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twee pagina’s met informatie over het 
Aziatisch lieveheersbeestje opgenomen. 
Deze tabel verscheen in maart 2011 in 
een oplage van 800 exemplaren en was al 
vrij snel uitverkocht.

Omdat de vraag naar de tabel bleef 
bestaan en naar verwachting alleen 
maar zou toenemen in verband met het 
lieveheersbeestjesproject in Nederland, 
werd de tabel in 2015 opnieuw aangepast 
en uitgebreid. Enkele aanpassingen ten 
opzichte van zijn voorgangers zijn: het 
dekkingsgebied is uitgebreid naar ‘West-
Europa’: naast België ook Nederland, 
Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Noord-Italië en Noord-
Spanje, de Rode Lijst van Vlaanderen 
is opgenomen, de nieuwe Nederlandse 
namen worden gebruikt en er zijn enkele 
verduidelijkende tekeningen opgenomen, 
zoals voor het onderscheid tussen Cocci-
nella septempunctata en C. magnifica.

In het eerste deel van het boek staat 
algemene informatie over lieveheers-
beestjes. Het hoofdstuk ‘Hoe kun je lie-
veheersbeestjes herkennen?’ geeft uitleg 
over de onderscheidende kenmerken tus-
sen lieveheersbeestjes en andere kevers 
met gekleurde en gevlekte dekschilden. 
Dit is een nuttig hoofdstuk voor wie nog 
weinig ervaring met deze familie heeft; 
vastlopen in de tabel doordat het beest in 
kwestie helemaal geen lieveheersbeestje 
is, lijkt me vrij frustrerend. Verder is er 
aandacht voor morfologie en biologie en 
is er een 15 pagina’s beslaand overzicht 
met per soort informatie over onder andere 
voedselvoorkeur, geografische versprei-
ding en overwinteringsplek. 

Na nog een paar pagina’s met tips 
over het verzamelen en bekijken van de 
kevers zonder ze te beschadigen, kan aan 
het eigenlijke werk begonnen worden: 
het determineren.

Voor het determineren van imago’s 
is vooral gebruik gemaakt van goed 
zichtbare kenmerken, zoals het formaat 
en het kleurpatroon op dekschilden en 
halsschild. De tabel is voorzien van veel 

duidelijke tekeningen, zodat wie er op 
grond van de beschrijving niet direct 
uitkomt ook nog te rade kan gaan bij de 
afbeeldingen. Met behulp van deze tabel 
kunnen een kleine 60 soorten lieveheers-
beestjes op naam gebracht worden. De 
kapoentjes (Scymninae) zijn niet opge-
nomen, omdat deze veel kleiner zijn dan 
andere lieveheersbeestjes en veel soorten 
niet met zekerheid in het veld gedetermi-
neerd kunnen worden.

Naast de imago-tabel is er een tabel 
voor de larven van 39 soorten lieve-
heersbeestjes. Van de overige soorten is 
onvoldoende informatie beschikbaar. De 
onderscheidende kenmerken bij larven 
zijn wat subtieler dan die bij imago’s. De 
meest gebruikte kenmerken zijn grootte 
en kleur van de borstels op de achter-
lijfssegmenten. Voor het testen van de 
tabel heb ik een aantal foto’s van larven 
gebruikt en ben er daarbij achter gekomen 
dat goede foto’s heel belangrijk zijn. 
Ondanks de duidelijke uitleg die aan de 
tabel voorafgaat kostte het me bij som-

mige soorten (zoals het dertienstippelig 
lieveheersbeestje) enige moeite om het 
gevraagde kenmerk goed te interprete-
ren. Vooral het verschil tussen een lichte 
borstel en een donkere borstel met lichte 
top vond ik lastig te zien. Ik vermoed 
dat dit beter gaat met levend materiaal. 
Gelukkig is het door het kleine aantal 
soorten ook nog wel te doen om te pro- 
beren de juiste naam te vinden aan de 
hand van plaatjes kijken. Omdat sommige 
foto’s, zoals die van het roomvleklieve-
heersbeestje, wat onduidelijk zijn, is het 
wel raadzaam niet alleen af te gaan op de 
foto, maar ook de bijbehorende beschrij-
ving te lezen. Bij een paar soorten liep ik 
volledig vast, terwijl ik wel het juiste pad 
had gevolgd. Na het verbeteren van een 
fout in de tabel, vanaf 21 wordt verwezen 
naar 28 in plaats van 29, liep het verder 
op rolletjes.

Behalve deze fout ben ik geen storende 
missers tegengekomen. Wel zag ik een 
foutje dat ook al in de vorige uitgave 
stond (en dus kennelijk niemand in de 
weg heeft gezeten): het twintigvleklieve-
heersbeestje wordt consequent Sospita 
20-punctata in plaats van Sospita 20- 
guttata genoemd. 

Al met al is mijn conclusie dat de 
‘Velddeterminatietabel voor de lieve-
heersbeestjes van West-Europa’ een mooi 
uitgevoerd boekje met veel nuttige infor-
matie is. Ik vind het een aanrader. 

Literatuur

Baugnée Y, Branquart E & Maas D 2001. Veld-
determinatietabel voor de lieveheersbeestjes 
van België (Chilocorinae, Coccinellinae en 
Epilachninae). Jeugbond voor Natuur en 
Milieu & Jeunes & Nature.

Baugnée Y, Branquart E & Maas D [bewerkt 
voor Segers S] 2011. Velddeterminatietabel 
voor de lieveheersbeestjes van België en 
Nederland (Chilocorinae, Coccinellinae, 
Epalachninae & Coccidulinae), herziene 
druk met larventabel. Jeugbond voor  
Natuur en Milieu.

Gerrian Tacoma-Krist
KNNV Apeldoorn

Verenigingsnieuws

Verslag 149e Winterbijeenkomst

Traditioneel is de Winterbijeenkomst een 
moment om samen te komen, vangsten 
en verhalen uit te wisselen, en te luisteren 
naar voordrachten van medeleden. Dit 
jaar vond dit plaats op 11 februari in 
Utrecht. Er waren 90 deelnemers aan- 
wezig, een zeer hoge opkomst. Dit hing 
vast samen met de aangekondigde uit- 
reiking van de UE-prijs aan Willem Ellis. 
De voorzitter heette iedereen van harte 
welkom en leidde de dag in. 

Kees den Bieman beet het spits af 
met een presentatie over de spoorcicade 
Laodelphax striatellus. Deze soort is poly-
faag, maar kan schadelijk zijn op grassen 
en graangewassen door virusoverdracht. 
Bij Oosterhout bevond zich een forse 
populatie, maar deze is intussen door 
bouwactiviteiten verdwenen. Wellicht is 
de soort ook op andere plaatsen te vinden. 
Een artikel hierover zal binnenkort in EB 
worden gepubliceerd.

Berend Aukema presenteerde ons 
het Wantsenproject. Dit project heeft 
twee doelen: wantsen onder de aandacht 
brengen van het publiek en versprei-

dingsgegevens verzamelen over de 85 
soorten Coreoidea en Pentatomoidea. 
Deze superfamilies bevatten voorna-
melijk grotere en opvallende soorten, die 
vaak goed van foto herkenbaar zijn. Hier-
voor is in samenwerking met EIS Kennis- 
centrum Insecten een veldgids uitgegeven, 
waarmee de geïnteresseerde leek de 
soorten kan herkennen. Iedereen wordt 
opgeroepen ook eens naar deze prachtige 
insecten te kijken en de waarnemingen 
door te geven, bijvoorbeeld via de project- 
pagina op www.waarneming.nl.

Henk Vlug heeft zich verdiept in wat 
hij noemt ‘grondparels’: kleine glimmende 
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bolletjes die hij vond in de grond van een 
grasveld. Het zijn hoogstwaarschijnlijk 
schildluizen uit de familie Margarodidae 
die aan dunne graswortels leven en een 
waslaagje uitscheiden dat uithardt. Ze 
lijken overal voor te komen in Nederland, 
maar er lijkt geen onderzoek aan gedaan 
te worden. Henk heeft ze opgenomen in 
zijn Handboek Grasveldinsecten.

Wijnand Heitmans presenteerde, 
mede namens Peter Boer, een nieuwe 
soort voor de Nederlandse fauna: de 
sluipwesp Hybothorax graffii (Chalcididae). 
Deze wesp heeft de riskante strategie van 
het parasiteren van mierenleeuwlarven. 
Ze is in staat behoedzaam de larve in zijn 
eigen valkuil te benaderen en eieren af 
te zetten. De presentatie werd aangevuld 
met een uitgebreid overzicht van de iden-
tificatie, levenscyclus en morfologie van 
deze chalcidide.

Rinus Sommeijer gaf een korte pre-
sentatie over Johannes Goedaert, onze 
‘eerste entomoloog’. Over zijn werk is op 
dit moment een tentoonstelling in het 
Zeeuws Museum te Middelburg onder de 
naam ‘uyt eygen ervarentheyd’. Dit ver-
wijst naar de overtuiging van Goedaert 
dat de eigen waarneming en de beschrij-
ving daarvan van de grootste waarde is. 

Kees Zwakhals gaf een aanvullende 
korte presentatie over de soorten die 
naar Goedaert vernoemd zijn. Dit zijn 
onder andere Argyresthia goedartella, een 
microvlinder, en Goedartia alboguttatus. 
Deze laatste is een Ichneumonide die  
parasiteert op de meriansborstel, die 
weer vernoemd is naar die andere bekende 
fijnschilder: Maria Sybilla Merian.

Arjan van der Veen riep de aanwe-
zige entomologen op om meer samen te 
werken met stadsecologen. Ook natuur-
beheerders willen graag beheeradvie-
zen voor meer insectengroepen. Zwaar 
beschermde soorten krijgen nu veel 
aandacht, maar ecologen willen graag 
meer aandacht voor andere groepen. Dit 
presenteerde hij aan de hand van het 
themanummer van het vakblad Groen 
over Insecten in de Stad waarvan hij 
ter plekke 100 exemplaren beschikbaar 
stelde aan de aanwezigen.

Martijn Kos vroeg zich af waarom 
sommige koekoekshommels zo zeld-
zaam geworden zijn en presenteerde de 
resultaten van zijn zoektocht naar het 
antwoord. De gastheren van deze soorten 
zijn nog algemeen en vertonen geen af-
name. Het lijkt het meest waarschijnlijk 
dat het aanbod aan voedselplanten voor 
laat in het jaar verschijnende soorten on-
toereikend geworden is voor deze soor-
ten om zich te handhaven.

Na de lunch presenteerde Daan Vester- 
gaard de historie die leidde tot het werk 
van Maria Sybilla Merian en nog veel 

meer. Een gevarieerd verhaal doorspekt 
met weetjes en feitjes over een tijd waar-
in de entomologie en de schilderkunst 
nog nauw met elkaar verweven waren.

Wopke Wijngaard trakteerde ons ook 
dit jaar weer op prachtige beelden van 
het gedrag van insecten, zo vertraagd 
dat het voor ons zichtbaar wordt wat er 
gebeurt. Een reeks soorten vertoont in-
teressant zweefgedrag, wat bij sommige 
onderdeel is van de balts. Dit is niet enkel 
het geval bij zweefvliegen (Syrphidae), 
maar ook wolzwevers (Bombyliidae) en 
beekjuffers (Calopteryx) vertonen derge-
lijk baltsgedrag. 

Cees Gielis gaf een sfeerimpressie van 
zijn verzamelreis door Bhutan gericht op 
Lepidoptera. Het werd snel duidelijk dat 
het een hele onderneming is om vang-
gebieden te bereiken in dit moeilijk be-
gaanbare land. Toch zijn tijdens deze reis 
al tenminste 10 nieuwe soorten voor de 
wetenschap gevonden en zeker 30 nieuw 
voor Bhutan.

Wim Klein volgde met een overzicht 
van dit verzamelproject waarbij in samen- 
werking met de Bhutanezen de everte-
braten van het land geïnventariseerd 
worden. Dit is een interessant gebied 
omdat het op de grens ligt van de Palear- 
ctische en Indomaleisische biogeogra-
fische gebieden. Wim richt zich op de 
graafwespen en kon melden dat hij al 140 
soorten gevonden heeft.

Aglaia Bouma vertoonde een korte 
film over de levensloop van het rozema-
rijngoudhaantje (Chrysolina americana). 
Het filmen, de montage en het inspreken 
van de teksten zijn allemaal eigen werk. 
U kunt de film nog eens nakijken door op 
youtube te zoeken op "The life and loves 
of Rosemary Beetles".

Zoals elk jaar sloot Kees van Achter-
berg de dag af met een ‘Entomologisch 
Allerlei’ van opmerkelijke insecten-
nieuwsberichten uit het afgelopen jaar. 
Dit bestond uiteraard uit veel sluipwes-
pen, maar het ging ook over een boel 
mimicry, beesten met grote kaken en 
‘schattige’ insecten. Het is onmogelijk 

deze vermakelijke informatiestroom hier 
samen te vatten. Wie niet snapt waar ik 
het hier over heb, zal toch eens naar de 
Winterbijeenkomst moeten komen. 

De voorzitter ging hierna verder in 
zijn rol als voorzitter van de Uyttenboog-
aart-Eliasen Stichting en reikte in die 
hoedanigheid de UE-prijs uit aan Willem 
Ellis. Een verslag hiervan is reeds ver-
schenen in de vorige EB (77-2). Willem 
sprak een mooi dankwoord uit, waarna 
de dag afgesloten werd met een feeste-
lijke receptie.

De Wilde Bijenlinie gaat van start

Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van 
de Nationale Postcode Loterij heeft Land-
schappenNL 1,7 miljoen euro ontvangen 
voor de realisatie van de Wilde Bijenlinie. 
Dit is fantastisch nieuws voor bedreigde 
wilde bijen en voor het Nederlandse 
landschap. Het gaat niet goed met wilde 
bijen: er is een groot tekort aan kwalita-
tieve leefruimte, vooral op het platteland. 
Wilde bijen en hommels zijn van cruciaal 
belang voor de biodiversiteit van ons 
landschap. Zij bestuiven 80% van alle 
planten in Nederland. LandschappenNL 
gaat daarom samen met de 20 provinciale 
Landschappen en Landschapsbeheeror-
ganisaties, De Vlinderstichting, De Bijen-
stichting, de Nederlandse Entomologi-
sche Vereniging, de Natuur en Milieu- 
federaties en Naturalis Biodiversity Center 
aan de slag met de realisatie van de 
Wilde Bijenlinie. Dit project verbindt 
nieuwe en bestaande leefgebieden voor 
wilde bijen in heel Nederland. Door de 
realisatie van de Wilde Bijenlinie helpen 
we deze inheemse bijen én vergroten we 
het besef dat de wilde bij onmisbaar is 
voor het Nederlandse ecosysteem. 

Het plan is dat er 300 nieuwe wilde 
bijen-plekken bij komen. Daarnaast 
worden nieuwe en bestaande bijenpro-
jecten aan elkaar verbonden. Wilde bijen 
hebben een verfijnd netwerk nodig om 
te kunnen overleven. Samen met maat-
schappelijke partners gaat gewerkt worden 
aan een bij-vriendelijke inrichting van 
infrastructurele werken zoals dijken en 
spoorbermen. Op de ‘Bee Happy Day’ die 
in het voorjaar van 2018 wordt georgani-
seerd, kan iedereen aan het werk samen 
met de landschapsvrijwilligers om hun 
eigen leefomgeving bij-vriendelijk te  
maken. Samen met Naturalis wordt  
de Bijenradar uitgebouwd, een citizen 
science project om het gedrag van wilde 
bijen in kaart te brengen. Dit voorjaar 
gaat de realisatie van de Wilde Bijenlinie 
van start. Geïnteresseerden kunnen  
voor meer informatie terecht bij de NEV-
secretaris.

Bezoekers aan de 149e Winterbijeenkomst. 
Foto: Koos van Brakel


