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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.
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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


