
223 entomologische berichten
 77 (4) 2017

Uitgelezen
Pieter van Breugel 2014

Gasten van bijenhotels

EIS Kenniscentrum Insecten en andere onge-

wervelden & Naturalis Biodiversity Center,  

Leiden. 486 pp. ISBN 978-90-76261-09-6.  

€ 27,50

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 


