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Mijn eerste gedacht bij de titel van  
dit boek was: ‘Die durft! En dat in zijn 
eentje’. De vliesvleugeligen en (hun) 
bescherming, wereldwijd, in 218 pagina’s 
vangen? Dat kan alleen als je een goed 
overzicht hebt over de literatuur op dit 
terrein. Gezien de literatuurlijst zit dat 
wel goed. Maar dan: hoe breng je die  
grote hoeveelheid onderzoekresultaten 
overzichtelijk over op de lezer. Ik laat 
eerst de verschillende hoofstukken, met 
zo af en toe een kritische opmerking, de 
revue passeren. Daarna schrijf ik iets 
over de relatie tussen de lay-out en de  
inhoud en tot slot geef ik mijn oordeel 
over dit boek.

In het voorwoord onderstreept de au-
teur het belang van Hymenoptera voor  
de mens. Bijen en andere insecten leve-
ren ons hun bestuivingsdiensten en veel 
Parasitica zijn van belang voor de biolo- 
gische bestrijding van plaaginsecten. 
Bovendien heeft de bestudering van soci-
ale insecten de moderne biologie een 
nieuw en productief onderzoeksgebied 
opgeleverd: de sociobiologie. Genoeg  
redenen om ons in te spannen om op 
vele niveaus – van soort tot habitat – deze 
insecten te beschermen.

Het eerste hoofdstuk introduceert  
de Hymenoptera en hun behoud en be-
scherming. Het behandelt kort de syste-
matiek en gaat uitgebreid in op de enorme 
diversiteit. Vragen die aan de orde komen 
zijn: hoe stel je in een bepaald gebied de 
diversiteit vast, welke vangmethoden  
gebruik je en hoe vergelijk je de diver- 
siteit van verschillende gebieden? Wat  
betekent het als de diversiteit afneemt? 
Welke maatregelen neem je om dat tegen 
te gaan?

Een probleem bij de bescherming 
van Hymenoptera is dat wij sommige als 
nuttig beschouwen en andere als scha- 
delijk. De eerste groep – de bestuivers  
en biologische bestrijders – dienen be-
schermd te worden. De tweede groep  
– vraatveroorzakers, zoals bladwesp- 
larven – dienen bestreden te worden. 
Enerzijds houden Hymenoptera levens-
gemeenschappen in stand, maar ander-
zijds, als ze door ons toedoen in andere 
gemeenschappen terecht komen, kun-
nen ze daar grote schade veroorzaken. 
Als het belang van de bescherming ter 
sprake komt, onderscheidt de auteur  
drie categorieën: (i) de bekende en door 
het publiek geliefde soorten zoals bijen, 
(ii) de plaaginsecten die in hun natuurlijk 

areaal of daarbuiten schade aanrichten 
en (iii) de vele onbekende soorten, vooral 
de Parasitica, die van belang zijn in het 
ecosysteem. Hier begint er voor mij iets 
te wringen: behoud van plaaginsecten. 
Hoe zit dat? En de Hymenoptera, die door 
ons toedoen in andere gemeenschappen 
terecht komen en daar veel schade aan-
richten? Die ook beschermen? Ik neem 
aan dat de auteur bedoelt dat we de ont-
vangende gemeenschappen moeten be-
schermen tegen introducees, maar hij 
vermeldt dat nergens expliciet.

De volgende vier hoofdstukken kan ik 
alleen maar begrijpen als illustraties van 
het conflict tussen enerzijds het gebruik 
van uitheemse Hymenoptera voor bestui-
ving en voor biologische bestrijding en  
de nadelige gevolgen die dat kan hebben 
voor de ontvangende levensgemeeschap-
pen en anderzijds de wens deze insecten 
te beschermen. Vanuit die wens draagt de 
auteur onderzoeken aan waaruit blijkt 
dat geïntroduceerde bijen of mieren de 
plaatselijke gemeenschappen gaan do-
mineren. Zijn advies reikt niet verder dan 
het hameren op meer onderzoek voordat 
we weer een bijensoort of parasitoïd in 
een vreemde omgeving introduceren. 
Ongetwijfeld een realistische houding, 
maar wat een wat strijdvaardiger opstel-
ling had van mij wel gemogen. 

Hoofdstuk 2, ‘Alien Hymenoptera in 
classical biological control’, stelt het hier-
boven al gesignaleerde probleem cen-
traal. Als je voor de biologische bestrij-
ding van een plaaginsect vliesvleugelige 
bestrijders in een levensgemeenschap 
plaatst waarin ze van nature niet voor- 
komen kan dat leiden tot een verstoring 

van de ontvangende gemeenschap. De 
auteur draagt voorbeelden aan van on-
doordachte introducties, maar erkent  
het feit dat er nu eenmaal biologisch be-
streden moet worden. Voordat besloten 
wordt een plaagbestrijder te introduce-
ren is zorgvuldig onderzoek nodig en het 
is nooit uit te sluiten dat het toch mis 
gaat. Ontwikkelingen om de in hoofdstuk 
2 geschetste problemen te voorkomen 
zijn de in hoofdstuk 3 opgevoerde ‘con-
servation biological control’ en ‘cultural 
control’. Om met de laatste te beginnen: 
men probeert in landbouwgebieden 
agrariërs te prikkelen om op hun land 
plekken te creëren waarin inheemse pa-
rasitoïden en predatoren zich kunnen 
vestigen en vermeerderen. Deze organis-
men kunnen dan vanuit deze plekken  
in het gewas aan de slag als biologische 
bestrijders. Zo kan je ‘behoud’ en ‘bestrij-
ding’ dichter bij elkaar brengen.

Wij slepen niet alleen met biologische 
bestrijders, maar ook met bestuivers. In 
hoofdstuk 4 ‘Introduced bees: threats or 
benefits’, gaat de auteur nader in op de 
effecten van de introductie van honing-
bijen en hommels op plaatselijke levens-
gemeenschappen. Het blijkt dat vooral 
voor de bestuiving geïntroduceerde hom-
mels, die uit de kassen ontsnappen, in 
hun vreemde omgeving hevig kunnen 
concurreren met de plaatselijke hom-
melfauna, vaak met nadelige gevolgen 
voor de laatste. Eenzelfde verhaal gaat op 
voor geïntroduceerde wespen en mieren 
(hoofdstuk 5).

Na deze hoofdstukken, die vooral in 
het teken staan van het conflict tussen 
het gebruik van Hymenoptera en de na-
delige effecten, komt de auteur op voor 
mij bekender terrein. Het gaat nu echt 
om het behoud van vliesvleugeligen. 
Wakker geschud door de bestuivings- 
crisis (hoofdstuk 6), wordt duidelijk dat  
er iets moet gebeuren. En wel op verschil-
lende niveaus. Niet alleen moeten we op 
soortniveau te werk gaan, maar ook op 
habitatniveau.

In Hoofdstuk 7, ‘Levels of conserva-
tion concern and the shortcomings of 
current practice’, komen de niveaus ter 
sprake waarop Hymenoptera beschermd 
kunnen worden: de bescherming van een 
soort, eventueel een hoger taxon en de 
bescherming van een habitat. Ook in  
Nederland kennen we die niveaus. In ons 
land lag in het verleden meer de nadruk 
op soortbescherming tot men inzag dat 
voor veel soorten een habitatbescher-
ming veel effectiever blijkt te zijn. De  
auteur constateert bij de Hymenoptera 
een imago probleem – vlinders hebben 
daar geen last van – dat onder andere 
verklaart dat op veel lijsten van bescherm-
de soorten soms een enkele aculeaat 
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voorkomt, maar nooit een sluipwesp. 
Hij pleit, op grond van een groot aantal 
publicaties, voor een bescherming die 
oog heeft voor ecologische processen, zo-
als bestuiving, symbiose en parasitisme, 
hetgeen betekent dat je moet streven 
naar een habitatbescherming. 

New gaat in Hoofdstuk 8, ‘Habitat pa-
rameters and manipulation’, nog eens 
dieper in op de habitatbenadering. Aan 
de orde komen vragen als: Wat is een  
habitat? Is er een relatie tussen de com-
plexiteit van een habitat en de rijkdom 
aan Hymenoptera? Welke eisen stellen 
met name aculeaten aan hun milieu? 
Als die vragen beantwoord zijn, kunnen 
we gaan denken over het manipuleren 
van habitats, zowel in de natuur, land-
bouwgebied en de stedelijke omgeving. 
Ook hier komt weer uitgebreid de conser-
vation biological control ter sprake. Vele 
onderzoekingen wijzen erop dat ingre-
pen in een habitat de diversiteit aan Hy-
menoptera kan verhogen. Het is vooral 
zaak een onderzoek naar diversiteit over 
een lange termijn uit te voeren, omdat de 
soortensamenstelling op een plek door 
de tijd heen verandert. Op een bepaald 
moment kan de samenstelling arm lij-
ken, terwijl op lange termijn veel ver-
schillende soorten worden aangetroffen.

In hoofdstuk 9 ,‘Species case histo-
ries’, passeren zeven angeldragende 
soorten, flagship species, de revue. Onder 
andere Bombus franklini (uitgestorven?), 
Bombus distinguendus (alleen nog aan de 
rand van zijn verspreidingsgebied in het 
Verenigd Koninkrijk), Chalicodoma pluto 
(zeer zeldzaam) en Formica rufibarbis (zeer 
zeldzaam in het Verenigd Koninkrijk). De 
informatie per soort is zeer beperkt. Wat 
ik met dit hoofdstuk aan moet is mij niet 
duidelijk. Breekt de auteur toch weer een 
lans voor soortbescherming? Wil hij  
laten zien dat wat we bij vlinders kunnen 
– zeldzame soorten aanwijzen en ze pro-
beren te beschermen – we ook bij aculea-
ten kunnen? Ik weet het niet.

Tot slot hoofdstuk 10 ‘Assessing con-
servation progress and priorities for the 
future’. Hier komen twee onderwerpen 
aan de orde: monitoring en ‘set-aside’-
projecten. Monitoren kan zich zowel 
richten op een soort als op een habitat. 
De verschillende methoden om te moni-
toren worden besproken en het belang 
om bij dit werk ook leken in te schakelen 
wordt benadrukt. Dat laatste is lastiger 
dan bij het monitoren van vlinders, aller-
eerst door het al vermelde imagopro-
bleem en ook doordat sommige soorten 
in het veld moeilijk te herkennen zijn. 
Op habitatniveau concentreert de schrij-
ver zich op de agrarische omgeving, 
met daarin natuurlijke elementen (set-
asides). Boeren moeten worden gestimu-

leerd stukken grond zodanig te beheren 
dat het voor bestuivers en biologische  
bestrijders goed toeven is op die plekken. 
We weten in ons land dat dit soort pro-
jecten slechts af en toe succesvol is. Het 
boek eindigt met, wat mij betreft, de be-
langrijkste onderdelen: de literatuurlijst 
en de index. Ik kom daar straks op terug.

Ik heb het boek van kaft tot kaft gele-
zen en dat valt waarlijk niet mee. Het is 
waarschijnlijk ook niet de bedoeling van 
de auteur. Hij heeft tussen beide kaften 
zeer veel literatuurgegevens op de gebie-
den van Hymenoptera en van Conser- 
vation bijeen gebracht in een aantal 
hoofdstukken, die erg los van elkaar 
staan. Dat de nadruk ligt op het bijeen-
brengen van zoveel mogelijk gegevens 
wordt ook nog eens onderstreept door 
het feit dat de tekst veel opsommingen 
bevat en veel samenvattende tabellen. 
Geen enkel hoofdstuk wordt afgesloten 
met een conclusie of korte samenvatting. 
De lay-out onderstreept die propvolle 
hoofdstukken nog eens: compacte stuk-
ken tekst, bijna geen alinea’s en het ont-
breken (zelfs in het hoofdstuk over de 
flagship species) van afbeeldingen om 
even van de letters los te komen. Hoe kun 
je dit boek het best gebruiken? Als je in 
een bepaald taxon geïnteresseerd bent, 
raadpleeg dan de index. Zoek je naar de 
literatuur over een bepaald onderwerp, 
dan raad ik je aan de uitgebreide, 22  
pagina’s tellende, literatuurlijst door te 
nemen.

Tot slot mijn oordeel over dit boek. 
Het bevat een grote hoeveelheid feiten 
die bijeengehouden wordt door een 
mooie, harde kaft maar helaas niet door 
een boeiend, samenhangend betoog. 
Voor de echte bibliofiel aardig om op de 
boekenplank te hebben staan, maar voor 
de praktijkgerichte natuurbeschermer is 
het een te onoverzichtelijke publicatie 
om mee aan de slag te kunnen.

Hans Nieuwenhuijsen
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Wat is dit boek voor een publicatie? In  
ieder geval geen eenvoudig naslagwerk. 
Het is ook geen concrete uiteenzetting 
over of voor praktisch natuurbeheer. Dit 
boek van Frits Bink is vooral bedoeld om 
te leren nadenken over hoe insecten ge-
bruik maken van een landschap. Het gaat 
om begrip voor de biologie van een in-
sect. Die is voor iedere soort weer anders, 

hoe ze soms ook op elkaar mogen lijken. 
Door beter het verband te begrijpen tus-
sen de eigenschappen van een landschap 
en de behoeften van een insect zal men 
er eerder in slagen de insecten de ruimte 
te gunnen die ze verdienen. Deze uitgave 
uit 2010 is bedoeld diegenen die met be-
heer en beleid bezig zijn te inspireren, 
maar ook in te wijden in het speciale on-
derwerp van bescherming van insecten. 
Ook enthousiaste vrijwilligers kunnen  
er veel in vinden om beter te monitoren. 
Dit met de hoop: meer ruimte voor in- 
secten!

De ondertitel van het boek luidt: ‘een 
nieuwe visie op insectenbescherming’. 
Waarschijnlijk was de ‘oude visie’ om 
slechts te kijken naar bijzondere, zeld- 
zame, weinig gevonden insectensoorten, 
met mogelijk ook nog eens een negatieve 
trend. Voor dergelijke soorten kan ge-
poogd worden een aangenaam gebied  
te creëren of behouden. Daar is op zich 
niets mis mee, maar het is toch, zoals  
de auteur laat zien, een tekortkoming. 
Volgens de nieuwe visie wordt dieper in-
gegaan op de overlevingsstrategieën van 
vele bij een bepaald landschap horende 
insectensoorten. De ene soort zegt bij-
voorbeeld veel over het gevoerde beheer, 
de andere, hoe interessant of mooi ook 
verder, zegt bijna niets over het gebied. 
Iedere soort heeft zijn eigen overlevings-
strategie binnen het landschap, zijn ei-
gen geaardheid, soms zeer bijzondere  
eigenaardigheden. Als het goed is gaat 
een visie vooraf aan beleid en leidt goed 
beleid tot goed beheer. De auteur draagt 
het boek op aan iedere beleidsmaker, 
landschapsbeheerder of liefhebbende 


