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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.
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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. 
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Weinig andere soortgroepen uit de 
insectenwereld hebben een sterkere 
band met mensen dan de bijen. Dit beeld 
wordt vooral gedomineerd door de ho-
ningbij, die een belangrijke plek in de his-
torie van deze relatie inneemt. Het is dan 
ook niet voor niets dat deze soort een ei-
gen hoofdstuk heeft gekregen. Toch gaat 
de laatste jaren steeds meer aandacht uit 
naar wilde bijen. Voor velen houdt dit op 
met een bijenhotel (een beschrijving van 
de randvoorwaarden voor logées is aan-
wezig vanaf pag. 133-135). Maar het gaat 
verder, tot het beheren van natuurterrei-
nen en stadsgroen aan toe en belangrijke 
nieuwe inzichten in de rol die wilde bijen 
spelen in de bestuiving van landbouw-
gewassen. Dit tekent dan ook de breedte 
van de kennis die de auteurs van dit boek 
hebben samengebracht. Onder de bij-
enexperts zijn ecologen en taxonomen, 
maar ook natuurbeheerders.

Alle kennis culmineert in die hoofd-
moot van dit boek: de soortbesprekingen 
van de bijen die in Nederland werden en 
worden waargenomen. Dit betekent een 
belangrijke stap voorwaarts, omdat de 
meeste informatie tot nu toe alleen ver-
spreid over Nederlandse, Engelse, Duitse 
en Franse literatuur gepubliceerd was. 
Het beschrijven van alle soorten vergde 
dan ook vast en zeker nogal wat zoek-
werk. Naast al die informatie, worden na-
tuurlijk ook de vindplaatsen van de bijen 
gegeven in stippenkaarten en worden de 
verschillende leefgebieden in Nederland 
behandeld. 

Zoals de auteurs beschrijven dat 
Westrich eind jaren 1980 voor een im-
puls van het bijenonderzoek zorgde, zo 
zal ook dit boek deze functie vervullen. 
‘De Nederlandse bijen’ compileert jaren 
van studie en kennisvergaring over de 
bijen die in het Nederlandse landschap 

voorkomen – en wel op zo’n manier dat 
een breed publiek hier van kan genieten, 
maar ook de specialist een belangrijk 
naslagwerk heeft om op terug te vallen. 
Het jaar van de bij (2012) mag dan voor-
bij zijn, maar met De Nederlandse bijen 
kunnen we nog jaren mee vooruit. 
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Veel soorten, van microben tot zoog- 
dieren, gebruiken chemische stofjes als 
communicatie. Deze chemische stofjes, 
ook wel infochemicaliën genoemd, kun-
nen informatie verschaffen over de be-
schikbaarheid van voedsel en potentiële 
partners, maar ook de aanwezigheid van 
concurrenten of natuurlijke vijanden. 
Daardoor kunnen ze de interacties tus-
sen soorten in een voedselweb beïn-
vloeden. Vanaf het moment dat het geur-
signaal uitgezonden is, kan in principe 
elk willekeurig organisme de informatie 
die het bevat uitbuiten. Infochemicaliën 
hebben daardoor invloed op de versprei-
ding en distributie van organismen, de 
verspreiding en distributie van concur-
renten en natuurlijke vijanden, en daar-
door de populatiedynamiek van vele 
soorten in een voedselweb. Toch is het 
onderzoek naar het gebruik van chemi-
sche informatie meestal beperkt tot stu-
dies op het niveau van individuele orga-
nismen en de identificatie van de 
chemische stoffen die de informatie 
overdragen. 

De centrale vraag in dit proefschrift 
is hoe de overdracht van chemische in-
formatiestoffen de ruimtelijke populatie-
dynamiek van een soort en de interactie 
tussen soorten in een voedselketen beïn-
vloedt. Om deze vraag te beantwoorden 
is gebruik gemaakt van modelstudies. 
Door middel van simulatiemodellen,  

kan men effecten bestuderen van ver-
anderende parameters die moeilijk te 
schatten zijn in directe experimenten  
terwijl je op hetzelfde moment andere 
factoren constant kan houden. In dit 
onderzoek zijn verschillende reacties 
(of helemaal geen reactie) op chemische  
informatiestoffen van een gastheer en 
een natuurlijke vijand op kunstmatige 
wijze ingesteld. Het modelsysteem dat  
ik gebruik bestaat uit de fruitvlieg Drosop-
hila melanogaster en zijn natuurlijke vij-
and de sluipwesp Leptopilina heterotoma. 
Drosophila melanogaster gebruikt een ei-
gen aggregatieferomoon, dit is een vluch-
tige chemische stof met de eigenschap 
dat het soortgenoten aantrekt, in combi-
natie met geuren van fermenterend fruit 

om geschikte locatie voor reproductie te 
vinden. Leptopilina heterotoma gebruikt 
dezelfde geuren om haar gastheer, de lar-
ven van de fruitvlieg, te lokaliseren.

Voor D. melanogaster kan het aggre- 
geren (samenkomen) op een geschikte 
locatie een reproductievoordeel geven 
als de fruitvliegpopulatie klein is en de 
negatieve effecten die geassocieerd zijn 
met lage populatiedichtheid overkomen 
moeten worden. Deze negatieve effec-
ten, bekend als het Allee effect, kunnen 
bijvoorbeeld veroorzaakt worden door 
moeilijkheden bij het vinden van een 
partner of bij problemen om een hulp-
bron goed te exploiteren. Tegelijkertijd 
zijn er ook kosten verbonden aan aggre-
geren. Individuen binnen een aggregatie 
ervaren veelvuldig sterkere concurrentie 
om voedsel, ruimte en partners dan wat 
ze zouden ervaren wanneer ze alleen 
zouden zijn. Dit leidt tot de vraag: waar-
om gebruikt een soort een aggregatiefe-
romoon wanneer aggregatie in verhoogde 
concurrentie kan resulteren en daarnaast 
het communicatiesysteem bespioneerd 
kan worden door een natuurlijke vijand? 

Ten eerste wordt een wiskundig mo-
del gepresenteerd voor fruitvlieggedrag 
als functie van plaats en tijd. Dit model 
beschrijft hoe de verdeling (lokale dicht-
heid) van een fruitvliegenpopulatie in 
een boomgaard zich ontwikkelt in de 
loop van tijd. De fruitvliegen zijn ver-
deeld in drie subpopulaties, gebaseerd 
op hun activiteit op dat moment. We on-
derscheiden het verblijf op een gistende 
appel (bijvoorbeeld om te eten, te paren 
en eitjes te leggen), het vertrek vanaf een 
gistende appel en het zoeken naar een 
nieuwe gistende appel. In het model is 
ook de tijdsafhankelijke geurversprei-


