inzichtelijk is het 
voor de lezer echter niet, en ik wens de 
opsteller van de derde rode lijst alvast 
succes....

De nieuwe rode lijst maakt echter wel 
duidelijk dat het redelijk goed gaat met 
libellen in Nederland De nieuwe lijst is 
kleiner: 23 in plaats van 27 soorten vallen 
in een van de bedreigingscategorieën. 
Acht soorten staan niet meer op de rode 
lijst (met als grootste ‘stijger’ de rivier-
rombout, Gomphus flavipes, die op de vori-
ge lijst nog als verdwenen stond) en zes 
soorten zijn naar een lichtere categorie 
gegaan. Vier soorten zijn daarentegen 
nieuw op de rode lijst. Van deze zijn de 
kleine tanglibel (Onygogomphus forcipatus) 
en zuidelijke oeverlibel (Orthetrum brun-
neum) recente aanwinsten die vanwege 
hun zeldzaamheid op de lijst staan. Ver-
rassend is echter de plaatsing van maan-
waterjuffer (Coenagrion lunulatum) en ven-
glazenmaker (Aeshna juncea). Dit maakt 
duidelijk dat het met de soorten van ven-
nen nog steeds slecht gesteld is in Neder-
land. Ook venwitsnuitlibel (Leucorrhinia 
dubia), speerwaterjuffer (Coenagrion hastu-
latum) en oostelijke witsnuitlibel (Leucorr-
hinia albifrons) staan nog (te) hoog op de 
rode lijst. Opmerkelijk is dat het allemaal 
meer noordelijke of continentale soorten 
betreffen, terwijl een zuidelijke vensoort 
als tengere pantserjuffer (Lestes virens) 
juist in geen bedreigingscategorie meer 
valt. Zou het warmer worden van de ven-
nen hiermee te maken hebben? Ook een 
aantal soorten van stromend water is op 
de rode lijst blijven staan, hetgeen duide-
lijk maakt dat ondanks recente verbete-
ringen, de kwaliteit van de Nederlandse 
beken en rivieren nog onder de maat is. 

Elke soort wordt kort besproken en 
voorzien van mooie kleurenfoto´s. Daar 
waar mogelijk zijn trendgegevens gepu-
bliceerd uit het Landelijk Meetnet Libel-
len. De auteurs hebben vergelijkingen ge-
maakt met rode lijsten uit omringende 
landen en de soorten van de Habitat- 
richtlijn onder de loep genomen. Zo zit 
deze publicatie vol met cijfers en tabellen 
die voor libellenkenners nog lang stof tot 
nadenken zullen geven. Een klein punt 
van kritiek betreft het hoofdstuk over  
bedreigingen en maatregelen. Deze tekst 
is vrij algemeen en (te) weinig specifiek. 
Hierdoor kan soms een verkeerde indruk 
ontstaan. Bijvoorbeeld alsof opschonen 
van vennen vaak een goede maatregel is 
en ook over het herstel van laagvenen 
wordt net niet de kern geraakt. Bijzonder 
is de grafiek met de ontwikkeling van het 
aantal waarnemingen van libellen in Ne-
derland. In 2009 konden een duizeling-
wekkende 80.000 waarnemingen worden 
bijgeschreven in de databestanden. 
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Deze publicatie is een nieuwe mijl-
paal in de kennis over libellen in Neder-
land. De lijst zal hopelijk zijn weg vinden 
naar een robuust herstel van watersyste-
men zodat ook veel andere soorten zul-
len profiteren. Want dat maakt deze pu-
blicatie duidelijk: een goed natuur- en 
milieubeleid werpt zijn vruchten af, 
maar er moet ook nog veel gedaan wor-
den aan de kwaliteit van de Nederlandse 
natuur!
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Zo’n twintig- à dertigduizend Nederlan-
ders per jaar lopen de ziekte van Lyme 
op. Dat aantal zal naar verwachting de 
aankomende jaren alleen maar toene-
men. Dit cahier van de Stichting Bio-We-
tenschappen en Maatschappij (BWM) 
bundelt in een beknopt boekje van 67 pa-
gina’s de meest actuele informatie over 
deze ziekte. Veel gerenommeerde weten-
schappers en andere specialisten die re-
centelijk aan de ziekte van Lyme of aan 
teken hebben gewerkt, hebben aan het 
cahier bijgedragen.

Het boek begint met een beschrijving 
van de biologie en ecologie van verschil-
lende tekensoorten, waaraan de versprei-
ding van de ziekte van Lyme wordt ge-
koppeld. De publicatie heeft als onder- 
titel ‘nasleep van een tekenbeet’. Deze 
ondertitel is van toepassing op zeker 
meer dan de helft van de inhoud. In en-
kele hoofdstukken worden de ziekte- 
verschijnselen en de diagnosemethodes 
beschreven. De ziekte van Lyme wordt 
veroorzaakt door de Borrelia-bacterie die 
verschillende vormen kan aannemen, 
zich op verschillende plekken in het li-
chaam kan nestelen en verschillende 
ziekteverschijnselen kan veroorzaken. 
Dit wordt geïllustreerd aan de hand van 
een aantal casussen. Ondanks dat de ma-
terie best complex is, worden de diverse 

uitingsvormen van de ziekte van Lyme 
helder uiteen gezet.

Wat het cahier bijzonder interessant 
maakt, is dat de medische testen om de 
ziekte van Lyme aan te tonen worden  
beschreven, inclusief alle onzekerheden 
over de efficiëntie. Ook worden de voor- 
en nadelen van behandelmethodes be-
sproken. Diagnosestelling en behande-
ling van chronische besmetting met de 
Borrelia-bacterie komen hierbij uitge-
breid aan bod. Hierbij gaan de auteurs 
eventuele andere oorzaken van chroni-
sche ziekteverschijnselen die lijken op 
die van de ziekte van Lyme niet uit de 
weg. Zo hoeft bij chronische pijn niet  
alleen aan de ziekte van Lyme gedacht  
te worden, maar bijvoorbeeld soms ook 
aan psychologische oorzaken.

Na de medische en wetenschappelij-
ke uitdieping van de ziekte wordt het 
boekje afgerond met een verhandeling 
over maatregelen om besmetting met  
de Borrelia-bacterie te voorkomen. Die 
preventieve maatregelen liggen op het 
vlak van natuurbeheer, maar ook op het  
gebied van persoonlijke verzorging. Het 
aantal Lyme-besmettingen kan substan-
tieel verminderd worden door communi-
catie richting burgers in het algemeen en 
medewerkers die veel buiten werken in 
het bijzonder. 

De Lyme-specialisten identificeren 
een aantal kennislacunes rond de ziekte 
met een doorkijkje naar de toekomst: een 
zogenaamd ‘Deltaplan tegen Lyme’. De 
auteurs van het hoofdstuk over het zoge-
naamde Deltaplan geven globaal aan wat 
zo’n Deltaplan zou moeten behelzen, 
maar specificeren dit niet nader. In het 
kort komt het concept er op neer dat alle 
betrokken organisaties beter moeten sa-
menwerken en dat meer tijd en energie 
in communicatie over preventieve maat-
regelen gestoken moet worden.

Een fiks aantal specialisten heeft aan 
het cahier meegeschreven. Het kan dan 

ook niet uitblijven dat hierdoor enkele 
feitjes her en der worden herhaald. Dit 
maakt de teksten niet minder prettig 
leesbaar. Door de vele illustraties, de 
tekstinzetten en de goede opmaak is het 
cahier toegankelijk voor de geïnteres-
seerde lezer.

De Stichting Bio-Wetenschappen en 
Maatschappij (BWM) brengt vier maal per 
jaar een cahier uit; elk gewijd aan een 
onderwerp uit de biowetenschappen met 
telkens speciale aandacht voor de maat-
schappelijke gevolgen. Per hoofdstuk 
staan enkele vragen over de stof in de 
kantlijn, die aan het einde van het hoofd-
stuk worden beantwoord. De vragen, de 
tekstblokken en de vele illustraties ma-
ken de boekjes prettig leesbaar en bij-
voorbeeld bruikbaar in het onderwijs.

De cahiers kunnen individueel wor-
den besteld voor slechts 6 euro per stuk. 
Het is ook mogelijk een abonnement te 
nemen voor 22 euro per jaar. Daarnaast 
zijn alle cahiers als pdf te verkrijgen  
op de website http://bwm.trefcon.nl/ 
index.php.

José Vos 
Stichting Kenniscentrum Dierplagen
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Voor mij ligt de European atlas of soil bio-
diversity. Harde kaft, paarse met witte 
opdruk. Een flink formaat, 43×31 cm (!) en 
zwaar aanvoelend; in dit opzicht een ech-
te atlas. Volgens de Van Dale is een atlas 
een ‘boek met geografische en of andere 
kaarten, met afbeeldingen die bij de tekst 
van een werk horen of een verzameling 
prenten, portretten, tekeningen die be-
trekking hebben op (de geschiedenis van) 
een stad, een streek of een land’. Al deze 
beschrijvingen zijn min of meer van toe-
passing op dit lijvige boekwerk. Deze  
atlas geeft een inleiding op het bodem- 
leven, de functies die bodemorganismen 
vervullen en de bedreigingen waar bo-
demflora en -fauna aan bloot staan.  
Dit alles voorzien van veel foto’s en illus-
traties.

De directe aanleiding tot het schrij-
ven van deze atlas was het uitroepen van 
2010 tot het jaar van de biodiversiteit 
door de Verenigde Naties. Dan mag de 
bodem met zijn enorme diversiteit aan 
levensvormen uiteraard niet ontbreken. 
Een theelepeltje graslandbodem bevat 


