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Dankwoord
Dit themanummer ‘Bijen in stad en dorp’ heeft alleen
vorm kunnen krijgen doordat veel leden van de sectie
Hymenoptera, alsmede enkele bij dit onderwerp
betrokken personen van buiten de sectie, bereid waren
een artikel te schrijven. In veel gevallen hebben ze dat
aangeleverd met bijbehorend beeldmateriaal. Wij zijn
hen allen zeer erkentelijk voor hun bijdrage.

Edo van Uchelen, John Vegt, Frank Verhagen, Albert
de Wilde.
Jorgen Ravoet heeft een groot aantal samenvattingen in
het Engels vertaald, waarvoor onze dank.

Speciale dank

Daarnaast waren diverse mensen bereid om hun fraaie
foto’s belangeloos beschikbaar te stellen voor artikelen
van anderen, waardoor het themanummer er goed uit
ziet. Wij danken daarvoor hartelijk: Pieter van Breugel,
Tim Faasen, Wankja Ferguson, Kurt Geeraerts, Martijn
de Greef, André van Kleinwee, Frank van der Meer,
Margot Meijer, Regina Oors, Jasper Pluim, Ivo
Raemakers, Bianca Smit, John Smit, Anneke Teepe,

Naturalis is het nationaal
onderzoeksinstituut op het
gebied van biodiversiteit.

Vlinders en libellen: indicatoren
van een gezonde omgeving.

Een speciaal woord van dank aan onze sponsoren die
met hun financiële bijdragen de realisatie van deze
uitgave mogelijk hebben gemaakt: Naturalis
Biodiversty Center, EIS Kenniscentrum Insecten, De
Vlinderstichting, Cruydt-Hoeck, Nederlandse
Entomologische Vereniging, De Vlinderstichting en
Ecologica B.V.

EIS Kenniscentrum Insecten doet
onderzoek aan insecten en andere
ongewervelde dieren, voert opdrachten uit,
geeft voorlichting en adviezen over beleid
en beheer. Bijen en andere bestuivers
vormen al jarenlang een zwaartepunt voor
EIS, van het Jaar van de Bij en het
handboek over Nederlandse bijen in 2012,
de rode lijst in 2018 tot het hommelproject
in de periode 2017-2021. Meer informatie,
zie www.eis-nederland.nl en
www.bestuivers.nl..

Met de inheemse zaden, planten en adviezen van
Cruydt-Hoeck creëert u de mooiste bloemenweides voor bijen, vlinders en mensen. Samen
zetten we de wereld in bloei!

Onderzoeks- en adviesbureau Ecologica
vakmensen, vakwerk... logisch!
Meer info: www.ecologica.eu.
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