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gepubliceerde inventarisatie in ons land. Na de Stikke 
Trui en Arnhemse uiterwaarden een mooie aanvulling 
van de grotere inventarisaties van jouw hand. Het blijft 
wellicht nog even een verrassing welk(e) terrein(en), 
behalve je tuin, je de komende jaren gaat onderzoeken. 
Als ik in Duiven zou wonen werd dat ‘de streek’ die 
Benno o.a. in 1953 zo treffend besprak...  
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Zoals in het Dankwoord staat heb ik ‘stevig 
meegedacht’ met Jan. Vooral over de rangschikking en 
interpretaties van zijn gegevens. Wat ons vooral opviel 
was het verschijnsel dat door de jaren heen wel het 
soortenspectrum maar niet het soortenaantal 
verandert. Dat laatste blijft vrij constant. We 
interpreteren het veranderende soortenspectrum als 
een weerspiegeling van de successie in het terrein en 
het constante aantal soorten als een teken dat de 
draagkracht door de jaren heen gelijk blijft. 
Ik kan nu nog een ander licht laten schijnen op het 
constante aantal soorten. Bij het opruimen van mijn 
boekenkast viel mij Willem Ellis’ Biogeografie (1988) 
in handen. Er stak een papiertje tussen pagina 34 en 
35. En wat staat daar? Iets over het evenwichts-model 
van Mac Arthur & Wilson, de mannen van de 
eilandtheorie die o.a. heeft geleid tot het idee van de 
Ecologische Hoofd Struktuur (EHS). Ik citeer: 
“Volgens deze theorie is het aantal soorten op een 
eiland het resultaat van een dynamisch evenwicht 
tussen enerzijds immigratie van soorten van elders, en 
anderzijds uitsterven van ter plaatse voorkomende 
soorten. Anders gezegd, voortdurend komen er van 
elders soorten bij en sterven er lokaal soorten uit, 
zonder dat het totale soortenaantal verandert. Nog 
korter: na een aanloopfase houden immigratie en 
extinctie elkaar in evenwicht. Zowel de kans dat een 
soort op een eiland uitsterft als de kans dat een nieuwe 
soort op een eiland terecht komt is gekoppeld aan de 
grootte van het eiland”. 
Jan’s gegevens vormen dus een mooie ondersteuning 
van deze theorie. Op het ‘eiland’ Westervoort, twee 
hectare groot, leven jaarlijks ongeveer 80 soorten bijen 
en wespen. Mijn voorstel voor de titel van een 
eventuele herdruk is ‘Een uitgerangeerd eiland’. 
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Op 12 september 2008 was de grote dag voor de 
Zeeuwse insectenwerkgroep: hun boek over bijen en 
wespen in Zeeland werd gepresenteerd. Rondom dit 
heuglijke feit was een mini-symposium georganiseerd, 
met voorafgaand een excursie in de Kwade Hoek. 
 
De Zeeuwse atlas 
Het boek ziet er goed verzorgd en kleurrijk uit, met 
veel fraaie foto’s. Op de eerste 23 pagina’s wordt een 
algemene inleiding gehouden over bijen en wespen, 
met hoofdstukken over de indeling, voortplanting, 
voedsel, fenologie, vijanden en parasieten. Daarna 
volgen er hoofdstukken over het onderzoek in 
Zeeland, voorkomen en verspreiding in Zeeland, 
biotopen, het klimaat en als laatste de status, 
bedreiging en bescherming van bijen en wespen in 
Zeeland. Dit laatste hoofdstuk is belangrijk, met name 
door de uitgever van het boek (het Zeeuwse 
Landschap) die tevens beheerder is van een aantal 
gebieden in deze provincie. Waardoor welhaast 
automatisch de beheersadviezen onderschreven en 
uitgevoerd zullen worden. Wat een goed bericht is 
voor de aculeaten in deze provincie. 
Het merendeel van het boek bevat korte 
beschrijvingen van alle soorten die in Zeeland zijn 
waargenomen, met een verspreidingskaartje van de 
soort in deze provincie. Het boek bevat veel 
aanvullingen op de verspreidingskaartjes in de 
voorlopige atlas van de bijen (Peeters et al. 1999) en 
die van de wespen en mieren van Nederland (Peeters 
et al. 2004). De lijst is weer gelardeerd met veel fraaie 
foto’s. Door de vormgeving is bovendien in één 
oogopslag de status van een soort te zien.  
 
Geen kritiek?  
Jawel, zo is niet aangegeven welke lijn er gevolgd is 
met betrekking tot de naamgeving, die wijkt hier en 
daar af van die in de beide genoemde standaardwerken  
en van Peeters & Reemer (2003).  


