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en zeer toegankelijke veldgids waar de 
geïnteresseerde leek veel plezier aan zal 
beleven. Het boekje is verkrijgbaar door 
de auteur een mail te sturen (r.j.koops@
gmail.com); de verzendkosten zijn zelfs 
bij de prijs inbegrepen.
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Defensieterreinen herbergen veel bijzon-
dere biotopen en soorten. Alle reden om 
hierover een speciaal boek te maken, en 
wie zou dat beter kunnen dan Niels Gilis-
sen, ecoloog bij de Dienst Vastgoed van 
Defensie en bovendien natuurfotograaf. 
In Missie natuur is veel te lezen over de 
natuurwaarden, de geschiedenis van 
landaankoop en het gebruik van het  
terrein door Defensie. Omdat tanks en 
vliegtuigen nu eenmaal vaste grond no-
dig hebben, vinden we veel militaire ter-
reinen op de zandgronden, zowel aan de 
kust als in het binnenland.

Defensieterreinen zijn niet alleen 
vaak groot en in sommige gevallen ook 
relatief rustig, het militaire gebruik zorgt 
ook voor vormen van dynamiek die in 
andere natuurterreinen helemaal niet of 
niet op een grote schaal zijn te vinden. 
Tanks zorgen voor open zandbanen,  
branden houden de vegetatie laag en 
van hoge kwaliteit als voedsel voor 
plantenetende dieren, en hooien zorgt 
voor verschraling van graslanden. Deze 
beheermaatregelen worden natuurlijk 
niet primair uitgevoerd met het oog op de 
natuurwaarden, maar om de oefeningen 
goed te laten verlopen. De open gebieden 
zijn van belang voor het doorkruisen, om 
ver te kunnen schieten en als landings-
baan. De intensiteit van de beheering-
repen zorgt ervoor dat lang niet alle 
soorten op defensieterrein zijn te vinden, 
maar juist wel enkele bijzonderheden.  
De kleine wrattenbijter en het valkruid 
zijn daar voorbeelden van. Het rekening 

houden met natuurwaarden speelt overi-
gens wel een steeds grotere rol op defen-
sieterrein, niet in de laatste plaats omdat 
veel gebieden vallen onder het Natura 
2000-netwerk, en dus de Europese regels 
voor de instandhouding van soorten. 

Missie natuur is vooral een fotoboek. 
Vele prachtige platen van planten, dieren 
en landschappen en ook van voertuigen 
en mensen nemen je mee de terreinen 
op. De teksten zijn compact en vrij sim-
pel gehouden en binnen twee uren heb je 
het boek uitgelezen. De nadruk ligt op de 
beschrijving van wat er te vinden is, en 
niet zozeer op de (ecologische) verklaring 
ervan. Planten, vogels, reptielen en grote 
zoogdieren voeren de boventoon. Met 
uitzondering van dagvlinders en sprink-
hanen, komen de insecten er helaas be-
kaaid vanaf. 

In het hele boek wordt het militaire 
gebruik benadrukt. Veel foto’s laten in 
een beeld zowel een plant of dier zien, 
als soldaten of een militair voertuig. In 
de teksten staat allerlei grappig woord-
gebruik, zoals ‘het leger verovert de 
woeste gronden’, ‘natuur in het vizier’, 
‘op verkenning in defensieterreinen’ en 
‘militairen, recreanten en natuur kunnen 
vreedzaam samenleven’. Enkele inter-
views door de auteur zijn uitgewerkt in 
kaders en deze illustreren hoe Defensie 
zelf, omwonenden, een gerenommeerde 
bioloog en twee natuurbeschermers te-
gen defensieterreinen aankijken. NEV-er 
en Staatsbosbeheerboswachter Erik van 
de Spek is een van de geïnterviewden. 
Hij beheert terreinen op de zuidpunt van 
Texel voor Defensie, onder andere De 
Mokbaai en De Hors. 

Het boek besluit met ruim 60 pagina’s 

waarin alle 49 gebieden van Defensie sys-
tematisch worden gepresenteerd. Dit ge-
beurt aan de hand van een kaart en een 
korte beschrijving van geomorfologie, 
natuurwaarden en gebruik. Dit geeft een 
uniek overzicht en is goed bruikbaar als 
excursieplanner. Dan is de vermelding 
van de toegankelijkheid natuurlijk ook 
noodzakelijk: 20 gebieden zijn (vrijwel) 
geheel afgesloten voor publiek.

De mooie foto’s in dit boek en de 
handige gebiedsinformatie nodigen uit 
tot een bezoek. Die uitnodiging om op 
ontdekkingstocht te gaan in de relatief 
onbekende defensieterreinen wordt in 
de inleiding nog eens expliciet verwoord 
door de auteur en in het voorwoord door 
minister Hennis-Plasschaert.
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De titel van dit boek doet misschien  
vermoeden dat het gaat om een dege-
lijk, maar enigszins saai boekwerk, dat 
niet al te aantrekkelijk is voor de mees-
te veldentomologen. Het tegendeel is 
echter waar! In 535 pagina’s worden 
meer dan 4300 foto’s gepresenteerd, 
waarvan een groot deel betrekking heeft 
op insecten of mijten. De vijftien pagi-
na’s tellende inleiding bevat voorname-
lijk algemene informatie en weet niet 
echt te boeien. Het grootste deel van het 
boek (490 pagina’s) is een fotogids waar 
per boomsoort de door insecten, mijten, 
schimmels, bacteriën en virussen ver-
oorzaakte ziekten worden behandeld. 
Per ziekteveroorzaker worden er meest-
al twee tot vijf foto’s gegeven waarop 
het ziektebeeld en, in het geval van in-
secten, vaak ook de larve en de adult is 
afgebeeld. De foto’s zijn van goede kwa-
liteit en eigenlijk allemaal duidelijk en 
ter zake doende. De bijhorende teksten 
zijn kort (ruwweg 100-200 woorden) 
maar hebben een hoge informatiedicht-
heid en behandelen meestal de leefwij-
ze, herkenning, het schadebeeld en de 
uiteindelijke gevolgen voor de boom. 

In totaal worden 60 soorten of genera 
van bomen en struiken behandeld die 
bijna allemaal, al dan niet aangeplant, 
in Nederland voorkomen. Logischerwijs 
varieert het aantal behandelde schade-
veroorzakers sterk per boom. Zo worden 
van vlier maar drie schadeveroorzakers 
genoemd, terwijl van het geslacht den  


