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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.
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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 
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meer dan 1.000.000.000 organismen en 
meer dan 10.000 soorten bacteriën en  
kilometers schimmeldraad. Zet je een 
voet (in mijn geval schoenmaat 43) op 
een gemiddelde loofbosbodem en dan  
sta ja al snel op 100.000 nematoden, 1250 
beerdiertjes en rotiferen, 1250 mijten,  
750 springstaarten, 500 potwormen en 
een tiental kevers, pissebedden, miljoen- 
en duizendpoten. Je zou bijna niet meer 
van het pad af durven te stappen. 

De biodiversiteit onder de grond is 
verbijsterend en ecologisch bezien moei-
lijk te begrijpen. Door een collega is deze 
soortenrijkdom eens bestempeld als ‘the 
enigma of soil animal species diversity’ 
(Anderson 1975). Want hoe is een derge-
lijk enorme diversiteit ecologisch te ver-
klaren? Een andere collega was eveneens 
diep onder de indruk van de enorme rijk-
dom en noemde de bodem ‘the poor 
man’s tropical rainforest’ (Giller 1996).  
Je hoeft niet ver te reizen om de indruk 
die een tropisch regenwoud kan oproe-
pen te beleven; je neus in de bodem ste-
ken is voldoende. Met deze atlas probe-
ren de redacteuren, met hulp van 61 co- 
auteurs en 164 fotografen, de enorme  
diversiteit in de bodem zichtbaar te ma-
ken en te illustreren dat de bodem een 
essentieel onderdeel uitmaakt van onze 
leefomgeving en dat bodemorganismen 
een belangrijke rol vervullen voor het  
leven op aarde. Daarnaast zou de atlas 
moeten dienen als gids voor niet-specia-
listen om informatie over deze onzicht-
bare wereld zichtbaar te maken. Zijn de 
schrijvers in hun opzet geslaagd?

De atlas bestaat uit twee delen. In het 
eerste deel wordt in een negental hoofd-
stukken de bodem uitgebreid beschre-
ven: functies, ecologie, methoden om 

biodiversiteit vast te stellen, verspreiding 
van organismen in Europa, bedreigingen 
voor biodiversiteit en de rol ervan in poli-
tiek en onderwijs. Elk hoofdstuk is rijk 
geïllustreerd met kleurenfoto’s en dia-
grammen die uitnodigen om de bijbeho-
rende teksten te lezen. In het hoofdstuk 
over de bodem als leefmilieu wordt in 
heldere bewoording inzicht gegeven hoe 
de bodem is opgebouwd en vooral hoe 
bodemorganismen betrokken zijn bij bo-
demvorming. De wisselwerking tussen 
organismen en structuur, humusvorming 
en wortels wordt uitgelegd. In hoofdstuk 
drie komt een aantal grote biomen aan-
bod, zoals bossen, venen, weiden, maar 
ook landbouwbodems en bodems in de 
tropen en in de stad. De schrijvers heb-
ben kort voor elk bioom de nieuwste in-
zichten weten te schetsen. Interessant is 
de beschrijving van de invloed van extre-
me klimaatomstandigheden, zoals koude 
en hitte, op bodemorganismen. Het daar-
op volgende hoofdstuk behandelt bo-
demfuncties, en het belang van biodiver-
siteit voor het goed verlopen van deze 
functies. Biodiversiteit is van belang voor 
een reductie van bodemerosie, onder-
drukking van plantenziekten, de produc-
tie van antibiotica, het opruimen van ver-
vuilende stoffen (bioremediatie) en de 
industrie (bijvoorbeeld blauwschimmel-
kaas). Er wordt een poging gedaan de rol 
van bodemorganismen in deze ecosys-
teemdiensten uit te drukken in econo- 
mische waarde: 1542 biljoen dollar op 
wereldschaal. 

De belangrijkste bedreigingen voor 
bodemorganismen zijn veranderend 
landgebruik, afname in bodemorgani-
sche stof, bodemverontreiniging en 
-compactie. Deze en andere bedreigingen 
worden in hoofdstuk 5 behandeld. Drie 
ervan zijn eruit gelicht en worden verder 
toegelicht: brand, invasieve soorten en 
klimaatverandering. Interessant zijn de 
topografische kaarten waarop de bedrei-
gingen zijn geplot. Het zal niet verbazen 
dat ons overbevolkte landje goed scoort 
voor menige bedreiging. 

Hoofdstuk 6 is helaas kort; vier pagi-
na’s met Europese verspreidingskaartjes 
van belangrijke bodemfaunagroepen. Per 
land is het aantal soorten per groep gege-
ven. De informatie is gebaseerd op Fauna 
Europaea, de meest overzichtelijke bron, 
maar helaas alweer sterk verouderd. Zo 
zouden volgens de atlas maximaal 124 
soorten springstaarten in Nederland 
voorkomen, terwijl de teller toch alweer 
op 234 soorten staat. Ook voor België is 
het opgegeven aantal soorten veel te 
laag. Hetzelfde geldt voor de mijten. Voor 
de andere bodemfaunagroepen lijken de 
schattingen redelijk goed met de werke-
lijkheid overeen te komen. 

Het volgende hoofdstuk, ook relatief 
kort, beschrijft de ecologie van bodemor-
ganismen en gaat wat dieper in op de 
biogeografie, dichtheden en invloed van 
bodemtype op voorkomen van de groe-
pen en behandeld levensgeschiedenis-
strategieën en evolutionaire ontwikkelin-
gen. Het voorlaatste hoofdstuk van dit 
eerste deel geeft allerlei methode waar-
mee je bodembiodiversiteit kunt vaststel-
len, van de allernieuwste genetische me-
thodieken tot extractiemethoden voor 
veel bodemfaunagroepen die hun waarde 
hebben bewezen. Als je zelf aan de slag 
wilt kun je hier wat technieken oppikken. 
Hoofdstuk negen handelt over de rol die 
de politiek speelt in allerlei facetten die 
met bodembiodiversiteit te maken heb-
ben en het belang van een goed educatie. 
Al met al geeft dit eerste deel een goede 
eerste kennismaking van wat er speelt in 
de bodem, met name voor de geïnteres-
seerde leek.

In een multi-auteur bijdrage als deze 
atlas sluipen altijd kleine foutjes, dat is 
onvermijdelijk. Waar ik me wel aan heb 
gestoord is de vaak foutieve naamgeving 
in het tweede deel van de atlas. In deze 
tekst (van 35 pagina’s) worden de belang-
rijkste groepen van bodemorganismen 
geïntroduceerd. In één tot twee pagina’s 
wordt elke groep voorgesteld, met veel 
informatie over vormenrijkdom, voedsel 
en ecologie, en geïllustreerd aan de hand 
van veel (niet altijd) mooie foto’s. Voor  
de groepen waar ik het overzicht van  
heb kwam ik veel fouten tegen in de foto-
bijschriften. Bij de springstaarten laat  
fig. IX.II Entomobrya multifasciata zien en 
niet E. nivalis en fig. IX.IX toont ook Proiso-
toma minuta die juist niet zijn te zien in 
foto IX.VIII, maar daar wel worden aan- 
gekondigd. De beentaster (Protura) afge-
beeld in fig. XII.I behoort niet tot de Para-
japygidae (dit is een Diplura-familie), 
deze familie is afgebeeld in de figuur er-
naast. Bovendien zijn de Parajapygida 
een familie en geen genus. In fig. XIV.IV 
worden twee oprolmiljoenpoten foutief 
als pissebedden aangemerkt. In fig. XVII.
VIII zijn de bijschriften bij de oprolpisse-
bedden omgedraaid. In fig. XIX.VII staat 
een typefout: de naaktslak heet Arion 
i.p.v. Ario (het is de soort A. ater). Soms 
ontbreekt de naamgeving terwijl het dier 
vanaf de foto is te herkennen: in fig. X.IX 
staan van links naar rechts vertegen-
woordigers van de mijtenfamilies Cu-
naxidae, Scutacaridae, Labidostomatidae 
en Cheyletidae. Fig. XIV.VI toont een  
Lithobius (duizendpoot) en XVIII.I een  
Calosoma (loopkever). Met een extra re- 
digeerstap waren deze onvolkomen- 
heden makkelijk te vermijden geweest.  
Het is ook jammer dat niet duidelijk is 
wie voor de verschillende groepsteksten 
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verantwoordelijk is. Maar deze kritische 
opmerkingen ten spijt, de niet-specialis-
tische lezer krijgt een aardig overzicht 
van de vormenrijkdom in de bodem en 
een schat aan ecologische informatie  
van de belangrijkste groepen van bodem-
bewoners. 

Atlas was een Griekse mythologische 
reus, drager van de hemelbol (later we-
reldbol). Net als Atlas draagt de bodem, 
met al zijn grotendeels onzichtbare be-
woners en cruciale bodemprocessen het 
leven op aarde. Dit boek is een aanrader 
voor een ieder die niet vertrouwd is met 
het bodemleven en zich wil informeren 
over de vormenrijkdom van bodem- 

organismen en hun functionele beteke-
nis in de bodem. Hiervoor hoeft het boek  
niet eens gekocht te worden, het is na-
melijk ook gratis te downloaden op een 
website van de Europese Commissie: 
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/
maps/Biodiversity_Atlas/Download.cfm. 
Voor doorgewinterde bodemecologen be-
vat deze atlas niet veel geheimen, maar 
voor deze groep is dit boek ook niet ge-
schreven. Zij zijn beter af met een ander 
net verschenen boek over het belang van 
bodemorganismen voor ecosysteemdien-
sten: Soil ecology and ecosystem services  
(Wall et al. 2012) – ook van harte aanbe- 
volen!
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Wie met schoenmaat 43 op een loofbos-
bodem stapt, staat gemiddeld op zo'n 
750 springstaarten. Hier is Neanura mus-
corum afgebeeld. Foto: Jan van Duinen


