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kippenvlees, omdat een constante tem-
peratuur gehandhaafd moet worden (wat 
verwarmen, dan wel afkoelen van de 
kweekruimtes vereist), en omdat de  
poppen van de zwarte soldatenvlieg  
bijvoorbeeld eerst gedroogd moeten 
worden, om er een soort meel van te  
kunnen maken. En de diertjes blijven 
natuurlijk toch voer nodig hebben. Af-
hankelijk van de kwaliteit van het voer 
groeien ze goed of minder goed. Wie op 
een warme dag zijn gft-bak openmaakt 
en de maden ziet krioelen, ziet zelf de 
mogelijkheden al. Hoe laagwaardiger het 
voer (denk aan bijproducten uit de land-
bouw of uit de voedingsindustrie), hoe 
hoger de milieuwinst. En om de yuk-factor 
te omzeilen, kun je insectenvlees ook 
indirect in ons voedselsysteem brengen, 
namelijk als vee- of visvoer. Ook daar  
is milieuwinst te halen als de insecten 
andere, milieubelastende grondstoffen 
als soja of wilde vis, vervangen.

Voor de geïnteresseerde leek zitten  
er interessante hoofdstukken tussen: 
Marcel Dicke (WUR) beschrijft hoe ver- 
weven ons leven is met dat van insec-
ten, er is een hoofdstuk over de ethische 
component van insectenkweek, en eentje 
over hoe consumenten tegen het eten 
van insecten aankijken. Maar het boek 
is vooral bestemd voor professionals die 
aan de slag willen met insect farms, en 
met name het middenstuk is voor hen 
bedoeld en daardoor behoorlijk taai. Het 
gaat dan over hoe je een insectenkwekerij 
opzet, welke hygiënemaatregelen nodig 
zijn om ziektes en plagen te voorkomen 
en voedselveiligheid te garanderen, hoe 
je zorgt voor voldoende genetische vari-
atie, of je rekening kunt en moet houden 
met dierenwelzijn, welk voer geschikt 
is, wat de invloed van voer is op de voe-
dingswaarde van het eindproduct, et  
cetera. En als je eenmaal gaat oogsten, 
met welke wetgeving krijg je dan te maken 
voor je het vlees op de markt kunt zetten, 
hoe moet je je producten etiketteren, wat 
is de voedingswaarde en welke gastro- 
nomische potentie heeft de worm? Voor 
wie hier in geïnteresseerd is, geeft dit 
boek een volledig, actueel en gedegen 
wetenschappelijk onderbouwd overzicht. 

De auteurs merken terecht op dat er 
niet genoeg landbouwgrond is om aan 
de groeiende vraag naar vlees te voldoen. 
Daarbij wordt er van uit gegaan dat we de 
huidige hoge vleesconsumptie kennelijk 
moeten bestendigen en zelfs uitbreiden. 
Dit vind ik als voedings- en milieukundige 
een vreemd uitgangspunt. In hoeveel 
bochten moeten we ons wringen om heel 
veel vlees te gaan of te blijven eten? Zijn 
er geen andere oplossingen mogelijk? 
Deze kanttekening mis ik in dit boek. 
Voor een volwaardige voeding is vlees 

niet nodig, en de enorme hoeveelheden 
die we er in Westerse landen van ver-
stouwen zijn niet eens gezond ook. In 
Nederland bijvoorbeeld eten we twee 
keer zoveel vlees als aanbevolen door het 
Voedingscentrum. Als we eens beginnen 
met een ecologisch verantwoorde hoe-
veelheid vlees te eten, hoeven we veel 
minder (of helemaal geen) insectenfarms 
te ontwikkelen. Tegen dit argument valt 
weer van alles in te brengen (vooral: 
mensen zien niet vrijwillig af van luxe 
die ze als een verworvenheid zien), maar 
het mag van mij toch wel ergens ge-
noemd worden. 

Het boek gaat vergezeld van de  
website https://e-insects.wageningen- 
academic.com/imbrasia_belina, mogelijk 
gemaakt door de Uyttenboogaart-Eliasen 
Stichting, waar van een groot aantal 
hoofd- en bijrolspelers uit het boek be-
schreven worden, soms met prachtige 
3D-opnames en haarscherpe vergrotingen. 
Ook kun je daar je kennis over eetbare 
insecten testen. 
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De grote toestroom aan foto’s op internet 
levert heel mooie dingen op. Met speels 
gemak, zo lijkt het, komen foto’s van al-
gemene en zeldzame soorten beschik-
baar, bijvoorbeeld via de website Waar- 
neming.nl. Die fotografen willen graag 
weten welk diertje ze op de foto gezet 
hebben. De veldtabel wolzwevers en de 
veldgids roofvliegen spelen op deze vraag 
in. Het fraaie is dat ze het beschikbare 
beeld als kernmateriaal bij het determi-
neren gebruiken. Het levert visueel zeer 
aantrekkelijke boekjes op. Fotografen die 
op zoek zijn naar de naam van hun gefo-
tografeerde beestje kunnen daardoor de 
boekjes gemakkelijk gebruiken. Dat levert 
drie voordelen op: ten eerste stijgt de 
kwaliteit van de determinaties op bij-
voorbeeld Waarneming.nl, ten tweede 
kan bij determinatie-advies verwezen 
worden naar de tabellen, zodat duidelijk 
wordt waar een determinatie goed of  

fout gaat en ten derde worden zeldzame 
soorten gemakkelijker uit de massa  
gehaald. Dat levert, bijvoorbeeld bij de 
wolzwever Villa hottentotta of de roofvlieg 
Choerades igneus veel sneller dan vroeger 
een beeld op van hoe deze soorten zich 
uitbreiden.

Wolzwevers vormen in de Benelux 
een kleine groep vliegen, de veldtabel 
neemt er 32 op. Bekend is de gewone  
wolzwever (Bombylius major), een geel- 
behaarde vlieg die in het voorjaar ook  
in tuinen voorkomt en zwevend voor 
bloemen aangetroffen kan worden.  
Daarnaast is er een groep soorten die 
later in het jaar op de hei en in de duinen 
voorkomt. De meeste kun je kenschetsen  
als ‘rouwfladderaars’. Veel soorten hebben 
donker getekende vleugels en fladderen 
laag bij de grond of bezoeken bloemen. 
De larven van wolzwevers zijn parasi- 
toïden, bijvoorbeeld op larven van bijen 
en wespen of poppen van vliegen, graaf-
wespen en spinnendoders.

De veldtabel levert via de foto’s hel-
dere visuele keuzes met daarachter een 
klassieke tabelvorm met kenmerken. Als 
op de foto op een specifieke plek moet 
worden gekeken, dan staat dat met een 
cirkeltje aangeduid of is er een verkla-
rende zwartwittekening opgenomen. Bij 
elk tabelnummer staan de eerdere hoofd-
keuzes die gemaakt zijn bovenaan ver-
meld. Zo weet je op elke pagina binnen 
welke groep soorten de verdere determi-
natie plaatsvindt. Nadeel is dat de tabel 
op diverse plaatsen splitsingen in drie 
of vier opties kent, waar dus in één keer 
gekozen moet worden uit meer dan twee 
mogelijkheden. Dit zijn punten waar  
determinatiefouten op kunnen treden 
door minder goed lezen of verlies van 



36 entomologische berichten
 78 (1) 2018

zicht op wat nu verschillend is tussen 
welke keuze. Fijn is dat er van elke soort 
minimaal één foto is.

Roofvliegen vormen ook een kleine 
vliegenfamilie, maar door de snelle toe-
name van soorten in aangrenzende ge-
bieden in zuidelijke en oostelijke richting 
neemt de veldgids roofvliegen 70 soorten 
op. Daarmee is ‘voor Nederland en België’ 
te bescheiden, de tabellen dekken heel 
Noordwest-Europa. Roofvliegen zijn  
jagers, die vanuit een zitplaats voor- 
namelijk op vliegende prooien jagen.  
Ze komen in heel Nederland en België 
voor, waarbij de meeste soorten op warme 
zand- en kalkbodems worden aan- 
getroffen. Daar zitten ze in de vegetatie, 
op boomstammen of op de grond.

Ook de veldgids roofvliegen is rijk 
geïllustreerd met foto’s. De kern van de 
veldgids vormen de soortbeschrijvingen, 
waarin aangegeven wordt hoe de soort 
herkend kan worden, welke kenmerken 
de soort heeft, met welke soorten ver-
warring kan optreden en wanneer de 
soort waar te vinden is. Vrijwel alle  
soorten worden fotografisch uitgebreid 
en uitstekend gedocumenteerd, met  
foto’s van levende dieren. Het is een  
prestatie om een zo compleet foto- 
grafisch overzicht te maken, ook van in 
Nederland zeldzame soorten en buiten- 
landse soorten. Lastige groepen als  
Machimus/Tolmerus en Choerades komen 
vrijwel compleet in beeld. De foto’s van 
levende dieren geven ook een goed beeld 
van de habitat. In het inleidend deel  
beschrijven de auteurs uitgebreid typische 
roofvliegenhabitats en hun soorten.

De veldgids is geen volledige tabel. 
De eerste stap naar de subfamilies is niet 
van een tabel voorzien en moet plaats-

vinden door het vergelijken van foto’s  
en het lezen van kenmerken. De kleine  
subfamilies, met één tot vijf soorten,  
hebben geen tabel. De determinatie  
moet plaatsvinden door het vergelijken 
van de soorten. Alleen de drie grootste 
subfamilies zijn van een tabel voorzien, 
de Asilinae, Laphriinae en de Dioctriinae. 
Dat zijn wel de subfamilies met soorten 
die het lastigst te onderscheiden zijn. De 
tabellen beschrijven de kenmerken in 
tekst en lichten met duidelijke zwartwit-
tekeningen en foto’s de kenmerken toe. 
Door deze keuze krijgen kenners van de 
roofvliegen een prachtig samenvattend 
beeld van de familie. De keerzijde is dat 
waarnemers die minder ervaren zijn, bij 
het kiezen van de subfamilies de weg 
kwijt kunnen raken, wat tot verkeerde 
determinaties leidt.

Kortom, de veldtabel wolzwevers en 
de veldgids roofvliegen maken beide 
fraai gebruik van de grote hoeveelheid 
beeldmateriaal die de digitale revolutie 
oplevert. Ze bewandelen allebei een an-
dere route. De veldtabel wolzwevers is 
meer een visuele determinatietabel, de 
veldgids roofvliegen legt het accent meer 
op de soorten, geïllustreerd door beeld-
materiaal. Beide voegen een dimensie toe 
aan de oudere, getekende determinatie-
werken.
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De serie Naturalists’ Handbooks heeft als 
ondertitel: Ecology and identification. 
Aan het eerste onderwerp wordt in dit 
boek ruimschoots aandacht geschonken. 
Aan het tweede onderdeel minder, maar 
daarover verderop meer.

In Groot-Brittannië mag men zich  
rijk rekenen met een aantal boeken over 
verschillende aspecten van bladkevers.  
Eerder besprak ik al de zorgvuldig samen-
gestelde atlas van de Britse Chrysome-
lidae (Cox 2007, zie Entomologische Be-
richten 68(6)) en het determinatieboekje 
van Hubble uit 2012 (zie Entomologische 
Berichten 73(5)). In de tussentijd heeft de 
Britse bladkeverkenner Michael Cox nog 
betere determinatietabellen gemaakt die 
gepubliceerd zijn in het vierde deel van 
de serie ‘Beetles of Britain and Ireland’ 
(Duff 2016). In 2014 verscheen er een 
rode lijst van de bladkevers van Groot-
Brittannië (Hubble 2014) en nu weer een 

algemeen boekje van Hubble.
Het boek ‘Leaf beetles’ is een goed 

verzorgde paperback dat vooral de bio-
logie van bladkevers (inclusief de zaad-
kevers) behandelt en praktische aan-
wijzingen geeft voor onderzoek. In een 
inleidend hoofdstuk worden de bouw en 
morfologie van bladkevers beschreven. 
Dat gebeurt op een duidelijke manier en 
wordt ondersteund met lijntekeningen 
van de genoemde kenmerken. Wat mij 
een beetje bevreemd is het beschrijven 
van de voet (tars) van bladkevers als 
vierledig. Kenmerkend voor Chrysome-
lidae is de schijnbaar vierledige, maar in 
werkelijkheid vijfledige, voet, waarbij 
het vierde lid klein is en verborgen ligt 
tussen de lobben van het derde lid. Het 
is goed om er bij het gebruik van de de-
terminatietabellen van Hubble rekening 
mee te houden dat met het vierde lid dus 
eigenlijk het vijfde, het klauwlid, bedoeld 
wordt. Van de biologie worden de volgende 
onderwerpen behandeld: levenslopen, 
de soorten in hun natuurlijke omgeving, 
natuurlijke vijanden van bladkevers en 
verspreiding en dichtheid.

De laatste twee onderwerpen worden 
behandeld aan de hand van een selectie 
van soorten waarbij een klein versprei-
dingskaartjes (ongeveer 3 × 4 cm) een 
beeld geeft van het voorkomen. In de 
beschrijving bij de kaartjes wordt een 
indruk gegeven van de algemeenheid 
van de soorten. Van iedere besproken 
soort wordt een foto (zelfde formaat als 
de kaartjes) van een collectie-exemplaar 
gegeven. Die foto’s zijn van matige kwa- 
liteit, maar geven wel een bruikbaar beeld 
van de habitus.

Een deel van het boekje (33 pagina’s) 
is gevuld met determinatietabellen en 


