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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 
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stuifzanden op zure gronden de boven-
toon voeren. Ze zijn een ‘schatkamer van 
biodiversiteit’, want hoe vaak kom je in 
Noord-Brabant nu slanke sleutelbloem, 
éénbes en muskuskruid tegen? De oor-
zaak van deze afwijkende omstandig- 
heden wortelt in het eind van de laatste 
ijstijd, ruim 10.000 jaar geleden. Toen 
hoopten stuivend zand en leem op in 
vochtige laagtes, wat in deze regio een 
leemplaat vormde. Leem is niet zuur en 
laat water slecht door. Hierdoor ontston-
den er geschikte omstandigheden voor 

de genoemde planten, maar ook voor 
soorten zweefvliegen, bladwespen en  
kevers die je eerder in Zuid-Limburg zou 
verwachten.

Het boek is rijk aan informatie en 
prachtig geïllustreerd met tientallen  
foto’s. Het is duidelijk dat als je in de 
buurt van deze bossen woont of er vaak 
komt, een dergelijk overzichtswerk ver-
plichte kost is. De vraag is natuurlijk of 
het boek ook voor de gemiddelde ento-
moloog interessant genoeg is om als  
‘algemeen’ natuurboek aan te schaffen. 
Dat hangt ervan af. Er staan helaas geen 
complete soortenlijsten in. In de teksten 
over de soortenrijke groepen blijft het bij 
de beschrijving van enkele typische soor-
ten. Als het boek ook soortenlijsten had 
bevat, was het pas echt een naslagwerk 
geworden over de soortenrijkdom van 
(enkele groepen van) het gebied en kon-
den vergelijkingen gemaakt worden met 
andere gebieden. Voor de dag- en nacht-
vlinders en libellen wordt weliswaar  
gebiedspecifieke informatie gegeven, 
maar omdat over deze groepen al zo ont-
zettend veel geschreven is, zijn er geen 
nieuwigheden te lezen. De bijen zijn niet 
volledig geïnventariseerd en ook niet erg 
soortenrijk in deze bossen.

Maar er zijn zeker drie hoofdstukken 
die het boek voor entomologen een gro-
tere waarde geven, namelijk de hoofd-
stukken over bladwespen, zweefvliegen 
en kevers. Deze dieren figureren niet 
vaak in dit type landschapsboek en de 
besproken leefwijzen en ecologie vormen 
een welkome aanvulling op de bestaande 

literatuur. Het hoofdstuk over bladwes-
pen van Ad Mol is uniek, want over deze 
groep wordt weinig geschreven. Niet al-
leen de belangrijke specifieke voedsel- 
bomen van de verschillende soorten  
worden gepresenteerd, maar ook hun 
specifieke plek op de plant, leefwijze en 
behoefte aan vegetatiestructuur. De 
zweefvliegentekst van Jaap van der Lin-
den is een gedegen faunistische bijdrage, 
waarbij keurig alle soorten van de leem-
bossen vergeleken worden met de lande-
lijke dataset van zweefvliegen in Neder-
land om ‘kenmerkende soorten’ te 
selecteren en te bespreken. 

Het keverhoofdstuk van Tim Faasen 
is het hoogtepunt van het boek. Hij deelt 
de keversoorten in naar de substraat- 
typen waarop ze leven: levende planten, 
dode planten, schimmels, levende die-
ren, dierlijk afval, dode dieren, bodem en 
water. Aan de hand van de 727 gevonden 
soorten weet hij op een schitterende 
manier allerlei (mini)biotopen en struc-
turen van een bos die van belang zijn 
voor de biodiversiteit te illustreren. 
Hiermee lukt het hem om echt tot het 
hart van de leembossen door te dringen. 
Het zou goed zijn als elke bosbeheerder 
op zo’n manier leert kijken om zijn bos  
te ‘begrijpen’.

Deze drie fraaie entomologische 
hoofdstukken zijn voldoende reden om 
tot aanschaf over te gaan.
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NEV-agenda
1 mrt Voorjaarsbijeenkomst sectie 

Everts, Schoonrewoerd
15 mrt Bijeenkomst Mierenwerk-

groep, NMC in Zeist
15 mrt Bijeenkomt afdeling Oost,  

Rielerweg 69 in Deventer (re-
servedatum 22 mrt)

30 mrt Bijeenkomst afdeling Noord, 
De Naturij in Drachten

5 apr Voorjaarsbijeenkomst sectie 
Snellen, Schoonrewoerd

12 apr Voorjaarsbijeenkomst sectie 
Thijsse (inclusief excursie), 
Ede

17 apr NEV-Lentebijeenkomst / Algemene 

Ledenvergadering, Vergadercen-
trum Vredenburg in Utrecht

26 apr Voorjaarsexcursie sectie Hy-
menoptera, St. Pietersberg, 
Maastricht (reservedatum 5 
mei)

10 mei Excursie sectie Everts, zie web-
site voor locatie

30 mei – 
1 jun NEV-Zomerbijeenkomst, Drents-

Friese Wold bij Appelscha
14 jun Excursie sectie Everts, zie web-

site voor locatie
27-29 jun Gezamenlijke excursie van de 

secties Snellen en Ter Haar, 
Soest/Baarn
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