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Van 1988 tot 2000 werd The Food Insects 
Newsletter gepubliceerd, een initiatief 
van Gene R. DeFoliart van de University 
of Wisconsin. Deze nieuwsbrief werd in 
het leven geroepen om meer aandacht te 
vestigen op het gebruik van insecten als 
voedsel (voor mens) en voer (voor dier), 
en om communicatie tussen geïnteres-
seerden hierin te verbeteren. DeFoliart en 
gelijkgezinde wetenschappers waren hun 
tijd vooruit. Vandaag de dag lijken eet- 
bare insecten wel alomtegenwoordig.  
De grote doorbraak kwam er met de pu-
blicatie Edible Insects: Future Prospects 
for Food and Feed Security (Van Huis et al. 
2013). Een wetenschappelijk tijdschrift 
dat is toegewijd aan dit onderwerp kon 
niet lang uitblijven. Dit initiatief is in 
2015 genomen door Wageningen Academic 
Publishers: toen kwam het eerste num-
mer uit van het Journal of Insects as Food 
and Feed.

Waar spreken we over, als we het heb-
ben over insecten als voedsel en voer? 
Antropologie? Biologie en ecologie?  
Voedingskunde? Voedselveiligheid? 
Kweekmethoden? Marketing? Psycho- 
logie van voeding? Wetgeving? En ook 
taxonomie, archeologie, en ethiek? Ja, 
aldus editor-in-chief Dr. Alan L. Yen in 
zijn eerste voorwoord. Over elk aspect 
zal te lezen zijn in het tijdschrift. Het 
doel is om de primaire bron van weten-
schappelijke informatie te worden. Dat 
is ambitieus. Om dergelijke variëteit aan 
wetenschappelijke disciplines te kun-
nen behandelen en wetenschappelijke 
kwaliteit, en dus geloofwaardigheid,  
te kunnen garanderen, is een hele rits 
editors betrokken bij dit tijdschrift,  
elk met een andere expertise (www. 
wageningenacademic.com/journals/ 
jiff/editorial-board). Mettertijd zal dit  
een wetenschappelijk tijdschrift moeten 
zijn met een van de langste en meest 
expertise-diverse lijst van editors.

De eerste twee nummers zijn reeds 
gevarieerd en bevatten zowel reviews als 
originele onderzoeksresultaten. Enkele 
artikelen zijn vrij toegankelijk (open  
access). Er worden leerrijke overzichten 
gegeven van het belang van eetbare in-
secten voor lokale gemeenschappen als 
voedsel en als bron van inkomsten in on-
der andere Mexico, Thailand, Laos, Japan, 
en doorheen Afrika. Mexicaanse onder-
zoekers trekken ook de kaart van mecha-

nische controle van de eetbare sprink-
haan Sphenarium purpurascens in plaats 
van chemische controle. Zij berekenen 
een oogstbare biomassa van 350.000 ton 
per jaar en beredeneren het ecologische, 
sociale, en economische potentieel ervan 
voor hun land. Een gerelateerde studie 
bericht hoe een verhoogd gebruik van 
chemicaliën in Japan heeft geleidt tot 
een reductie van lokale eetbare insecten 
biomassa. Japanse bedrijven importeren 
nu grote hoeveelheden eetbare insecten. 
Dit artikel leert de lezer dat de eetcultuur 
in het sterk geïndustrialiseerde Japan 
insecten niet los laat. Experts van eetbare 
insecten zijn het er met elkaar over eens 
dat vooruitgang moet geboekt worden in 
het kweken van insecten op industriële 
schaal, en het verwerken van insecten  
als ingrediënt in voedsel en voer. Franse 
onderzoekers tonen hun ervaringen  
en inzichten in deze kwesties. Voedsel- 
veiligheid is een aspect dat hier ook 
meespeelt. Enkele artikelen behandelen 
belangrijke vragen hieromtrent. Is er een 
mogelijke contaminatie via organisch 
afval dat gebruikt wordt als voer voor 
de insecten? Welke ziekten kunnen een 
insectenkweek binnendringen (virussen, 
bacteriën, en dergelijke)?

Deze eerste twee nummers tonen dat 
het Journal of Insects as Food and Feed 
een uitermate interdisciplinair weten-
schappelijk tijdschrift is dat eigenlijk  
gaat over ecologische, sociale, en econo-
mische efficiëntie van voedselproductie 
wereldwijd. Doordat er überhaupt een 
Journal of Insects as Food and Feed 
bestaat, door de kwaliteit van de gepu-
bliceerde artikelen daarin, en door de 
gevarieerdheid van de artikelen, lijkt de 

wetenschappelijke studie van insecten 
als voeding voor mens en dier de kinder-
schoenen nu ontgroeit. De stelling ‘Insecten 
zijn het voedsel van de toekomst’ is vaak 
geponeerd en ze is eigenlijk het beginsel 
van dit tijdschrift. Maar het is een we-
tenschappelijk tijdschrift dat kritisch is, 
zoals het hoort. Dus, of insecten daad-
werkelijk het voedsel van de toekomst 
zijn, zal blijken uit de volgende nummers 
van het dit tijdschrift.
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Over Noord-Brabant wordt een indruk-
wekkende stroom van boeken over  
verschillende regio´s uitgegeven. Voor-
beelden zijn de publicaties over de leem-
bossen (Poelmans et al. 2013, zie EB 74: 
98-99), de Dommel (Buskens et al. 2011) 
en het Groene Woud (Van der Straaten 
2015), waarin veel aandacht is voor de 
natuurwaarden. Vorig jaar verscheen er 
een boek over het Kempen~Broek, een 
fraaie regio die zich niet beperkt tot 
Noord-Brabant, maar tevens in Limburg 
en Vlaanderen ligt. Deze tamelijk vlakke 
streek (de vlakte van Bocholt) ligt tussen 
het Kempense Plateau en de Peelhorst. 
Verschillende beken stromen naar de 
vlakte waar een groot moerassig gebied 
ligt. Enkele droge zandruggen zorgen 
voor variatie en andere biotopen. In het 
gebied vindt de laatste tijd veel natuur-
ontwikkeling plaats, onder andere met 
Europees geld. De samenhang van de  
terreinen is altijd in het oog gehouden, 
en in 2000 is er één overkoepelende 
naam gekozen voor het gebied: Grens-
overschrijdend Landschap Kempen~ 
Broek. Het diakritische teken de tilde 
wordt in deze naam niet gebruikt om de 
uitspraak te beïnvloeden, maar is een 
grappige verwijzing naar het vele water 
in het gebied door een waterrimpeling te 
symboliseren.

In het dikke boek is het heerlijk bla-
deren om de honderden foto’s van land-
schappen en soorten te bewonderen.  
Er wordt tegelijkertijd ook heel veel 
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informatie gegeven over de geschiedenis 
van het grensoverschrijdende landschap, 
geologie en geografie, cultuurhistorie, na-
tuurontwikkeling en toekomstbeelden.  
Het grootste deel van het boek is ge-
reserveerd voor beschrijvingen van de 
natuurgebieden: zestien hoofdstukken 
(en dus gebieden) en 183 pagina’s. In het 
Nederlandse deel bevinden zich enkele 
bekende terreinen, waarvan Weerterbos/
Hugterheide, Boshoverheide, Ringselven, 
Tungelerwallen, Weerter- en Budelerberg 
en Laurabossen de omvangrijkste zijn. 
Voor al deze gebieden wordt er ge- 
schreven over de geschiedenis, de leef-
gebieden en een selectie van in het oog 
springende soorten. Vanzelfsprekend 
gaat het dan veelal om gewervelde  
dieren, maar ook de insecten ontbreken 
niet. Dat er veel dagvlinders en libellen  
in de besprekingen langskomen, zal  
niemand verbazen. De heide- en stuif-
zandgebieden in het Kempen~Broek zijn 
rijk aan andere bijzondere insecten- 
soorten (Raemakers et al. 2014) en geluk-
kig worden deze niet vergeten in het 
boek, al zijn de vermeldingen spaarzaam. 
Sprinkhanen, bijen, graafwespen, zand-
loopkevers, mierenleeuwen, vliegend 
hert (uit Jagersborg, België) en enkele 
nachtvlinders komen langs.

Het afsluitende hoofdstuk over de 
toekomst van het Kempen~Broek schetst 
een beeld van het gebied over enkele 
jaren, geïllustreerd met tekeningen. De 
natuurgebieden zijn dan aaneengesloten 
en er leven indrukwekkende dieren als 
otter, kraanvogel, edelhert, wilde kat en 
zeearend - dat klinkt veelbelovend. Voor 
wie wel eens in het Kempen~Broek komt 
om insecten te zoeken of in de natuur te 
wandelen, geeft dit boek een zeer infor-
matieve verdieping in de aard en historie 

van de gebieden. Wie nooit in dit grens-
overschrijdende landschap is geweest, 
zal zeker door deze uitgave het boeiende 
gebied ingelokt worden.
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Persoonlijk vind ik het altijd geweldig  
om in boeken overzichten van bepaalde 
groepen planten of dieren binnen hand-
bereik te hebben. Zeker als het boek ook 
van toepassing is voor het verstrekken 
van adviezen over de verzorging van 
planten in tropische vlindertuinen. Een 
handzaam Engelstalig boekje, met harde 
kaft op A5-formaat van 114 pagina’s voor 
deze prijs is dan een aanwinst voor elke 
geïnteresseerde van plagen in sierge- 
wassen. In de inleiding heeft de auteur 
onder andere de doelstelling dat dit 
overzicht een brug zal vormen tussen 
specialistische kennis en praktische toe-
passingen. De inleiding over dit enorme 
brede onderwerp is wel wat kort en spe-
cialistische kennis over bijvoorbeeld de 
taxonomie over de verschillende schade-
lijke soorten wordt niet uiteengezet en al 
snel is het duidelijk dat het boekje vooral 
een overzicht is van foto’s met daarop 
per pagina een korte omschrijving van de 
plaaggeesten. De keuze voor de verdere 
taxonomische indeling worden ook  
verder niet uiteengezet. Zo worden er  
op alfabetische volgorde van de weten-
schappelijke namen twaalf soorten blad-
luizen genoemd, tien wolluizen, vijftien 
dopluizen, zeventwintig schildluizen, 
drie witte vliegen, negen tripsen en tien  
mijten. Dan is er nog een paar overige 

groepen, waarop ik later in deze boek- 
bespreking op zal terug komen. 

Het is absoluut een prestatie om van 
al die soorten foto’s te maken en ze stuk 
voor stuk te behandelen. Het boek is het 
resultaat van meer dan twintig jaar er- 
varing met het vaststellen van plagen  
en de biologische bestrijding daarvan in  
kassen met siergewassen en in collecties 
van botanische tuinen in Noordwest- 
Europa. Telkens worden de soorten be-
sproken met een korte introductie over 
het uiterlijk, de levenscyclus en een  
beschrijving van de schadebeelden. 

Maar juist als de bruikbaarheid van 
dit boekje voor de praktijk van toepassing 
moeten zijn mis ik toch wat overzichten 
van de beschreven levenscycli (zoals in 
bijvoorbeeld Mailas & Ravensberg 1992). 
Bijvoorbeeld in de introductie van de 
bladluizen is het voor de beginner best 
lastig een voorstelling te maken van 
de voortplantingscyclus met waard-
plantwisselingen en verschillende  
geslachtelijke en ongeslachtelijke stadia 
tijdens die ontwikkeling. Een klassiek ge-
tekend figuur zal hierin kunnen voorzien. 
Ook een overzicht van plantengroepen 
met daarin de meest voorkomende plagen 
is in de praktijk bijzonder bruikbaar. Het 
kan antwoord geven op de vraag: ‘welke 
plagen kan ik een bepaald gewas ver-
wachten?’ of wat iedere plantenlief- 
hebber graag te weten komt: ‘hoe kom ik 
van die plaag af als ik gebruik wil maken 
van biologische bestrijders?’. Op die laatste 
vraag geeft dit boek geen antwoorden. 
Heel af en toe staat in een soortbeschrij-
ving een korte vermelding van de natuur-
lijke vijand die als bestrijder kan worden 
ingezet. 


