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De Biodiversiteit van Nationaal Park De 
Meinweg is een lijvige hardcover met een 
schat aan informatie over de rijke biodi-
versiteit van het gebied. De inleidende 
hoofdstukken bieden de lezer een korte 
maar gedegen samenvatting van het na-
tuuronderzoek, de geologie, de bodem, 
de waterhuishouding en de vegetatiety-
pen, alsmede een korte analyse van de 
biodiversiteit in De Meinweg. Veruit het 
grootste deel van het boek is gewijd aan 
de soortenlijsten met in totaal 6594 (!)  
soorten. De Meinweg is hiermee een 
van de soortenrijkste gebieden van Ne-
derland, hetgeen verklaard kan worden 
door de ligging in het zuidoosten van ons 
land (met allerlei zuidelijke en oostelijke 
soorten die hier een areaalgrens hebben) 
en de aanwezige biotoopvariatie. De 
schrijvers sluiten af met een uitgebreide 
bibliografie met publicaties over het  
nationale park waaruit de soortenlijsten 
zijn gedistilleerd.

In zoverre men ooit van ‘compleet’ 
kan spreken, ogen de soortenlijsten in 
het boek voor sommige groepen, bij-
voorbeeld Odonata (74% van de totale 
Nederlandse fauna), Lepidoptera (55%), 
Trichoptera (45%), Orthoptera (49%),  
Araneae (40%) en Coleoptera (26 %), vrij 
compleet. Er is duidelijk gedegen onder-
zoek gedaan naar deze groepen. Andere 
taxonomische groepen blijven achter.  
Het gebrek aan specialisten voor de meer 
‘obscure’ groepen, ofwel de afwezigheid 
van deze specialisten bij de diverse in-
ventarisaties (zie ook Colijn 2013a) leidt 
er toe dat binnen bijvoorbeeld de ordes 
Diptera en Hymenoptera de percentages 
niet verder reiken dan respectievelijk  
9 en 6%. Van insectenordes als Siphonap-
tera en Phthiraptera werd in de periode 
1900-2012 (!) zelfs geen enkele soort op 
naam gebracht. 

Toch is de verhouding vogels (16 pp.) 
versus ongewervelden (195 pp.) in dit 
boek redelijker in overeenstemming met 
de aantallen van de Nederlandse fauna 
(Noordijk et al. 2010) dan in alle andere 
mij bekende boeken over regionale Ne-
derlandse fauna’s. De betrokkenheid 
van zowel EIS Kenniscentrum Insecten 
als de deelname van vele NEV-leden aan 
diverse inventarisaties in het nationale 
park en de enorme stroom aan recente 

artikelen die dit heeft opgeleverd (Cup-
pen & Van Maanen 1999, Cuppen 2000, 
Vorst et al. 2000, Vorst & Cuppen 2003, 
Noordijk et al. 2012, Van Helsdingen et al. 
2012, Aukema 2013, Beenen 2013, Colijn 
2013b, Colijn et al. 2013, Cuppen & Van 
Maanen 2013, Noordijk et al. 2013, Schre-
ven 2013, Tempelman et al. 2013, Wijn-
hoven & Noordijk 2013) hebben daar in 
hoge mate aan bijgedragen. De stuwende 
kracht achter het project ‘Natuurkwali-
teitsimpuls Nationaal Park De Meinweg’ 
en eindredactielid, Ton Lenders, nodigde 
in 2012 EIS uit om een 1000-soortendag 
te organiseren. De auteurs vermelden 
het feit dat dit project alleen al leidde 
tot een toename van 674 soorten van de 
soortenlijst voor De Meinweg (meer dan 
10% van het tot dat moment bekende 

aantal soorten). Dat twee van de schrij-
vers lid zijn van de NEV helpt ongetwij-
feld ook. 

Er zijn uiteraard ook enkele minpunt-
jes. Zo ontbreken, ook in dit boek, de 
bronnen in de soortenlijsten zodat niet is 
te traceren wie, wat, wanneer waargeno-
men heeft. Dit probleem speelt ook een 
rol bij het achterhalen van de in het boek 
voorkomende synoniemen. Zoals aange-
geven in de methode in het boek wordt 
in de soortenlijsten, op 671 soorten na, 
de naamgeving van het Soortenregister 
(www.nederlandsesoorten.nl) gevolgd. 
Deze 671 soortnamen zijn echter wel 
opgenomen, omdat volgens de auteurs 
enerzijds niet alle soortgroepen op het 
soortenregister zijn bijwerkt tot de meest 
recent aanvaarde Nederlandse naam en 
anderzijds nog niet alle organismen in 
het soortenregister zijn opgenomen. Het 
gevolg van deze keuze is dat er, in ieder 
geval enkele, synoniemen in de soor-
tenlijsten zijn blijven staan. Zo komen 
bijvoorbeeld bij de houtzwamkevers 
zowel de namen Cis castaneus, Cis nitidus 
als Sulcacis nitidus naast elkaar voor, zeer 
waarschijnlijk omdat de namen afkom-
stig zijn uit artikelen (Cuppen et al. 2003, 
Colijn et al. 2013) waarin een verschillen-
de naamgeving wordt gebruikt. Het voert 
te ver voor deze bespreking om uit te leg-
gen hoe dit exact in elkaar steekt (voor de 
geïnteresseerden zie Jelínek 2007), maar 
door het ontbreken van bronnen en/of 
autoriteiten is onduidelijk welke soorten 
bedoeld worden en gaat het in dit geval 
vrijwel zeker om twee (Cis castaneus en 
Sulcacis nitidus) in plaats van drie soorten. 
Een laatste kritiek vormen de hier en 
daar wat gekunsteld populair overko-
mende groepsbeschrijvingen. 

Het gebied de Kombergen in Nationaal Park de Meinweg. Foto: Jan Hermans
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Ondanks bovengenoemde kant-
tekeningen is het boek een aanrader. 
Het levert de entomoloog (s.l.) een zeer 
informatieve en vrij complete regionale 
entomofauna. Afgezien van misschien 
De Kaaistoep, waar het onderzoek in 2014 
inmiddels het 20ste jaargang beleefde 
(Peeters et al. 2014), is er geen gebied in 
Nederland waarover een vergelijkbare 
hoeveelheid data beschikbaar is. De Bio-
diversiteit van De Meinweg valt echter 
de eer te beurt de eerste publicatie te zijn 
die deze informatie bundelt in één alles-
omvattend publicatie. 
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In 35 hoofdstukken hebben maar liefst 
43 auteurs bijdragen geleverd voor een 
veelomvattend en geheel bijgewerkt 
overzicht van natuur en landschap van 
Texel. Dat van de auteurs bijna de helft 
op Texel woont of heeft gewoond geeft 
aan dat ook op the eiland zelf veel ken-
nis aanwezig is. Alhoewel er al veel 
over Texel geschreven is, nooit eerder 
kwamen zoveel aspecten van heel Texel 
in één boek aan bod. De eindredactie 
is er in geslaagd alles tot een rijkelijk 
geïllustreerd en goed leesbaar geheel te 
smeden. 

De hoofdstukken zijn verdeeld in 
vijf thema’s. ‘Landschapsgeschiedenis 
en klimaat’ laat zien wat Texel ‘anders’ 
maakt: de Pleistocene kern (van dezelfde 
stuwwal als Wieringen en Gaasterland 
overigens) en een gelijkmatiger uitge-
sproken zeeklimaat. In ‘Lijnen naar het 
verleden’ komt vooral de menselijke 
bedrijvigheid in de natuur aan bod zoals 
eendenkooien, visserij, zeegras visserij, 
drinkwaterwinning, peilverlaging ten 
gunste van landbouwers maar ten nadele 
van de natuur. In ‘Zee en strand’ komen 
achtereenvolgens aan bod: fossiele bot-
ten van het strand, kiezelwieren zwevend 
in zee en levend op de wadbodem, de 
grotere wiersoorten waaronder ook de 
van (rots)kusten elders aanspoelende en 
door de mens aangevoerde als het Japans 
bessenwier. Exoten spelen ook een steeds 

belangrijker rol bij de schelpdieren rond 
Texel. Amerikaanse mesheften overheer-
sen inmiddels in de Noordzeekustzone 
en de Waddenzee en de Japanse oester 
vervangt hier de vroegere mosselbanken 
die door overbevissing grotendeels zijn 
verdwenen. Hans Witte kan dankzij de 
door het NIOZ voortgezette komvisserij 
in het Marsdiep veranderingen in de vis-
stand sinds 1959 volgen, zoals het steeds 
zeldzamer worden van de paling. De ge-
wone zeehond heeft gelukkig weer een  
goede populatie weten op te bouwen en 
grijze zeehonden komen er de laatste  
decennia steeds meer. Ook bruinvissen 
nemen sinds de eeuwwisseling weer 
flink toe getuige sterke toename van 
waarnemingen vanaf wal en veerboot.

Onder ‘Texel, vogeleiland’ lezen we 
dat de historie terug gaat tot de mel-
dingen in 1362 van een hier gevangen 
slechtvalk en klachten over ‘arenden’ 
(vermoedelijk kiekendieven) in 1529 die 
de konijnen in de duinen vingen. Texel 
werd beroemd als vogeleiland, ruim  
honderd jaar geleden kwamen hier al 
Nederlandse maar ook Engelse vogelaars 
– en zij komen nog steeds! Wat hier voor-
komt wordt zeker sinds de jaren 1950 
nauwkeurig bijgehouden door de bloei-
ende vogelwerkgroep. Theunis Piersma 
en zijn groep verrichten veel onderzoek 
aan de rol van de voedselrijke Wadden- 
zee voor trekvogels als kanoet, rosse 
grutto, rotgans, drieteenstrandloper en 
lepelaar. Jaarlijks meten zij de fluctuaties 
in de hoeveelheid bodemorganismen op 
de wadplaten in de westelijke Wadden-
zee. Hoe nemen de vogels de beslissing 
waar zij het beste kunnen gaan foera-
geren? De topprestaties van deze vogels 
zijn verbluffend. 

‘Het binnenland’ vormt met 84 
bladzijden de hoofdmoot in dit boek 


