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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.
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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, 
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waarin van verschillende soorten het 
specifieke gedrag wordt voorgesteld. In 
deze paragraaf, en verderop in het boek, 
staan in de kantlijn kleine foto’s, waarbij 
je in een aantal gevallen een vergrootglas 
moet pakken om te zien wat er eigenlijk 
is afgebeeld. Het was beter geweest deze 
foto’s wat groter af te drukken. De nest-
bouw is de volgende stap in het bijenle-
ven en hier worden voorbeelden gegeven 
aan de hand van de nestplaatsen, zoals 
holletjes in verschillende grondtypen, 
of nesten in holtes. Onder holtes wordt 
verstaan: gaten in muren en rotswanden, 
bestaande gaten in de grond, holle plan-
tenstengels, vraatgangen in hout en lege 
slakkenhuizen. Aan dit laatste wordt een 
kwart van deze paragraaf besteed, terwijl 
het slechts om een paar soorten gaat 
die hierin nestelen. Als er een nestholte 
gevonden is, komt het meeste en zwaar-
ste werk: het bevoorraden en beleggen 
van de broedcellen, een klus die alleen 
door de vrouwtjes wordt uitgevoerd. In 
een laatste paragraaf van dit hoofdstuk 
komen verschillende gradaties van een 
sociale levenswijze aan de orde en hoe 
dit mogelijk kan zijn ontstaan.

Het vierde hoofdstuk gaat over koe-
koeken in het nest, waarbij enkele soor-
ten vliegen die gebruik maken van het 
werk van de bijen worden besproken. 
Ook worden hier wespen genoemd die 
jagen op bijen, wat niet past binnen de 
titel van dit hoofdstuk. Het grootste deel 
gaat echter over koekoeksbijen. Helaas 
gebruiken de Engelsen nog steeds de 
foutieve term kleptoparasieten (clepto-
parasites) voor deze bijen. De auteur stelt 
zelfs dat dit de enige juiste term is, maar 
dat is onjuist. Kleptoparasitisme behelst 
het stelen van voedselvoorraden uit het 
nest van andere bijen en dat gebruiken 
in je eigen nest. Koekoeksgedrag dient 
broedparasitisme genoemd te worden. 
Het gedrag van deze koekoeksbijen 
wordt eerst uitgelegd. Daarna worden 
de genera voorgesteld die aan broepa-
rasitisme doen, met enkele voorbeelden 
van soorten en de gastheren waarbij ze 
parasiteren. Hier maakt Benton echter 
wel een misstap, hij zegt dat de borstels 
en haakjes aan het eind van sterniet 6 bij 
Nomada-vrouwtjes gebruikt worden om 
het ei te verstoppen in de celwand van 
de gastheercel. Dat laatste gebeurt, maar 
nergens heeft ook maar iemand beweerd 
of bewezen dat die structuren op dat 
sterniet daarvoor gebruikt worden. Hij 
geeft hierbij dan ook geen literatuurver-
wijzing.

Bloemen zijn van levensbelang voor 
bijen; zonder bloemen geen bijen. In het 
vijfde hoofdstuk gaat Benton heel diep 
in op bloembiologie en bestuiving. Pas 
na tien pagina’s komt hij hierbij aan de 

bijen toe, die hij uitgebreid behandeld. 
Van diverse genera wordt uitgelegd waar 
welke structuren zitten waarmee de 
bijen stuifmeel naar hun nest transpor-
teren. Deze tekst is verduidelijkt met 
tekeningen en veel kleurenfoto’s. Helaas 
is niet op alle foto’s goed te zien wat we 
zouden moeten zien. Uiteraard worden 
termen als polylectisch, oligolectisch en 
monolectisch besproken. Deze staan dan 
weer niet in de kantlijn uitgelegd. Hij 
bespreekt uitgebreid de voor- en nadelen 
voor zowel de plant als de bij van het al 
of niet specialiseren om op een planten-
soort of -familie het stuifmeel te halen. 

Hoofdstuk zes gaat over de bescher-
ming van bijen, waarbij eerst besproken  
wordt dat er een probleem is: bijen ne-
men in talrijkheid en aantal soorten af, 
met als gevolg een dreigende bestui-
vingscrisis voor wilde planten en veel 
van onze voedselplanten. De grootste 
achteruitgang bij bijen is waar te nemen 
in het boerenlandschap. Benton geeft 
voorbeelden van al of niet geslaagde 
methoden om de bijenrijkdom daar 
te verbeteren. Een groot deel van het 
hoofdstuk gaat over bijen in allerlei an-
dere landschappen, van braakliggende 
industriële terreinen, via natuurterreinen 
en natuurlijke landschappen tot tuinen 
en kerkhoven. Daarbij komen voor- en 
nadelen en eventuele bedreigingen aan 
de orde. Dit alles is verduidelijkt met veel 
kleurenfoto’s.

In het zevende hoofdstuk geeft Benton 
enkele mogelijkheden aan voor verdere 
studie aan de solitaire bijen. Dit door 
middel van fotografie, filmen en obser- 
vaties die ook door niet-deskundigen 
kunnen worden uitgevoerd. Er valt na-
melijk nog veel te ontdekken in het leven 
van veel soorten.

Het achtste hoofdstuk geeft een goede  
determinatietabel tot op de genera van 
de Britse bijen. Deze tabel is gemaakt 
door Graham A. Collins. Ook voor Neder- 
land is de tabel behoorlijk goed te gebrui-
ken. Er ontbreken acht van onze genera, 
waarvan de meeste of heel zeldzaam 
of uit ons land verdwenen zijn. Alleen 
Anthidiellum en Epeoloides komen wat 
meer voor. Eigenlijk had Collins ook op 
de omslag van het boek vermeld dienen 
te worden.

Maakt dit boekje de eerste zin van 
deze recensie waar? Slechts ten dele vind 
ik. Het leest op zich wel goed weg, maar 
er worden vaak veel feiten die niet altijd 
nodig zijn over de lezer uitgestrooid. De 
één vindt dit prettig, een ander stoort 
zich hieraan. Bovendien wordt het geheel 
hierdoor wat wollig en niet echt to the 
point. Ik zal niemand afraden dit boekje  
te lezen, maar voor een goed beeld van 
solitaire bijen zijn de inleidende hoofd-

stukken in De Nederlandse bijen (Peeters 
et al. 2012) veel beter.
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Insecten in de stad
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Op 26 mei 2016 hield de Werkgroep Stede-
lijke Ecologie (onder de vlag van de Werk-
gemeenschap Landschapsecologisch 
Onderzoek, zie www.landschap.nl) een 
studiedag over insecten in de stad. Naar 
aanleiding daarvan is van het Vakblad 
Groen een themanummer verschenen 
over ditzelfde onderwerp. Het is verheu-
gend, én logisch, om te zien dat de vul-
ling van deze uitgave voornamelijk komt 
van NEV-leden: zeven in totaal, aangevuld 
met vijf niet-leden.

In het inleidende artikel noemt Arjan  
van der Veen waarom insecten in de stad 
belangrijk zijn en meer aandacht ver-
dienen. De nuttige soorten worden be-
noemd, evenals het belang van het stadse 
milieu voor allerlei soorten. Ook wordt 
hier verslag gedaan van de resultaten en 
discussiepunten van de studiedag. 

Een groot gedeelte van de hierop 
volgende bijdragen bestaat uit artikelen 


