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en organisatie van gedrag uitgebreid 
behandeld: trophallaxis (uitwisseling 
van vloeistoffen tussen larven en adul-
ten), broedsterfte en de invloed van de 
koningin op het gedrag van de werksters. 
In hoofdstuk 5 wordt de ontwikkeling 
van wespenvolken besproken waarbij 
voor Vespa (hoornaars), Dolichovespula 
(langkoppen) en Vespula (kortkoppen) 
drie fasen worden onderscheiden: het 
koninginnestadium van het volk, het 
kleine en grote broedcelstadium van het 
volk. Hoofdstuk 6 vervolgt met de pro-
ductie van volwassen dieren (werksters, 
mannen en koninginnen) van succes-
volle volken waarbij ook de modellen die 
hiervoor zijn bedacht aan de orde komen. 
Op het eind worden uit de biologische 
eigenschappen van twee sociale wes-
pensoorten twee overlevingsstrategieën 
gedestilleerd: ‘large colony size strategy’ 
(Vespula vulgaris) en ‘summer advantage 
strategy’ (Dolichovespula sylvestris). Hoofd-
stuk 7 beschrijft uitgebreid het foerageer-
gedrag van sociale wespen. Hoofdstuk 8 
behandelt de populatie-ecologie waarin 
meer (zoals regenval, koninginnen-
sterfte, voedselaanbod, nestovername) 
en minder (zoals predatoren, parasito-
iden, nestaanbod, menselijk ingrijpen) 
belangrijke factoren die de populatie-
grootte beïnvloeden aan de orde komen. 
Theorieën en modellen die de jaarlijkse 
variatie van sociale wespen proberen te 
verklaren passeren en dit hoofdstuk ein-
digd met (slechts) twee pagina’s ecologie 
over nestplaatskeuze en levenscycli van 
wespensoorten.

Hoofdstuk 9 begint met een korte his-
torie van de digitome determinatiesleu-
tels van de Vespinae. De tabel van Guiglia 
(1972) ontbreekt en ook Nederland komt 
er in dit overzicht bekaait af want alleen 
de sterk verouderde sleutel van Willemse 
(1945) wordt genoemd. Helaas heeft 
de auteur onze jeugdbondstabellen en 
wespenatlas (Peeters et al. 2004) gemist! 
Daarna volgen geïllustreerde determi- 
natietabellen met eigen tekeningen  
tot vijf genera en 67 soorten: Provespa  
(3 soorten), Vespa (22), Dolichovespula (19) 
en Vespula (23 soorten). In hoofdstuk 10 
worden de historie van de taxonomie  
van de soorten, hun verspreiding en 
nestplaatsen opgesomd en zijn deter-
minatietabellen tot de ondersoorten en 
kleurvormen opgenomen.

Het boek heeft een harde kaft, meet 
24×16.5 cm en is zeer eenvoudig vormge-
geven. De pagina’s bevatten slechts smal-
le marges waardoor papier is gespaard.  
In de verschillende hoofdstukken is be-
halve cursief, vet en inspringen van ali-
nea’s nauwelijks opmaak gebruikt om de 
tekst te verduidelijken of bepaalde kop- 
jes of tekstdelen meer te benadrukken. 

Voor de lezer zijn de pagina’s zeer eenvor-
mig, maar de tekstdelen zijn goed gestuc-
tureerd en dus vrij makkelijk te onder-
scheiden; slechts een enkele keer verloor 
ik het overzicht. De enige illustraties zijn 
116 figuren, veelal diagrammen, grafieken 
en tekeningen bij de determinatietabel-
len. En achterin het boek zijn 131 kleuren-
foto’s van opgeprikte koninginnen en een 
enkele werkster opgenomen die de vari-
atie in kleurvormen weergeven.

Na Spradbery (1973) en Edwards 
(1980) hebben de Engelsen nu dus weer 
een nieuw standaardwerk over sociale 
wespen. Voor mij was ‘t een genot om 
dit zeer informatieve boek te lezen. Voor 
de leek heeft het wellicht teveel weg van 
een saai studieboek. Samen met de hoge 
prijs, schat ik dat dit nieuwe naslagwerk 
dan ook alleen gekocht gaat worden door 
(entomologische) bibliotheken en door de 
echte liefhebbers van deze interessante 
en ecologisch belangrijke groep van so-
ciale insecten. Michael thanks for this 
wonderful overview and view into your 
passion: the life of social wasps.
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In deze verspreidingsatlas worden de  
76 mierensoorten van België besproken. 
Myrmecologie zit in de lift bij onze zui-
derburen. Een aanzienlijk deel van de  

gegevens is in de laatste twintig jaar ver-
zameld, hoewel natuurlijk alle vind-
plaatsgegevens zijn gebruikt om de stip-
penkaarten te maken. Tijdens deze 
laatste twee decennia zijn twintig nieuwe  
mierensoorten voor het land gevonden! 
Zeven soorten zijn niet meer gevonden 
na 1950; deze worden als ‘verdwenen’ be-
schouwd. In België wordt weing aandacht 
besteed aan exotische mieren: in totaal 
zijn achttien vindplaatsen bekend van 
negen exotische soorten, tegen honder-
den waarnemingen van 83 soorten in  
Nederland (Boer & Vierbergen 2008, Boer 
2010).

Aan elke soort wordt een pagina 
besteed, wat resulteert in een prettig 
en makkelijk raadpleegbaar overzicht. 
Telkens komen zeven punten aan de 
orde en dat staat in het Nederlands en 
Frans naast elkaar in twee kolommen. 
(i) Bovenaan de pagina staat een foto, 
meestal van een werkster, maar soms 
een geslachtsdier of een koningin met 
werksters; onderschriften ontbreken 
helaas zodat het voor sommigen on-
duidelijk zal zijn wat bepaalde afbeel-
dingen voorstellen. (ii) Daarnaast is een 
verspreidingskaart afgebeeld. De stip-
pen hierin (van 5×5 km-hokken) zijn  
onderverdeeld in twee categoriën:  
voor en vanaf 1980. De kaartjes zijn in 
duidelijke kleuren onderverdeeld in elf 
‘eco-regio’s’: biogeografische regio’s on-
derverdeeld in streken en bodemtypen,  
zoals de duinen, zandleem, leem, Kem-
pen, De Polders, Ardennen, Gaumme 
en Lorraine. Dit geeft al een eerste 
idee van de ecologische eisen van een 
soort. Actuele kaarten van de Belgi-
sche atlas zijn overigens te vinden op 
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www.formicidae-atlas.be. (iii) Onder 
het kopje ‘verspreiding en status’ volgt 
een zeer compacte interpretatie van 
de verspreidingsgegevens met betrek-
king tot het voorkomen in België en de 
algemeenheid. (iv) Onder ‘habitat’ staat 
in welke biotooptypen – bijvoorbeeld 
bossen, heides, stedelijke gebied – de 
mier is gevonden. (v) Bij ‘kolonie en 
koloniestichting’ wordt beschreven hoe 
groot een kolonie kan worden, hoeveel 
koninginnen er in een nest aanwezig 
kunnen zijn, en of er symbiotische rela-
ties zijn met andere mierensoorten. (vi) 
De maanden waarin de bruidsvluchten 
plaatsvinden en (vii) hoe de soort te 
vinden is in het veld sluiten de soort-
tekst af. 

De atlas leent zich natuurlijk prima 
voor allerlei vergelijkingen met de Ne-
derlandse fauna, bijvoorbeeld van tot nu 
toe ontbrekende of zeldzame soorten. 
Mieren die we gezien de verspreiding 
in België ook langs onze zuidgrens zou-
den kunnen verwachten zijn Formica 
lemani, Temnothorax interruptus, Myrmica 
karavajevi en heel misschien Aphaeno-
gaster subterranea. Soorten die we in 
het zuiden van ons land méér zouden 
kunnen waarnemen zijn Lasius jensi en 
Lasius emarginatus (beide tot nu toe met 
één waarneming in ons land). Daaren-
tegen zijn er ook soorten die, gezien de 
verspreiding in Nederland, opvallend 
weinig zijn waargenomen in België, bij-
voorbeeld de in bosmiernesten levende 
Formicoxenus nitidulus (bij onderzoek 
blijken ze bij ons in bijna alle bosmier-
nesten voor te komen), Leptothorax mus-
corum, Leptothorax acervorum (vooral  
in Vlaanderen erg weinig waarnemin-
gen), Tetramorium caespitum (opvallend 
weinig waarnemingen uit het westelijk 
deel van België, maar bij ons een van  
de algemeenste soorten) en Myrmica 
sulcinodis.

Niet al te lang geleden verschenen 
al atlassen van de provincie Limburg 
(Schoeters & Vankerkhoven 2002), van 
Vlaanderen (Dekoninck et al. 2003) en 
van Wallonië (Wegenez et al. 2012). Nu 
is er dus een verspreidingsatlas voor 
geheel België en dat geeft natuurlijk 
een veel completer beeld van het voor-
komen van de soorten. Het is een mooi 
resultaat van de samenwerking van 
de twee grote Belgische mierenwerk-
groepen Polyergus (voor de Vlaamse 
mieren) en FourmisWalBru (voor de 
Waalse mieren). Voor de Nederlandse 
mierenliefhebber is het een nuttige 
uitgave, die ons in staat stelt om over 
‘onze’ soorten te lezen in een ander 
perspectief en eventuele nieuwkomers 
alvast te leren kennen.

Literatuur
Boer P 2010. Mieren van de Benelux. Stichting 

Jeugdbondsuitgeverij.
Boer P & Vierbergen G 2008. Exotic ants in The 

Netherlands (Hymenoptera: Formicidae). 
Entomologische Berichten 68: 121-129.

Dekoninck W, Vankerkhoven F & Maelfait JP 
2003. Verspreidingsatlas en voorlopige  
Rode Lijst van de mieren van Vlaanderen. 
Rapport van het Instituut voor Natuur- 
behoud IN.R.2003.7.

Schoeters E & Vankerkhoven F 2002. Onze 
mieren (geactualiseerde determinatietabel 
voor België). Educatie Limburgs 
Landschap.

Wegnez P, Ignace D, Fichefet V, Hardy M, Plume 
T & Timmermann M 2012. Fourmis de 
Wallonie (2003-2011). Publication du  
Département de l’Étude du Milieu Naturel 
et Agricole (SPW-DGARNE). Série ‘Faune-
Flore-Habitat’ n°8. Gembloux.

Peter Boer & Jinze Noordijk

T.M.J. Peeters, H. Nieuwenhuijsen, J. Smit,  

F. van der Meer, I.P. Raemakers, W.R.B. Heit-

mans, K. van Achterberg, M. Kwak, A.J. Loon-

stra, J. de Rond, M. Roos & M. Reemer 2012

De Nederlandse bijen (Hymenoptera: 
Apidae s.l.)
Natuur van Nederland 11. Naturalis Biodiver-

sity Center en EIS-Nederland, Leiden. pp. 544. 

ISBN 978-90-5011-447-9. € 49,95

Als je als jonge, aanstaande entomoloog 
op ontdekkingstocht in de tuin een bij op 
een bloem ziet zitten, dan weet je nog 
niet dat het eigenlijk een zweefvlieg is. 
Pas nadat je van je ouders de nieuwe in-
sectengids van Michael Chinery hebt ge-
kregen kun je dat vaststellen. De interes-
se is gewekt. De meesten zullen toch niet 
veel dieper op de materie ingaan, maar 
een enkeling koopt Heiko Bellmans Gids 
voor bijen, wespen en mieren (Bellman 
1983) en na een lange weg heeft een aan-
tal het geluk de twee zwarte ruggen van 
Paul Westrich (Die Wildbienen Baden-
Württemsbergs uit 1989) of de uitgebrei-
de serie van Felix Amiet en collega’s op 
de plank te hebben staan. Het wordt nu 
zoveel makkelijker, want Westrich staat 
nu in de schaduw van een kolossaal 
boekwerk op, zowel wat formaat als in-
houd betreft. 

‘De Nederlandse bijen’ bevat te veel 
om op te noemen. In grote lijnen zijn er 
twee secties te onderscheiden. In de eer-
ste 17 hoofdstukken wordt stil gestaan bij 
verschillende aspecten die raken aan het 
bijenleven en de relatie met de mens. Het 
laatste hoofdstuk (18) vormt de kern van 
het boek: de soortbesprekingen. Over het 
algemeen is de indeling van het boek een 
logische, waarbij de nadruk in de eerste 
hoofdstukken op de biologie en ecologie 
van bijen ligt (tot hoofdstuk 9) en daarna 

meer fundament geeft aan beheer, be-
scherming taxonomie en de relatie met 
de mens (tot hoofdstuk 18). Enige uitbij-
ter in deze logica is het hoofdstuk over 
de bouw en functie van het bijenlichaam 
(hoofdstuk 15). Vermoedelijk is hiervoor 
gekozen om het verband hiervan bij de 
bestudering van bijen te benaderen. Het 
had echter ook correct geweest het in 
relatie met de eerst hoofdstukken over de 
levenswijze en ecologie te plaatsen.

Op heldere wijze worden complexe 
elementen en processen van de levens-
wijze van bijen beschreven. Van nest-
structuren tot de relatie met de planten 
die ze bestuiven. Er is gebruik gemaakt 
van vele illustraties en prachtige foto’s 
die deze materie ondersteunen. Bovenal 
viert dit boek de diversiteit van deze 
soortgroep. Om de inmense verschei-
denheid aan levenswijzes en relaties 
met planten, andere insecten en het 
landschap met enige helderheid te ver-
woorden, vergt een enorme inspanning, 
hetgeen de auteurs met succes geleverd 
hebben. Het boek komt op een moment 
dat vrijwel landdekkend bijengegevens 
verzameld worden. Met name vrijwil-
ligers leveren een belangrijke bijdrage 
door hun vrije tijd te besteden aan het 
bestuderen van bijen. Voor deze mensen 
is dit boek onmisbaar. Technieken om 
bijen te bestuderen en determineren ont-
breken natuurlijk niet en zijn overzichte-
lijk gepresenteerd. Het zou echter mooi 
zijn als in de toekomst een meer gede-
tailleerde determinatiesleutel zou kun-
nen worden toegevoegd aan een eventue-
le nieuwe versie van dit werk. Het graven 
in Franse, Duitse en anderstalige werken 
is nog wel eens een zoektocht. Gelukkig 
wordt hieraan gewerkt in andere publica-
ties, bijvoorbeeld de nieuwsbrief van de 
sectie Hymenoptera. 


