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Deze boekbespreking verschijnt veel te 
laat: het besproken werk kwam drie jaar 
geleden uit én is inmiddels uitverkocht! 
Toch blijft de aandacht voor bijen, hun 
leefwijze en achteruitgang, en de moge-
lijkheden om hen te bevorderen een 
groot goed. Tevens is het boek wel in zijn 
geheel als pdf te downloaden van de 
website www.bestuivers.nl van EIS Ken-
niscentrum Insecten, dus juist meer 
mensen kunnen kennis nemen van de 
inhoud. Dit was voor mij reden genoeg 
om deze ‘achterstallige’ bespreking toch 
nog te schrijven en dit imposante werk 
onder de NEV-leden onder de aandacht te 
brengen.

Je kunt dit boekwerk van Pieter van 
Breugel zeker zijn levenswerk noemen: 
het omvat bijna 500 bladzijden en heeft 
een gewicht van meer dan één kilogram. 
En dat allemaal alleen over bijenhotels. 
De auteur heeft meer dan zijn best ge-
daan om alle informatie die hij in de 
jaren heeft verzameld over bewoners van 
bijenhotels te beschrijven. Eigenlijk is dit 
levenswerk beter te omschrijven als ‘De 
bijen- en wespennesthulpencyclopedie 
van Nederland’, want de huidige titel, 
daar val ik toch wel over. Het dekt onvol-
ledig de lading van het boek; niet de term 
‘gasten’, maar wel de term ‘bijenhotels’. 
In de volksmond en in commercie wordt 
de naam bijenhotel namelijk veelvuldig 
gebruikt, maar als je dit boek goed leest 
zijn bijenhotels toch eigenlijk insecten-
hotels, of nog beter: nestblokken voor 
insecten, een term die de auteur zelf ook 
vaak gebruikt. Terecht, want het boek 
behandelt naast bijen ook veel wespen 
en ook wel andere insecten. Zelfs soor-
ten die nestelen in de grond worden 
behandeld. Deze variatie aan leefwijzen 
maakt de tekst soms wat onoverzichte-
lijk, omdat je in sommige gevallen niet 
meteen weet of een soort nu nestelt in 
een nestblok of in de grond. Dit geldt met 
name voor hoofdstuk 20, De vijanden 
van bijen en wespen. Hier worden vele 
soorten behandeld die geen relatie heb-
ben met bijen en wespen die nestelen in 
nestblokken.

Hoofdstuk 6, Nesthulp voor bijen en 
wespen, is naar mijn mening het hart 
van het boek. Hier wordt gedegen uitge-
legd hoe je hotels/nestblokken/wanden 
voor insecten moet bouwen, plaatsen en 

onderhouden. De laatste jaren kun je in 
veel winkels bijenhotelletjes kopen en 
worden er massaal bijenhotels gebouwd. 
Maar of ze ook gasten krijgen, dat is de 
vraag. Vaak zijn gaten verkeerd geboord, 
is er verkeerd materiaal gebruikt of is 
het geheel op een verkeerde plaats neer-
gezet. In het boek wordt goed uitgelegd 
welke materialen wél werken, welke je 
juist niet moet gebruiken en waar je het 
uiteindelijke resultaat het beste kunt 
plaatsen of ophangen.

Het boek is naast naslagwerk ook een 
indrukwekkend fotoboek, met prachtige 
platen van de auteur zelf. Vele soorten 
passeren de revue; eigenlijk zijn vrijwel 
alle algemeen voorkomende soorten 
van nestblokken voorzien van een groot 
aantal foto’s. Het is overigens zeker geen 
determinatiewerk, daar is weer andere 
literatuur voor nodig, maar de plaatjes 
van sommige bijen- en wespensoorten 
zijn van een dergelijke hoge kwaliteit 
dat determinatiekenmerken wel goed te 
zien zijn. Het is dus ook voor bijen- een 
wespenspecialisten een genot om door te 
kijken. Een mooi voorbeeld is de fotoserie 
over het leven en de ontwikkeling van 
een van de meest voorkomende solitaire 
bijen van Nederland: de rosse metselbij 
(Osmia bicornis): er worden maar liefst 81 
hoogwaardige foto’s gepresenteerd.

Alles bij elkaar is het een indrukwek-
kend en informatief boekwerk over een 
unieke manier van huisvesten van in-
secten in een stedelijke omgeving. Sterk 
aanbevolen voor iedereen die insecten, 
en dan vooral bijen en wespen, een warm 
hart toedraagt. 

Dick Belgers
KNNV afdeling Wageningen e.o.
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Duitsland kent een traditie van gedegen 
faunistisch onderzoek op kevergebied. 
Een hoogtepunt daarin was de omvang-
rijke serie ‘Faunistik der Deutschen Käfer’ 
van Horion, waar in het eerste deel van 
de reeks de loopkevers zeer uitvoerig 
werden behandeld (Horion 1941). Zonder 
de vele andere onderzoekers van de  
keverfauna te kort te doen, kan gezegd 
worden dat Jürgen Trautner, althans voor 
de loopkevers, een waardige opvolger van 
Horion blijkt te zijn. Hij heeft in een in-
drukwekkende reeks publicaties op zijn 
naam staan, waaronder een recent uit- 
gebrachte verspreidingsatlas voor heel 
Duitsland (Trautner et al. 2014). Trautner 
richtte in 1987 het zelfstandige, op de  
bescherming van de entomofauna gericht 
onderzoeksbureau ‘Arbeitsgruppe für 
Tierökologie und Planung’ op. Hij en zijn 
inmiddels acht medewerkers gebruiken 
daarbij veelvuldig loopkevers als studie-
object en modelgroep, voornamelijk in 
milieustudies.

In tweede helft van de vorige eeuw 
hadden Oost- en West-Duitsland samen 
ruim tien hoogleraren met bijbehorende 
vakgroepen die zich uitsluitend met 
de studie van loopkevers bezighielden, 
maar evenals in Nederland is dit soort 
onderzoek goeddeels verdwenen. Fau-
nistisch, maar ook ecologisch veldonder- 
zoek verplaatste zich meer en meer 
naar buitenuniversitaire werkgroepen, 
entomologische verenigingen en ingeni-
eursbureaus. Een goed deel van de Duitse 
loopkeveronderzoekers organiseerde zich 
in het Gesellschaft für angewandte Cara-
bidologie (GAC), waaronder ook Trautner. 
Duitsland is echter groot genoeg om 
meerdere werkgroepen te hebben met  
uiteenlopende initiatieven op faunistisch 
gebied, waarbij soms ook onvermijdelijk  
ongecoördineerd langs elkaar heen wordt 
gewerkt of ogenschijnlijk zelfs samen-
werking wordt gemeden. Dit gegeven, 
en het relatief grote gebied met een 
aanzienlijke variatie aan culturen in de 
verschillende Bundesländer (waardoor 
van het bijeenbrengen van basisgegevens 
zeer uiteenlopende niveaus kent) is er 
waarschijnlijk de oorzaak van dat een  
gedegen faunistiek voor het gehele gebied 
nog niet het licht zag. In Baden-Württem-
berg (BW) werd echter al in de jaren 1950 
de Arbeitsgemeinschaft Württembergi-
scher Koleopterologen opgericht en de 
inspanning van met name Trautner en 
zijn groep in de periode vanaf ongeveer 
1990, heeft uiteindelijk geleid tot de hier 
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besproken omvangrijke uitgave in twee 
dikke delen. Het werk is door tien auteurs 
geschreven.

Het eerste boek begint met een alge-
meen deel, bestaande uit zeven hoofd-
stukken. Na een algemene inleiding, wordt 
in hoofdstuk 2 een gebiedsbeschrijving 
gegeven. De oppervlakte van BW is met 
ruim 35.000 km2 iets kleiner dan die van 
Nederland, maar landschappelijk zijn  
de verschillen met Nederland enorm. Een 
gevarieerd arsenaal aan landbouwgronden 
beslaat ongeveer 45.5% van het gebied en 
liefst 38% is bosgebied. Stedelijk gebied 
neemt, met een bevolking van 11 miljoen,  
ongeveer 14.5% in. Het hoofdstuk bespreekt  
het grondgebruik en de belangrijkste land- 
schappen alsmede fysisch-geografische 
indeling, vegetatie en bodemsoorten en 
illustreert dit met een aantal kaartjes. 
Duidelijk wordt dat – met een aanzien-
lijke hoeveelheid heuvelland en het berg-
gebied van de Schwäbische Alb, reikend 
tot ongeveer 1500 meter en tevens een 
rijke variatie aan bodemsoorten waar- 
onder een groot kalkrijk gebied – de milieu- 
variatie groot is. Hoofdstuk 3 gaat in op 
de geschiedenis van het faunistisch werk 
en het verzamelen van de gegevens die 
gebruikt zijn voor deze publicatie. In 
1990 waren er 387 soorten bekend uit het 
gebied en dit aantal groeide gaandeweg 
het project naar de thans behandelde 
429 soorten. In hoofdstuk 4 is een zeer 
beknopte inleiding in de biologie van 
loopkevers, van een korte indruk van de 
oorsprong van de familie Carabidae tot 
individuele voortplanting, met voorbeel-
den van larven van enkele soorten en 
een tweetal tabellen met getalsmatige 
gegevens over de ontwikkelingsduur 
van een aantal vertegenwoordigers van 

diverse genera, van ei tot adult. De tekst 
geeft een beknopte maar lezenswaardige 
bespreking van markante soorten en 
geeft voorbeelden uit de literatuur. Ook 
enkele voorbeelden van de fenologie van 
enkele soorten wordt besproken en het 
hoofdstuk eindigt met een behandeling 
van morfologie en voedselkeuze. Hoofd-
stuk 5 gaat in drie pagina’s in op loop- 
kevers als onderdeel van ecosystemen  
en in hoofdstuk 6 komen we bij de indi- 
catieve waarde van loopkeversoorten. 
Hoofdstuk 7 sluit het algemene deel  
af met een wat uitgebreidere beschou-
wing over loopkevers als diergroep voor  
onderzoek en welke methoden daarbij 
ter beschikking staan, waarbij uiter-
aard veel aandacht voor bodemvallen. 
Veelal is dit ook een samenvatting uit de 
literatuur, maar ook de ervaringen van 
Trautners onderzoeksgroep zijn mee- 
genomen. 

In het volgende ‘speciale deel’ worden 
na korte inleidingen tot de soortsbe-
sprekingen in de hoofdstukken 8 en 9,  
in hoofdstuk 10 alle soorten van BW be-
handeld. Elke soort wordt waar mogelijk 
geïllustreerd met tenminste een foto en 
een verspreidingskaartje dat geplaatst is 
op een hokindeling van ca. 13 × 13 km.  
Op het kaartje worden de volgende pe-
rioden weergegeven: a) tot 1900, b) 1901-
1950, c) 1951-1975, d) 1976-2000, e) > 2000. 
In de kaartjes zijn onderbemonsterde 
hokken (< 5%) lichter gekleurd. De onder- 
grond van de kaartjes geeft in kleur de 
hoogteligging van het terrein weer. Al 
met al zijn het mooie, duidelijke kaartjes  
die goed laten zien of soorten zich aan-
getrokken voelen tot lagere of hogere 
gebieden. Per soort zijn de besprekingen 
ingedeeld in vieren, waarbij het eerste 

deel de algemene verspreiding behandelt 
en het tweede het voorkomen in BW. Het 
derde deel bespreekt biologie en habitat 
en in het afsluitende deel van de soortbe-
spreking worden bedreiging en mogelijke 
bescherming besproken. De lengte van 
de besprekingen varieert uiteraard naar 
de stand van kennis over de soort. Wat 
opvalt is dat in de besprekingen slechts 
summier naar de literatuur wordt verwe-
zen. Waarschijnlijk is hiervoor gekozen 
vanwege de toch al grote omvang van de 
publicatie als geheel, maar het is jammer 
dat we nauwelijks inzicht in de zeer om-
vangrijke literatuur krijgen. Ook moeten 
we grafische presentaties van periodici-
teiten en resultaten over habitatpreferen-
tie uit bodemvallen missen. Dit is uiter-
aard een keuze, maar zeer waarschijnlijk 
was dit wel een waardevolle aanvulling 
op soortteksten geweest, al is het maar 
om verschillen in bijvoorbeeld fenologie 
te kunnen vergelijken van land tot land. 
Hoofdstuk 10 loopt tot pagina 653 van het 
tweede boek en in hoofdstuk 11 wordt 
nog een vijftigtal soorten besproken die 
een onduidelijke status voor het gebied 
hebben. Onder de naam ‘Synoptischer 
Teil’ volgt een aantal analytische hoofd-
stukken, waarvan het hoofdstuk 12 de 
BW-fauna ten opzichte van de Duitse fauna 
als geheel bespreekt, beginnende met 
een materiaalkritiek, overzichten van 
specifieke soortengroepen en eindigend 
met korte behandelingen van de fauna 
van deelgebieden binnen BW. Hoofdstuk 
13 is een interessante bespreking van de 
acht belangrijkste biotoopeenheden die 
in BW te vinden zijn: 1) stromend water 
en uiterwaarden, 2) oevers van meren,  
3) venen en overige natte biotopen,  
4) weilanden en hooilanden, 5) akkers en 
overig cultuurland, 6) open, voedselarme, 
droge veldbiotopen, 7) bossen en struwe-
len, 8) rotsachtige bergbodems en 9) een 
restgroep van ‘overige biotopen’. Hoofd-
stuk 14 behandelt de ‘Verantwortlich- 
keitsarten’. Dit zijn 28 soorten die een 
speciale rol hebben gekregen in bescher-
ming. Voor deze soorten worden ook 
kaartjes voor het hele land gepresen-
teerd. Hoofdstuk 15 analyseert de bedrei-
ging van de loopkeverfauna voor de be-
treffende soorten in BW aan de hand van 
een ‘herwaardering’ van de landelijke 
rode lijst. Vervolgens noemt hoofdstuk 
16 een aantal natuurdoelen die corres-
ponderen met de in hoofdstuk 13 ge-
noemde biotopen en bespreekt per groep 
de gewenste en mogelijke maatregelen 
om deze doelstellingen te realiseren. 
Hoofdstuk 17 bevat een administratief-
technisch verhaal over hoe loopkevers 
in ruimtelijke planologie een rol kunnen 
spelen. Het tweede boek besluit met een 
Appendix, bestaande uit een geanno-
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Promoties
Promoting wild bees in European agri-
cultural landscapes - the role of floral 
resources in driving and mitigating 
wild bee decline

Jeroen A. Scheper, Radboud Universiteit Nij- 

megen, promotiedatum: 18 september 2015, 

promotoren: Henk Siepel & Joop H.J. Schaminee

Veel wilde bijensoorten zijn de afgelopen 
decennia in Europa afgenomen. Bijen zijn 
de belangrijkste bestuivers van de mees-
te wilde planten en landbouwgewassen 
en spelen als zodanig een essentiële rol 
in het functioneren van ecosystemen en 
de landbouw. De achteruitgang van wilde 
bijen heeft dan ook, naast bezorgdheid 
over gevolgen voor de bijenbiodiversiteit 
in het algemeen, geleid tot zorgen over 
gevolgen voor bestuiving van planten. 
Maatregelen om wilde bijen te bevorderen 
zijn dan ook dringend nodig. Veranderd 
landgebruik en de intensivering van de 
landbouw sinds de tweede helft van de 
20e eeuw worden als de belangrijkste 
oorzaken beschouwd voor de achteruit-
gang. Over het algemeen wordt aangeno-
men dat deze factoren de achteruitgang 
van wilde bijen veroorzakenviahun nega-
tieve effecten op de beschikbaarheid van 
bloemen, maar vooralsnog is dit groten-
deels gebaseerd op speculatie. Deson-
danks richten huidige maatregelen om 
bijen in agrarische landschappen te be-
vorderen zich vooral op het, direct of in-
direct, vergroten van het bloemenaanbod. 
Dergelijke agrarische natuurbeheers-
maatregelen laten echter wisselende re-
sultaten zien, waarbij de effectiviteit sterk 
kan verschillen tussen typen maatregelen, 
landschappen en regio’s. Voor het ont-
wikkelen en implementeren van effectieve 
maatregelen is het daarom essentieel om 
inzicht te verkrijgen in de belangrijkste 
oorzaken voor de achteruitgang van bijen 
en om grip te krijgen op de ecologische 
mechanismen die de effectiviteit van 
maatregelen voor wilde bijen bepalen. 

De doelstelling van dit proefschrift was 
daarom tweeledig: (i) onderzoeken of en 
in hoeverre de achteruitgang van wilde 
bijen wordt veroorzaakt door het verlies 
van bloemen in de hedendaagse intensief 
gebruikte agrarische landschappen, en 
(ii) inzicht verkrijgen in hoe verschillende 
omgevingsfactoren de effectiviteit van 
bevorderende maatregelen beïnvloeden

Om de rol van verminderd bloemen- 
aanbod in de achteruitgang van wilde 
bijen te onderzoeken hebben we, aan de 
hand van stuifmeel aan bijen in museum-
collecties, de samenstelling van stuif-
meelplanten in het dieet van verschil-
lende bijensoorten bepaald. Vervolgens 
hebben we gekeken of veranderingen in  
het voorkomen van de wilde bijensoorten 
in de 20e eeuw samenhangen met ver-
anderingen in het voorkomen van de 
waardplanten in hun dieet. Dit blijkt het 
geval: bijensoorten waarvan de voor-
keursplanten achteruit zijn gegaan, zijn 
zelf ook achteruit gegaan. En vice versa: 
bijen waarvan de voorkeursplanten het 

goed doen, doen het zelf ook goed.Vooral 
de waardplanten van bijensoorten die 
laat in het seizoen actief zijn, zijn sterk 
achteruit gegaan. Opvallend genoeg heb-
ben bijensoorten die vooral foerageren  
op insectbestoven landbouwgewassen 
zoals appel, aardbei, koolzaad en zonne- 
bloem stabiele of toenemende popula-
ties. Verder bleek dat de lichaamsgrootte 
van bijensoorten negatief gecorreleerd 
was met hun populatietrend: vooral  
grotere soorten, die grotere hoeveelheden 
stuifmeel nodig hebben, zijn achteruit 
gegaan. Tezamen bieden deze resultaten 
sterke aanwijzingen dat het verlies van 
geprefereerde bloemen ten grondslag  
ligt aan de achteruitgang van veel wilde  
bijensoorten in Nederland.

Om een indruk te krijgen van de 
factoren die de mate van effectiviteit 
van agrarisch natuurbeheer, dat wil 
zeggen de mate waarin de biodiversiteit 
wordt bevorderd op percelen onder 
agrarisch natuurbeheer in vergelijking 
met gangbaar beheerde percelen, hebben 
we verkend wat hierover in brede zin 
(dus niet uitsluitend beperkt tot bijen) 
over bekend is. Er bestaan verschillende 
verklaringen voor het wisselende succes 
van agrarisch natuurbeheer in het bevor-
derden van de biodiversiteit in het lande-
lijk gebied. Volgens de eerste hypothese,  
‘landgebruiksafhankelijke effectiviteit 
van agrarisch natuurbeheer’, daalt op 
perceelschaal het effect van agrarische 
natuurbeheersmaatregelen niet-lineair 
bij toenemende intensiteit van het land-
gebruik . Als gevolg hiervan worden de 
grootste effecten van agrarisch natuur- 
beheer verwacht in relatief extensief 
beheerde gebieden, omdat op locaties 
met zeer intensieve landbouw een  
vermindering van de agrarische versto-
ringen nog steeds onvoldoende is om 
habitat voor veel soorten te kunnen 
bieden. De tweede hypothese, ‘land-
schapsafhankelijke effectiviteit van 
agrarisch natuurbeheer’, voorspelt dat de 
effecten van agrarische natuurbeheers-

teerde checklist en literatuurlijst en een 
index. 

De conclusie is dat we hier een zeer 
uitgebreide faunastudie hebben waar 
voor iedere loopkeverliefhebber het no-
dige in te vinden is. Het is interessant om 
de gegevens van dit gebied te vergelijken 
met Nederland, al valt meteen op dat 
er heel wat soorten zijn die bij ons vrij 
algemeen zijn en in BW uitgesproken 
zeldzaam en omgekeerd. Het mag duide-
lijk zijn dat een dergelijke publicatie een 
enorme hoeveelheid voorwerk, schrijf- en 
controlewerk heeft gekost en het is te ge-
makkelijk om als buitenstaander kritiek 

te leveren. Ongetwijfeld zou iedereen het 
wel net anders hebben aangepakt of mist 
wel het een en ander. Persoonlijk vind ik 
het een enorme prestatie om naast het 
runnen van allerhande lopend projecten 
een dergelijk werk tot stand te brengen. 
Het echter wel de vraag of een zo om-
vangrijke publicatie voor elk Bundesland 
gewenst, laat staan realiseerbaar is. Ik 
denk eigenlijk van niet, omdat een grote 
overlap van informatie waarschijnlijk  
onvermijdelijk zal zijn. Wel hoop ik op 
een werk dat meer gebruik maakt van 
het omvangrijke materiaal uit bodem-
vallen dat in Duitsland ongetwijfeld be-

schikbaar is en dat ook een wat uitgebrei-
dere toegang tot de literatuur zal geven. 
Maar dat geldt niet alleen voor Duitsland.
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