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Is een boek over planten en hun relatie 
met honingbijen interessant voor ento-
mologen? Dit werk van Arjen Neve en 
Raymond van der Ham is samengesteld 
uit artikelen en columns die eerder ver-
schenen in boeken en tijdschriften voor 
imkers. Hoewel de hoofdrol is weggelegd 
voor de honingbij, is de informatie ook 
zeker relevant voor liefhebbers van an- 
dere insecten. De tekst verwijst ook re-
gelmatig naar de relatie van een plant 
met wilde bijen en soms ook andere in-
secten, zoals zweefvliegen, wespen en 
vlinders. Dus ja: deze publicatie heeft  
zeker wat te bieden voor NEV’ers!

Het boek begint met een aantal in-
leidende hoofdstukken over bestuiving. 
Het eerste hoofdstuk beschrijft de voort-
planting van bloemplanten, en de rol 
van de honingbij als bestuiver. Daarna 
gaan de auteurs dieper in op nectar, met 
aandacht voor de plaats van nectariën bij 
de verschillende planten(families) en de 
samenstelling van nectar.

Het derde hoofdstuk vertelt alles 
over stuifmeel. Naast informatie over 
de diversiteit en de vorming van stuif-
meelkorrels is er veel aandacht voor de 
indeling van de stuifmeelkorrels in een 
systeem van pollenklassen, gebaseerd op 
grootte, vorm en aantal openingen. Dit 
alles wordt geïllustreerd met tekeningen 
en foto’s. Voor imkers is kennis van het 
stuifmeel van belang om de herkomst 
van de honing te kunnen bepalen, maar 
wie wil weten waar een wilde bij zijn 
stuifmeel vandaan haalt kan er ook zijn 
voordeel mee doen.

Honingbijen zijn uitgesproken po-
lylectisch, met een breed scala aan nectar 
en stuifmeelplanten. Het grootste deel 
van het boek bestaat dan ook uit be-
schrijvingen en tekeningen van 240 bij-
enplanten. Deze tekeningen en teksten 
zijn over een periode van 25 jaar gepu- 
bliceerd in de tijdschriften ‘Bijenteelt’  
en ‘Bijen’, en nu hier gebundeld. Elke 
soort wordt uitgebreid behandeld met 
een paginagrote tekening en een pagina 
beschrijving. 

Dat dit geen ‘gewoon’ plantenboek is 
blijkt uit de extra aandacht die uitgaat 
naar bestuiving en bestuivers. De teke-
ningen tonen alle bloemdelen in detail, 
inclusief de stuifmeelkorrels. Na een  

paragraaf met algemene informatie  
over de plant, is een groot deel van de  
beschrijving gereserveerd voor de bloem, 
en dan vooral de nectariën en meeldra-
den. Bij nectarplanten staat vaak hoe toe-
gankelijk de nectarbron is, wat het sui-
kergehalte van de nectar is, en meestal 
ook wat de periode van de dag is waarin 
nectar wordt geproduceerd. 

De auteurs beschrijven letterlijk in 
geuren en kleuren wat een bloem aan-
trekkelijk en herkenbaar maakt voor 
een bij, en hoe die bij naar de relevante 
bloemdelen gelokt wordt. Daarbij worden 
de bloemen ook beschouwd vanuit het 
perspectief van de bij: omdat bijen ook 
ultraviolet (uv) licht kunnen waarnemen, 
zijn er voor ons onzichtbare patronen die 
de bij duidelijk maken waar de nectar of 
stuifmeel te halen is. Deze patronen wor-
den beschreven met ‘bijenkleuren’ als 
‘bijengeel’, ‘bijenviolet’, ‘bijen-uv’ en ‘bij-
enzwart’ die ontstaan uit een combinatie 
van uv met voor ons zichtbare kleuren. 
Ook staat er hoe geuren de bijen naar de 
juiste plaats in de bloem leiden.

Uiteraard is er ook veel aandacht voor 
het gedrag van de honingbij op de plant. 
Wat doet een bij om de nectar of stuif-
meel te bereiken, en hoe zorgt het me-
chanisme van bijvoorbeeld een vlinder-
bloemige dat het bezoek van een bij zo 
veel mogelijk kruisbestuiving oplevert?

Het boek beschrijft planten die be-
langrijk zijn voor de honingbij, maar dan 
wel een stadse honingbij. Veel van de be-
schreven soorten zijn tuinplanten: bijna 
de helft is niet inheems. Toch komen 
ook wilde planten ruim aan bod. Van een 
willekeurige greep van 50 voedselplan-
ten genoemd in ‘De Nederlandse bijen’ 
(Peeters et al. 2012) worden er hier 37 
besproken.

Dit boek geeft een schat aan informa-
tie over planten die van belang zijn voor 
honingbijen, maar ook voor wilde bijen 
en andere bloembezoekende insecten.  
De keuze van de bijenplanten is schijn-
baar willekeurig en erg gevarieerd, van 
tuin-cultivars en bomen tot kwelderplan-
ten, en zeker niet volledig. Toch staan er 
zo veel planten beschreven dat het ook 
een welkom naslagwerk is over het voed-
sel van ‘wilde’ insecten. Daarbij is de  
prijs van 22,50 geen geld voor dit lijvige 
werk van meer dan 500 pagina’s. Boven- 
dien staat het boek ook nog eens als 
gratis te downloaden pdf op de website 
www.bestuivers.nl.
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De KNNV heeft een hele reeks zeer toe-
gankelijke miniboekjes om dieren mee  
te herkennen. Die werden uitgebracht in 
de reeks ‘… in beeld’. Hiervan zijn er 17 
gepubliceerd en enkele daarvan zijn al 
eens eerder in Entomologische Berichten 
besproken. Blijkbaar vond de uitgeverij 
het tijd voor een nieuwe reeks: ‘Herken-
ningskaart’. Hiervan zijn er inmiddels 
twee verschenen: de ‘Herkenningskaart 
vogels van Nederland’ en de hier bespro-
ken uitgave over dieren in de tuin.

Ik gebruik zoekkaarten wel in de klas 
van mijn middelbare school, omdat er 
dan slechts een of twee uur beschikbaar 
is om een diergroep te introduceren of er 
buiten mee aan de gang te gaan. Het feit 
dat er dan geen volledig overzicht van de 
soorten binnen een groep wordt gegeven, 
is dan geen probleem, maar eerder een 
voordeel. Er bestaan natuurlijk al erg veel 
zoekkaarten van verschillende diergroe-
pen, en de ‘Herkenningskaart [wilde] 
dieren in de tuin’ geeft geen soorten die 
hierin niet al eerder zijn opgenomen. 
Het onderscheidende van deze nieuwe 
kaart is dat er extra informatie gegeven 
wordt onderaan de kaart. Hierin staat 
hoe men het beste een diervriendelijke 
beplanting en tuin- of vijverinrichting 
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kan aanleggen of onderhouden. Het blijft 
vooral bij algemene en voor de hand lig-
gende tips over gevarieerde beplanting, 
bessen als voedsel, altijdgroene struiken 
voor beschutting en bodembedekkers 
voor een vochtige bodem voor bodem-
diertjes. De informatie wordt heel kort 
gegeven, en ernaast staat een lijstje met 
planten die voor de besproken functie in 
aanmerking komen. 

De kaart geeft 150 geïllustreerde die-
ren weer, gegroepeerd naar soortgroep: 
vijf pagina’s over gewervelden (vogels, 
zoogdieren, amfibieën) en negen pagina’s 
over ongewervelden. In de laatste cate-
gorie nemen vlinders en libellen (natuur-
lijk) meer dan helft voor hun rekening. 
Daarnaast is er aandacht voor bijen,  
wespen, zweefvliegen, overige insecten,  
waterbeestjes, bodemdieren en zoog- 
dieren. Een soms wat bijzondere inde-
ling, en een kruisspin is natuurlijk geen 
‘overig insect’. Het is jammer dat de kop-
peling met ordening in fylogenetische 
hoofdgroepen dus niet goed te maken is, 
wat ik toch wel belangrijk vind om iets 
van de verscheidenheid aan en relaties 
tussen diergroepen over te brengen. 

Bij iedere illustratie staat een Neder-
landse naam, de afmetingen en de maan-
den wanneer de kans het grootst is op 
een waarneming. De soorten die worden 

afgebeeld zijn alle veelvoorkomende en 
goed vindbare soorten in de tuin. Het  
is daarbij opvallend dat bij sommige 
plaatjes een soortnaam staat, zoals de 
gewone steenloper (een duizendpoot, 
zoals u zonder twijfel weet), terwijl bij 
andere afbeeldingen een groepsnaam 
staat, zoals miljoenpoot. Na die miljoen-
poot volgt de ruwe pissebed en daarna 
de oproller. Ik denk dat vrijwel iedereen 
zich zal afvragen of deze oproller een pis-
sebed (Armadillidium) of een miljoenpoot 
(Glomeris) is. Dat had handiger gekund, 
bijvoorbeeld met het geven van de eerder 
genoemde groepsindeling en ook door 
gebruik van wetenschappelijke namen. 
Door deze concessies aan de populari-
seerdoelstelling blijft de benaming van 
de soorten dus erg algemeen.

De herkenningskaart is leuk voor 
leken op soortengebied en geeft handige 
informatie over hoe dieren een tuin ge-
bruiken. De ervaring leert dat – ondanks 
de genoemde minpunten – deze herken-
ningskaart goed bruikbaar is in de klas 
tijdens natuuronderzoekjes waarbij  
leerlingen leren verschillende dieren  
te herkennen. Door het handzame har-
monicaformaat en de geplastificeerde 
pagina’s is de kaart prima buiten te ge-
bruiken, ook tijdens regenachtig weer. 
De herkenningskaart heeft aantrekke-
lijke tekeningen die erg voor de verbeel-
ding spreken en leerlingen aanzetten 
extra goed te zoeken om andere dieren te 
scoren. Daarbij blijft de kennis van de do-
cent echter wel noodzakelijk voor meer 
informatie en bevestiging van de juiste 
soort, maar dat heeft weer als voordeel 
dat de leerlingen blijven opkijken naar 
hun leermeester. 
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Het bestaan van de verschillende ge-
slachten is een basaal kenmerk van le-
ven. In mensen en veel andere soorten 
vertebraten bepaalt de combinatie van 
sexchromosomen die van de vader en de 
moeder geerfd worden het geslacht van 
een nakomeling: XX-individuen worden 
dochters, en XY-individuen worden zo-
nen. In vogels zijn vrouwtjes het hetero-
game geslacht (ZW) en erven mannetjes 
twee W-chromosomen van hun ouders. 
Onder geleedpotigen vinden we manne-
lijke of vrouwelijke heterogamie, maar 

ook soorten met haplodiploïde systemen, 
zoals honingbijen. Mannetjes van zulke 
soorten hebben normaal gesproken geen 
vader omdat ze zich ontwikkelen uit on-
bevruchte haploïde eitjes. Temperatuur 
speelt een belangrijke rol in sexdetermi-
natie van vissen en reptielen, krokodil-
lenmannetjes ontstaan bijvoorbeeld uit 
eieren bij middelmatige temperatuur, 
terwijl vrouwtjes zich bij meer extreme 
temperaturen ontwikkelen. Dit zijn 
slechts enkele voorbeelden van de over-
weldigende diversiteit aan sexdeter- 
minatiesystemen die tot op heden be-
schreven zijn. Evolutiebiologen proberen 
volgens auteurs Beukeboom en Perrin te 
begrijpen ‘wat de oorzaken zijn van de 
verrassende dynamiek van zo’n funda-
menteel proces dat uiteindelijk altijd 
leidt tot dezelfde simpele uitkomst: de 
productie van mannetjes en vrouwtjes’.

De twee auteurs behandelen dit on-
derwerp in hun recent gepubliceerde 
boek door ‘een bijdetijds overzicht en 
uitgebreide beschrijving van patronen 
en processen van sexdeterminatie ...’. 
Het is 30 jaar geleden dat J.J. Bull’s boek 
over dit onderwerp werd uitgebracht 
(Bull 1983) en de revolutie in moleculaire 
en genomische technieken hebben het 
veld enorm ontwikkeld. Vergeleken met 
het boek van Bull, wat vooral over dieren 
ging, gebruiken Beukeboom en Perrin 
taxonomisch diverse voorbeelden, waar-
onder planten en de intrigerende syste-
men van steeltjeszwammen (Basidiomy-
cota). De opzet van het boek maakt het 
uitermate geschikt als studieboek met 
duidelijke definities van terminologie en 
concepten, en de lezer kan gemakkelijk 
zijn weg door het boek vinden door het 
gebruik van een woordenlijst, en regis-
ters die zowel op taxonomie, auteur en 
onderwerp georganiseerd zijn. Wat dat 
betreft is het ook prettig dat de auteurs 
regelmatig naar andere hoofdstukken 
refereren en boxen en figuren gebruiken 
om bepaalde concepten in detail uit te 
leggen of toe te lichten.

Het boek begint met twee vragen die 
eenvoudig lijken: ‘wat zijn geslachten?’ 
en ‘waarom zijn er geslachten?’. Daarmee 
wordt de lezer onmiddelijk het onder-
werp ingetrokken. De auteurs geven eerst 
een vermakelijk overzicht van de histo-
rische interesse in deze vragen, en gaan 
daarbij terug naar een filosofische tekst 
van Plato en de kijk op dit onderwerp van 
vroege wetenschappers en filosofen. Het 
introductiehoofdstuk is goed geschreven 
en bereidt de lezer voor op de rest van 
het boek door een leidraad te geven en 
definities te verhelderen. De term ‘meio-
tische sex’ wordt bijvoorbeeld geïntrodu-
ceerd en na de definitie volgt meteen een 
discussie van de kosten en baten van sex. 


