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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. 
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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  



98 entomologische berichten
 74 (1-2) 2014

geschreven. De voorloper van dit boek, 
‘Dagvlinders in Vlaanderen – ecologie, 
verspreiding en behoud’ (Maes & Van 
Dyck 1999), vormde een goede uitgangs-
positie voor dit nieuwe werk. De nieuwe 
versie is niet alleen kleurrijker, maar met 
de nieuwe inzichten worden onderzoek, 
trend en concretere acties beter en op 
meer detail beschreven. Het is dus een 
waardige opvolger.

Het dikke boek van ruim 540 pagina’s 
heeft een logische inleiding van vier 
hoofdstukken waarin de actuele status 
van dagvlinders in Vlaanderen op een 
educatieve manier wordt beschreven.  
Zo gaat hoofdstuk twee in op de popula-
tiedynamiek en ecologie van vlinders. 
Schematisch, maar ook met landschaps-
foto’s worden knelpunten als bestrij-
dingsmiddelen, vervuiling, vermesting, 
verdroging, versnippering van het land-
schap geïllustreerd. De eisen die dagvlin-
ders aan hun omgeving stellen worden 
ondersteund met sprekende en vaak 
diepgaande voorbeelden die zowel leek 
als kenner zullen aanspreken. Iedere  
lezer begrijpt zo wat de rol van het land-
schap is voor de vlinders en welke be-
dreigingen relevant zijn. Dit boek is uniek 
omdat het uitlegt wat de indicatieve 
waarden zijn van vlinders in het land-
schap, in het milieu, voor natuurherstel 
en voor biodiversiteit. Een leuk voorbeeld 
is een uitgebreide tabel met soorten die 
een indicatiewaarde hebben om andere 
soorten op dezelfde plaats aan te treffen. 
Hiermee leert de lezer hoe vlinderge-
meenschappen zijn opgebouwd en krijgt 
men een beter inzicht in natuurterreinen. 

Een hoofdstuk over trends en moni- 
toring, die de soortbespreking al een 
beetje introduceert, ontbreekt natuurlijk 
niet. De toestand van de Vlaamse dag-
vlinders wordt uitvoerig besproken. 
Soortsamenstellingen veranderen onder 
invloed van de klimaatverandering. Een 
overzichtelijke tabel met vlinders en hun 
klimaatgeschiktheid biedt de lezer hou-
vast om goed op te letten in het veld. 
Gezien de areaaluitbreidingen is deze 
ook van toepassing op Nederland, want 
enkele van de meest succesvolle klimaat-
volgers zoals braamparelmoervlinder, 
staartblauwtje en Bretons spikkeldik- 
kopje zijn inmiddels al in ons land waar-
genomen. De beschrijving van de Vlaam-
se ‘hotspots’ en belangrijke vlinderge- 
bieden geven aan dat de vlinders in 
Vlaanderen onder druk staan. Suggesties 
voor nader onderzoek worden dan ook 
volop beschreven door het boek heen. 

De basis van deze publicatie zijn de 
soortbesprekingen in hoofdstuk 5. Ook 
hier onderscheidt dit boek zich enorm 
van andere werken door een uitgebreide 
beschrijving te geven van de ecologie en 

de maatregelen die kunnen worden ge-
nomen. Hier hebben beheerders iets aan. 
Iets wat ik niet eerder in vlinderboeken 
heb gezien zijn de gemodelleerde kan-
senkaarten. Hiermee wordt de vlinder-
liefhebber aangespoord om ook eens bui-
ten de vaste populaties te gaan zoeken. 
Habitatfoto’s illustreren het juiste leef- 
gebied, dat soms weer vanuit vlinder- 
gemeenschappen wordt benaderd zoals 
bij het bruin dikkopje dat het habitat 
deelt met het dwergblauwtje. Maar ook 
vanuit de levenswijze van de vlinder,  
zoals bij de grote weerschijnvlinder 
waarin baltsplaatsen, voedselplanten en 
eiafzetplekken in een landschapsfoto 
zijn aangegeven.

Hoofdstuk zeven is uniek en mis-
schien het meest waardevolle hoofdstuk 
waar terreinbeheerders en beschermings-
organisaties veel kennis uit kunnen ha-
len. Beheertechnieken als gefaseerd 
maaien, bosrandbeheer en begrazing 
worden kort besproken. Speciale tekst- 
kaders geven goede voorbeelden voor  
afzonderlijke soorten (bijv. gentiaan-
blauwtje, veldparelmoervlinder en aard-
beivlinder) die profiteren van goed  
beheer in hun habitat. Maar ook de vrij-
willigers en het maatschappelijk belang 
hebben een prominente rol. Tuinvlinder-
telling, monitoring, vlinderwerkgroepen 
en natuur op bedrijventerreinen zijn goe-
de voorbeelden hiervan. Het boek besluit 
met een toekomstvisie waarin de auteurs 
duidelijke actiepunten hebben geformu-
leerd, die door beheerders en beleids- 
makers moeten worden uitgevoerd om 
de vlinders te behouden in de toekomst. 

Ik beschouw vlinderboeken altijd zeer 
kritisch, maar in dit geval hebben we te 

maken met een nieuw standaardwerk 
dat duidelijk vanuit vlinderbescherming 
en passie is geschreven door enthousias-
te auteurs. Met ‘De dagvlinders van Ne-
derland’ (Bos et al. 2006) hadden we al 
een mooi standaardwerk voor Nederland, 
maar dit boek gaat duidelijk een stap ver-
der en is zowel wetenschappelijk als 
praktisch onderbouwd en is ook zeer 
bruikbaar in ons land. Dit boek hoort 
thuis op de plank bij beheerder, bescher-
mer en liefhebber. Het zou daarom in 
mijn ogen bijna een handleiding voor  
een natuurbeschermingsorganisatie kun-
nen zijn en sluit zonder twijfel aan bij 
enkele eerdere standaardwerken uit de 
Lage Landen: ‘de Bink’ (1992) en ‘de Bos’ 
(et al. 2006).
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De leembossen in de driehoek Boxtel, 
Schijndel en Best zijn relatief onbekende 
natuurgebieden. Dit nieuwe boek brengt 
daar verandering in. Het bespreekt uit-
voerig de ontstaansgeschiedenis en de 
voorkomende mossen, planten, padden-
stoelen, slakken, insecten, amfibieën, 
reptielen, zoogdieren en vogels. Voor de 
insecten zijn er hoofdstukken gewijd aan 
de libellen, dag- en nachtvlinders, zweef-
vliegen, kevers, bladwespen en bijen. Het 
boek gaat over enkele mooie gebieden 
waarin vooral mozaïeken van bossen en 
weilanden te vinden zijn: Veldersbosch, 
Heerenbeek, De Mortelen, Scheeken en 
Geelders. Deze vochtige bossen bestaan 
grotendeels uit loofbomen; vooral (aan-
geplante) populieren zijn wijdverspreid. 
Dit zorgt voor een prettige afwisseling in 
een streek waar droge bossen, heiden en 


