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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 
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vrijwilliger die zich afvraagt hoe hij kan 
bijdragen aan een betere insectenbe-
scherming.

Om dit te kunnen doen moet je twee-
zijdig leren denken. (1) Je kan kijken naar 
een concreet gebied: wat heeft zo’n land-
schap te bieden aan insecten en wat 
vraagt dat dan voor aanpassingen van 
die insecten. (2) En je kan uitgaan van  
de insecten: wat zegt de fauna over het 
landschap, vanuit de behoeften en mo- 
gelijkheden van die soort gezien. Bink 
splitst de behoeften in een aantal alge-
mene groepen. Het zijn voor de hand  
liggende categorieën: de voedselbronnen 
van larve en imago, de fysieke en bio- 
tische stress van het landschap en de 
medebewoners. Een insect moet zijn 
mannetje staan in afweermogelijkheden, 
list en bedrog, of moet allerlei moeilijk-
heden kunnen ontwijken. Ook moet een 
insect zijn omgeving kunnen verkennen, 
op de schaal waarin de landschapsele-
menten voorhanden zijn. Verder is er  
het onderwerp van afstemmen van de  
levenscyclus en de spreiding daarin, 
waardoor het voor een insect mogelijk  
of onmogelijk is in een landschap met 
bepaalde hulpbronnen en bepaalde fysie-
ke en biotische stress te blijven voorko-
men als soort. De auteur maakt duidelijk 
dat je verschillende orden van grootte 
hebt waarin dat gebruik van het land-
schap met betrekking tot al die genoem-
de behoeften en mogelijkheden plaats-
vindt: macro-, meso- en microschaal. 
Sommige mogelijkheden die het land-
schap biedt spelen op macroschaal, die 
schaal speelt bijvoorbeeld vaak een rol bij 
het ontdekken van nieuwe leefgebieden. 
Op mesoschaal, zoals een vegetatietype 
of – mozaïek, moeten vaak partners op-
gezocht kunnen worden of moeten bio-
toopcombinaties aanwezig zijn. Er zijn 
ook insecten die veel op microschaal  
leven, heel gespecialiseerd op heel plaat-
selijke omstandigheden waar ze noodge-
dwongen wel dicht in de buurt moeten 
blijven.

Het boek is goed opgebouwd, met  
telkens verwijzingen naar eerdere hoofd-
stukken. De grote hoofdonderdelen zijn 
makkelijk te vinden door zijkantmarke-
ring. De inhoud is breed te noemen. 
Hoofdstuk 1 beschrijft de weinige insec-
tensoorten die in natuurbeschermings-
wetten voorkomen en bij welke instan-
ties/verenigingen je informatie kunt 
vinden. Hoofdstuk 2 beschrijft het land-
schap en de bijzonderheden van het 
oudste insectenreservaat, waarbij het  
beheer met (insecten)kennis op micro-
schaal wordt uitgevoerd. Men loopt er  
tegen aan dat voor optimaal beheer uit 
een veelheid van relaties tussen insect  
en landschap een keuze gemaakt moet 

worden. De volgende hoofdstukken gaan 
over dood hout, de levenscyclus van de 
kleine vos (Aglais urticae), loopkevers (Ca-
rabidae) in z’n algemeen en de zeldzame 
grote vuurvlinder (Lycaena dispar). Telkens 
worden de eisen en beperkingen van de 
soorten benoemd. 

Dan volgen twee hoofdstukken over 
een klein en groot leefgebied. De tuin met 
vele ‘langskomende’ soorten en het Am-
sterdamse Bos en het verlies van (bijzon-
dere) vlindersoorten door de afstemming 
op de landschapsbeleving van de mens 
met kortgeschoren gazon, donker bos  
en een scherpe grens daartussen. Frits 
Bink noemt het zo: het landschap is hier 
te eenvoudig geworden, dit leidt er letter-
lijk toe dat insecten zich moeilijker ori-
enteren.

Vervolgens worden de grootland-
schappelijke oorzaken van de achteruit-
gang van insecten beschreven: het ver-
dwijnen, vereenvoudigen en versnipperen 
van natuurgebieden, de welbekende 
ver-thema’s en tenslotte het verkeerde 
uitvoeren van maatregelen in natuurter-
reinen. Het tegenovergestelde, het ver-
schijnen van soorten, is het onderwerp 
van het volgende hoofdstuk. Het heeft 
evenzeer verschillende oorzaken als het 
verdwijnen en Bink pleit ervoor om dit 
tezamen met het verdwijnen van soorten 
te beschouwen, zodat het ‘waarom’ ervan 
duidelijk is. 

De nadruk komt vervolgens te liggen 
op landschappen: de vegetatietypen die 
men er kan tegenkomen en de bijzondere 
omstandigheden, met het uiteindelijk 
doel te zien wat ze voor insecten aanbie-
den en wat voor problemen ze geven. 
Dan volgt het hoofdstuk ‘Landschappen 
lezen’ over het waarnemen van patronen 
en grenzen op verschillende schalen om 
de complexiteit van het landschap te  
duiden. Een minder complex landschap 
biedt ruimte aan minder soorten. Het 
hoofdstuk ‘Landschappen begrijpen’ gaat 
voornamelijk over de processen die spe-
len, en meer nog, de effecten van die pro-
cessen en hoe beheer die kan sturen. 

Daarna volgen vele hoofdstukken die 
op de verscheidenheid van levenswijzen 
van insecten ingaan: ecologisch profiel, 
voedselgilden, strategieën, ‘habitatprofie-
len’ en overlevingsplekken. Hierbij hoort 
ook een tekst met een verklaring waarom 
brede gradiënten zo soortenrijk kunnen 
zijn. 

Vervolgens verschuift de aandacht 
naar de maatschappelijke aspecten van 
natuurbehoud, natuurbeheer en monito-
ren. Er heerst soms onvrede over ‘tuinie-
ren’ in de natuur; een nogal kleinerende 
term voor natuurbeheer. Deze term 
wordt in het boek mooi omschreven in  
de termenlijst: ‘menselijke begeleiding 

ten einde ongewenste menselijke invloed 
te compenseren’. Bij ingrepen zoals be-
grazing, kappen, maaien, plaggen, bran-
den, beïnvloeden van de waterhuishou-
ding en uitbaggeren staan geen speciale 
aanbevelingen voor insecten vermeld. 
Die zijn er uiteraard wel. Hoofdstuk 23 
leidt naar het doel van het boek: de na-
tuur- en insectenliefhebber helpen met 
goed beheer. De tekst geeft aan via welke 
stappen men te werk gaat: (1) via topo-
grafische kaart het grove landschapstype 
bepalen, (2) met behulp van hoofdstuk-
ken 12 en 13 in het veld de landschaps-
structuur bestuderen, (3) nogmaals met 
behulp van hoofdstukken 14, 16 en 24 het 
landschap uit insectenoogpunt bekijken 
op specialiteiten, mogelijkheden en on-
mogelijkheden, (4) het beoordelen van  
de processen die op het ogenblik plaats-
vinden door natuur of mens, (5) een 
vraagstelling maken en op grond daarvan 
inventarisatiemethode uitzoeken, (6) het 
zoeken van een oorzakelijk verband tus-
sen een bepaald type landschap en een 
bepaalde insectensoort, (7) de vertaalslag 
maken naar beheer, (8) contact maken 
met andere ecologen met je voorstel, en 
(9) samen of alleen in contact treden met 
terreinbeheerders en vooral ook luisteren 
welke maatregelen reëel genomen kun-
nen worden. Het is nogal een lijst van ac-
ties en ik moest het boek dan ook echt 
‘herkauwen’ om daadwerkelijke ingan-
gen voor beheer te vinden.

De auteur hoopt dat een beter over-
wogen natuurbeheer te verkrijgen is door 
onderzoek van landschap en entomo-
fauna én door communicatie met andere 
ecologen en beheerders. Daartoe is naast 
dit boek als opstap nog wel een hele  
studie nodig in andere literatuur om te  
bepalen welke strategieën de insecten-
soorten hebben die in een onderzoek in 
een bepaald landschap zijn gevonden. 

Badda Beijne-Nierop
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In 2013 verscheen weer een nieuw Neder-
landstalig vlinderboek op de markt. Vlin-
derboeken gaan vaak over herkenning, 
de zogenaamde veldgidsen, of over spe- 
cifieke regio’s, zoals dit boek. Wat mij  
direct opviel was de subtitel ‘Nieuwe 
kennis voor betere actie’: dus een boek 
dat vanuit beschermingsperspectief is 
geschreven. Heel interessant, want daar 
zijn niet zoveel vlinderboeken over  


