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Dit boekje biedt een uitgewerkt scenario 
van een enthousiaste groep IVN’ ers die 
bezig is geweest hun ideaal van een 
bloemrijkere omgeving met meer bijen te 
verwezenlijken. Alle overwegingen, be-
vindingen en adviezen zijn in dit boekje 
vervat. Daarmee is het een mooie inspi-
ratiebron voor iedereen die graag aan de 
slag willen om de eigen omgeving aan-
trekkelijker te maken voor deze bloembe-
zoekers.

In deel 1, met drie hoofdstukken, 
wordt een en ander uitgelegd over bijen 
in relatie tot bloemen en bestuiving. Deze 
hoofstukken zijn hier en daar wel erg 
kort door de bocht met wat al te grove 
algemeenheden. Een voorbeeld hiervan 
is: een bij heeft haren, een wesp niet. Ook 
wordt hier en daar naar de bij als een 
mannelijk dier verwezen, terwijl toch 
echt de vrouwen het werk doen. Jammer 
is dat er veel gebruik gemaakt wordt van 
de enkelvoudige vorm ‘de bij’ waarmee 
dan alle bijensoorten worden bedoeld. 

Ook bij de benoeming van de soorten op 
de foto’s laat men enkele steekjes vallen.

In deel 2, met vier hoofdstukken, ko-
men de schrijvers echter goed op stoom 
met de verwoording van hun droompro-
ject. Alle aspecten van de organisatie 
passeren de revue, alsmede hoe het eind-
symposium over hun project een succes 

werd. Voorlichting en educatie waren 
vanaf het begin belangrijke nevendoelen, 
iets wat ik van harte kan onderschrijven.

In deel 3, met ook vier hoofdstukken, 
komen de meest praktische aspecten aan 
de orde. Het inschakelen van de gemeen-
te, het inzaaien en beheer van bloemrijke 
bermen, de adviezen voor de eigen tuin 
en het maken van bijenhotels in groot en 
klein formaat.

IVN Westerveld heeft bovendien de 
moeite genomen om heel veel van de 
praktische zaken op een website aan te 
bieden: www.ivn-westerveld.nl/digitale_
werkmap. Aan de voorbeelden die voor 
bijenhotels worden gegeven en de korte 
beschrijvingen van de ‘bewoners’ kunnen 
zeker nog wel wat verbeteringen worden 
aangebracht. Maar veel zaken zijn hand-
zaam gemaakt en er is daardoor snel met 
elkaar over te communiceren.

Al met al is dit een lezenswaardig en 
zeker na te volgen initiatief. Niet een-
op-een te kopiëren, maar wel bruikbaar 
als streeplijst, gedachtesteun en inspira-
tiebron voor alle mensen die overwegen 
om ook hun omgeving tot bloei te laten 
komen.
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This thesis used cucumber (Cucumis  
sativus) and the two-spotted spider mite 
(Tetranychus urticae) as a model to study 
the molecular mechanisms underlying 
the induced defence during herbivory, 
with emphasis on transcriptional changes 
and the involved transcription factors 
(TFs), the enzymatic function of the genes 
associated with volatile biosynthesis, and 
their promoters that regulate expression. 

The methods that were used include 
genome-wide gene expression using  
an RNA-seq approach, functional gene 
analysis, analysis of TFs, and chemical 
analyses of plant hormones and volatiles.

The main results of this thesis are: 
(1) During the early days of spider-mite 
herbivory, up to 2348 cucumber differen-
tially expressed genes were identified, 
with functions in multiple biological 

processes, including upregulating the 
jasmonic acid (JA) signalling pathway, 
photosynthesis, and biosynthesis of ter-
penoids, and downregulating biosynthe-
sis of the defensive secondary metabolite 
cucurbitacin C. (2) 119 putative TF genes 
were regulated by spider-mite herbivory, 
which partially overlapped with TF genes 

regulated by pathogen infection (downy 
mildew). (3) Seventeen terpene synthase 
genes were successfully expressed in  
Escherichia coli and shown to encode  
enzymes that can convert the terpenoid 
precursors geranyl diphosphate and/
or farnesyl diphosphate into various 
terpenoids in vitro. Expression of these 
terpene synthase genes upon spider-mite 
herbivory correlates with the emission of 
terpenoid volatiles in non-infested and 
spider-mite infested leaves. (4) Finally, 
using transgenic Arabidopsis plants, it 
was shown that spider-mite herbivory 
induced the activity of the promoters 
of two genes associated with terpene 
volatile biosynthesis, and one gene pos-
sibly associated with green leaf volatile 
biosynthesis. Activity of these promotors 
was also analysed upon thrips and aphid 
herbivory and the effect of circadian 
rhythm was studied. 

In this thesis, a comprehensive study 
was made on transcriptional and meta-
bolic adaptations of cucumber upon  
two-spotted spider mite infestation. 
The findings presented in this thesis 
can contribute to breeding of cucumber 
cultivars with improved induced indirect 
defence and, hence, improved biological 
control.


