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Aan het begin van dit boek wordt door 
auteur Hilbers een prachtig beeld op- 
geroepen van een gebied waarin je drie 
aaneengesloten dagen door de natuur 
kunt wandelen, met plekken die ver- 
rassen, die ruig of juist lieflijk zijn, uitge-
strekt of kleinschalig, en waar veel soor-
ten leven. De toon is gezet: de Veluwe  
is een uitzonderlijk gebied! Het is on- 
Nederlands groot en er is een ruime  
variatie aan leefgebieden. 

Deze natuurgids is uitgebreid opgezet 
en is daarmee een prima werk om de 
Veluwe goed te leren kennen. De inlei-
dende teksten behandelen het uiterlijk 
en ontstaan van de landschappen waar 
verschillende ijstijden en daarna men- 
selijke ingrepen vormende krachten  
zijn geweest. Fraai getekende dwars 
doorsneden laten zien welke grote land-
schapseenheden er zijn en hoe die zijn 
ontstaan. De Veluwe wordt hier ruim  
genomen: ook het aangrenzende rivieren-
gebied, de polders en de randmeren ko-
men aan de orde. Er worden overzichten 
gegeven van de terreineigenaren, het 
landgebruik door de tijd heen, de land-
goederen, de aanwezigheid van militaire 
oefenterreinen, belangrijke plekken tij-
dens de Tweede Wereldoorlog, et cetera.

Hierna volgt een deel over de flora en 
fauna. De gewervelden dieren en planten 
zijn logische keuzes en krijgen veel ruim-
te. Van de ongewervelden zijn er aparte 

hoofdstukken over vlinders, libellen en 
‘overige insecten en andere ongewer- 
velden’. Hier wordt in drie pagina’s wat 
verteld over deze diertjes, zoals dat het 
leuk is om bij de nesten van graafwespen 
te posten, dat mierenleeuwen vangtrech- 
ters maken en dat mestkevers talrijk 
kunnen zijn. Opvallende soorten als  
vliegend hert, sint-jacobsvlinder en enkele 
sprinkhaansoorten worden genoemd. 
Ook drie opmerkelijke spinnen worden  
aangestipt en afgebeeld: de lentevuur- 
spin, de wespspin en de gewone mijnspin 
(die foutief de kalkmijnspin wordt  
genoemd, een genusgenoot uit Zuid- 
Limburg). Dit laatste is toch een wat 
magere weergave van wat de Veluwe te 
beiden heeft. De koepelnesten van rode 
bosmieren, de soms massaal voorko-

mende zandbijen die in zandpaden nes-
telen, de vele boktorren van dood hout, 
de zandoorworm op de stuifzanden – het 
had allemaal niet misstaan in deze na-
tuurgids.

In ruim 140 pagina’s worden 22 
fiets- of wandelroutes gegeven, inclu-
sief een kaart. De routes beslaan het 
hele gebied en telkens wordt informatie 
over het landschap, historie, opvallende 
soorten, parkeerplekken en openbaar-
vervoerpunten gegeven. Voor sommige 
soorten, waaronder vliegend hert en za-
delsprinkhaan, worden specifieke waar-
nemingstips gegeven. 

Dan volgt nog de ‘praktische infor- 
matie’. Hierin staan gegevens over de  
bereikbaarheid, accommodaties en 
gastronomie. Informatief en soms ver-
rassend zijn de opsommingen die dan 
volgen. Er worden ‘bucket lists’ gegeven 
van telkens tien plekken: mooiste bossen, 
mooiste bomen, mooiste herfstroutes, 
beste wildobservatiepunten, beste wild-
routes, mooiste bloeiende heidevelden 
en beste begeleide excursies. In het kort 
staat er dan nog iets over speciale reis-
doelen met kinderen en in welke boeken 
en op welke websites meer over de Veluwe 
te lezen is.

De gids is, zoals eerder gezegd, zeer 
uitgebreid en laat de enorme variatie 
in landschappen en leefgebieden goed 
uitkomen. Zo staan er (voor mij) veel ver-
rassende en minder bekende plekken in. 
Daar komt nog eens bij dat de teksten 
erg prettig, vaak verhalend, geschreven 
zijn. Bij het doornemen krijg je gelijk zin 
om op excursie of uit wandelen te gaan. 
Kortom, een bijzonder boek over een 
bijzonder gebied.

Jinze Noordijk
EIS Kenniscentrum Insecten 
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Dit boek over de dipteren van Zeeland is 
het zevende deel in de serie Fauna Zee-
landica, waarbij Zeeland ook de enige 
provincie in Nederland is die een serie 
heeft over de eigen fauna. De twee- 
vleugeligen mogen zich de laatste jaren 
verheugen in een toenemende belang-
stelling. Er zijn meer en meer mensen  
die zich bezighouden met het kijken naar 
deze boeiende groep van insecten. Ook 
het feit dat insectenfotografie steeds Woest landschap op de Veluwe: het Kootwijkerzand. Foto: Jinze Noordijk
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laagdrempeliger wordt door de voort-
schrijdende techniek zorgt ervoor dat er 
een toenemende behoefte is aan infor-
matie over de dieren die men gefotogra-
feerd heeft.

In Nederland is er al een heel aantal 
boeken en tabellen over Diptera versche-
nen met het doel deze groep toeganke-
lijker te maken voor geïnteresseerden 
en de groep eventueel te gebruiken als 
indicator voor de biodiversiteitsstatus 
van gebieden. In Zeeland is er tot het jaar 
2000 eigenlijk niet zoveel gedaan met 
uitzondering van de activiteiten van Jan 
Cornelis de Man rond 1900 en later Bob 
van Aartsen vanaf eind jaren 1960. Sinds 
2000 is er veel meer gedaan, ook al door 
de opkomst van een nieuwe enthousiaste 
generatie entomologen. Door de toene-
mende activiteiten in het Zeeuwse is het 
idee voor een atlas al ontstaan rond 2000, 
maar pas rond 2010 werden de plannen 
doelgerichter uitgewerkt en daarna met 
ups en downs toegewerkt naar een boek 
zoals het er nu ligt. In eerste instantie 
was het idee om de populaire families te 
bewerken, maar uiteindelijk is de reik-
wijdte van de atlas alle Diptera-families 
uit Zeeland geworden.

Het boek is prachtig, een mooie harde 
kaft met fraaie foto’s en ook in het boek 
zijn er vele foto’s te vinden. De opzet is 
zoals je mag verwachten, met een voor-
woord, inleiding en dan de hoofdstukken 
met allerhande aspecten van de Diptero-
logie. Van alle families is, afhankelijk van 
de aanwezige informatie, een beschrijving 
opgenomen met zo mogelijk teksten over  
biologie, ecologie en verspreiding. Dit  
laatste is geïllustreerd met mooie versprei- 
dingskaartjes. In deze beschrijvingen is 

genoeg nuttige informatie opgenomen 
om eenieder tevreden te stellen die infor-
matie zoekt over Zeeuwse dipteren.

Dingen die mijn inziens wat minder 
geslaagd zijn doen gelukkig weinig af 
aan de uitstraling van het boek. Ik vind 
zelf de indeling van de familiehoofd-
stukken niet zo goed gekozen. Ik zou als 
taxonoom graag gezien hebben dat de 
indeling de systematiek van de orde zou 
volgen. Dat betekent dat je zou beginnen 
met de meest primitieve Nematocera en 
van daaruit toewerkt naar uiteindelijk de 
Calyptratae. Je zou dan in het begin van 
de familiehoofdstukken een mooie syste-
matiektabel kunnen opnemen met bij de 
families de bladzijde waar deze te vinden 
is. Een ander punt is de lay-out van de 
familie hoofdstukken. Doordat verschil-
lende experts het hoofdstuk over ‘hun’ 
groep heeft geschreven, zijn vele hoofd-
stukken anders qua opbouw. Ik denk dat 
een algemene lay-out voor een familie-
hoofdstuk, waarbij ze allemaal in min of 
meer dezelfde opzet geschreven zouden 
zijn, het boek sterker en gemakkelijker 
leesbaar zou hebben gemaakt. Als laatste 
zou ik waarschijnlijk de families waar-
van niets verder bekend is dan dat ze in 
Zeeland voorkomen, opgenomen hebben 
in een lijstje zonder er verder veel over 
te zeggen. Het draagt mijns inziens niet 
al te veel bij aan de kennis over dipteren 
van Zeeland. En zelfs in boeken waar 
experts aan werken worden altijd nog 
wel wat fouten gemaakt en verkeerde 
namen geschreven, op bladzijde 25 is de 
middelste foto toch duidelijk een Eristalis 
pertinax en geen E. tenax. 

Dit alles gezegd hebbende is het boek 
toch een welkome aanvulling voor de 
boekenkast van niet alleen de Diptera-
liefhebber, maar ook voor mensen met 
interesse voor de natuur in het algemeen. 
De hoeveelheid moeite en tijd die er in 
gestoken is toont zicht duidelijk in het 
boek en dat verdient alle lof.

Gerard Pennards
Mitox Consultants & Naturalis Biodiversity 
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Dit boek is bedoeld als een eerste stap 
om je te verdiepen in het leven van soli-
taire bijen. In het eerste hoofdstuk wordt 
uitgelegd wat een bij is, verduidelijkt met 
lijntekeningen en er wordt gewezen op 
een paar bijensoorten die in (bijna) iedere 

tuin aanwezig zijn. Er wordt echter niet 
even kort en krachtig uitgelegd wat een 
solitaire bij is, toch de titel van het boek.

In het tweede hoofdstuk schetst de 
auteur een beeld van de diversiteit bij de 
solitaire bijen. De bijenfamilies (die in 
Engeland voorkomen) worden voorge-
steld, met de daarin behorende genera. 
Uit elk genus worden enkele algemene 
of bijzondere soorten kort geschetst en 
er zijn kleurenfoto’s van de besproken 
soorten. Helaas staan deze afbeeldingen 
niet bij de tekst, maar zijn ze verderop 
in het boek gebundeld. Waarom dit het 
geval is, is mij niet duidelijk, want in ver-
volghoofdstukken staan de kleurenfoto’s 
wel in de tekst. De foto’s zelf zijn van 
wisselende kwaliteit. In de brede linker 
kantlijn van het boek staan goede verdui-
delijkende tekeningen. Maar ook worden 
hier de gebruikte termen uitgelegd. Ik 
had liever gezien dat deze in de tekst zelf 
werden uitgelegd en dat er achterin het 
boek een verklarende woordenlijst was 
opgenomen. Nu moet je bladeren in het 
boek om een term op te zoeken en niet 
alle gebruikte termen staan in de kant-
lijn.

In het derde hoofdstuk wordt het 
leven van solitaire bijen besproken. Als 
eerste wordt de levenscyclus behandeld, 
van ei tot volwassen bij; een cyclus die 
meestal in een jaar voltooid wordt. Er 
wordt uitgelegd dat er ook soorten zijn 
die in een jaar een tweede generatie 
hebben, met enkele voorbeelden. Dan 
komt het paargedrag aan de orde. Verteld 
wordt hoe verschillende bijenmannen 
vrouwtjes proberen te vinden die wil-
len paren en hoe de paring in zijn werk 
gaat. Dit is een uitgebreide paragraaf, 


