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Raar jaar, een terugblik op 2018

André Schulten

‘’Natuurtechnisch’’ vind ik 2018 achteraf
maar een raar jaar. Het begon al anders. Ie-
der jaar, zo tegen het eind van januari,
word ik ongeduldig. Dan kan ik niet wachten
tot de koude periode definitief over is en ik
weer kan gaan uitzien naar de eerste insec-
ten. Deze keer was daar geen tijd voor, de
zweefvliegengids moest af. Ik ben nog
steeds terughoudend met het ‘mijn’ zweef-
vliegengids te noemen, omdat qua inhoud
mijn bijdrage minimaal is. Samensteller
past beter. Maar daarom niet minder trots.
Loon naar werken en het wás een klus.. Alle
foto’s en teksten opnieuw door de molen
gehaald, fotografen opnieuw aangeschre-
ven, tekeningen gemaakt en sleutels ge-
bouwd. En dan keuzes-keuzes-keuzes.. Ne-
derlandse soorten? Doe ook de Belgische
erbij, zei John.. Alle soorten? Ja alle soor-
ten.. Maar ik ga geen genitaliën uitwerken
om te determineren, het is een beginners
gids.. Maar wel noemen.. Veel info van John
gekregen en een paar kilo boeken van Elias
geleend om onderscheid tussen een aantal
soorten scherp te krijgen. Ondertussen ook

regelmatig contact met Sander en Frank
van wie ik ook veel info kreeg, maar die zich
ook wel een beetje zorgen begonnen te ma-
ken of we niet heel erg met hetzelfde bezig
waren. Maar uiteindelijk kwam de gids, die
als een digitaal project op Waarneming.nl
begonnen was, echt op papier uit. En nog
heb ik te doen met Savanne en Dominic van
de Jeugdbondsuitgeverij die af en toe goed
gek werden van mijn manier van werken en
hoe ik de digitale proefversies corrigeerde.
Doorkijken-ziet er prima uit-foutjes gemar-
keerd-teruggestuurd-nog eens goed geke-
ken-verhip toch nog meer foutjes-er achter-
aan gestuurd-berichtje dat er een nieuwe
soort is waargenomen-kan die er ook nog
in?... Het is maar goed dat ik een aantal
meelezers had.

Vanzelfsprekend heb ik deze gids ook opge-
dragen aan Ton Veltman, die ooit mijn biolo-
gieleraar was, en ik had me voorgenomen
om hem weer te bezoeken, zoals ik bij de
digitale versie had gedaan, en hem een
exemplaar te geven. Maar dan lees ik dat de
beste man een maand eerder plots is over-
leden. Een domper.
Een paar maanden later ben ik in een grote
zaal en kijk met anderen naar een beeld-
scherm of luister naar een lezing. Dat is on-
duidelijk. Vlak voor me zit meneer Veltman.
Op een gegeven moment sta ik op, tik hem
op de schouder en fluister dat mijn zweef-
vliegengids, die ik aan hem heb opgedra-
gen, nu ook op papier is uitgegeven door de
Jeugdbondsuitgeverij. Hij kijkt opzij en
zegt: ‘Ah, dat is fijn’. En dan word ik wak-
ker. Maar ik heb het toch maar mooi ge-
zegd.

Maar goed, ruim voor ‘het seizoen’ is de
gids klaar en kan hij mee het veld in. Mer-
chandise en verkoop laat ik verder graag
aan de JBU, al draag ik op de sociale media
een bescheiden steentje bij. Na maart stij-
gen de temperaturen gestaag en de eerste
soorten (in mijn geval roof- en zweefvlie-
gen) kunnen genoteerd. Maar de tempera-
turen blijven gestaag stijgen en de regen
blijft achterwege. Droogte in waterland. Ik
word er niet blij van. Het aantal waarnemin-
gen slinkt tot heel weinig en de voortduren-
de berichten in het journaal over klimaat-
verandering en vooral over de dramatische

De Vliegenmepper (2018, nummer 2) 3



daling van het aantal insecten doen me al
helemaal geen goed. In gedachten zie ik
meteen hele generaties larven en poppen
verdrogen en krijg er een hard hoofd in over
wat dat betekent voor volgende jaren.  Had
ik beter bij alle soorten ‘zeldzaam’ kunnen
noteren. Tja, op zulke momenten gaan m’n
gedachten op de loop en dat heeft er veel
mee te maken dat in de jaren 70 vorige
eeuw de berenklauwen (toen nog zonder n)
standaard dichtbevolkt waren met insecten.
Ik heb het zelf gezien.. En ik weet het wel
dat, zoals een oude oosterse wijsheid zegt,
dat het enige dat niet verandert is dat alles
altijd verandert, maar daarom hoef ik er
nog niet blij mee te zijn.

Dan begin juni, bijna thuis van een late
middagwandeling door het nabij gelegen
bos, vind ik een Eriozona, Bontzweefvlieg.
Dood, maar helemaal vers, want alles kan
nog bewegen. Het is een van de soorten die
op m’n verlanglijstje staan, maar ik had
hem liever levend gezien. Knetterzeldzaam,
en dat ligt zomaar hier, in een drukke
straat, midden op het trottoir. En het is niet
de eerste die zo gevonden wordt. Bij John
Smit lag een exemplaar van dezelfde soort
dood bij hem voor de deur, een jaar eerder.
Ik heb hem toen nog gemaild: ‘Ik denk dat
het een vlieg met een visie was; liever op
een speld in een collectie, dan roemloos tot
stof vergaan..’.

Dan is het alweer juli en terwijl Nederland
steeds verder opdroogt gaan mijn vrouw en
ik op vakantie. Bestemming Vallée de
Rhêmes, uiterst noordwest Italië.  En daar
is alles groen (en dan ook niet zeuren over
af en toe een bui), prachtig groen en op de
bergweiden bloemen, bloemen, bloemen!
Misschien is het de tijd van het jaar, de
zomerdip, of misschien komt het doordat we
doorgaans straffe wandelaars zijn, maar het

valt me tegen met de dipteren. Wél
vlinders, te over. En dan schrikken als we
terug in Nederland komen. Weilanden geel
en veel bomen en struiken verdord alsof het
herfst is. Het insectennet hoeft voorlopig
niet meer mee.

Een kleine goedmaker -in zekere zin- is dat
het weer in oktober omslaat, het gaat rege-
nen maar wel warm blijft. Dus tot ver in no-
vember, tot in december zelfs, volop Epi-
syrphus en Eristalis tenax. Nu maar eens af-
wachten wat 2019 gaat brengen. M’n harde
hoofd dat ik daarover heb, heb ik weggezet.
Het is ondertussen genieten van de pimpel-
mezen die elkaar de pindakaaspot uitvech-
ten en heb ik m’n aandacht gericht op de
dazengids, een project met Theo Zeegers. 

En tenslotte de conclusie; een echte ento-
moloog ben ik niet, zal ik ook nooit worden,
maar mooie boekjes maken om mensen en-
thousiast te krijgen voor dat kleine vliegen-
de spul, daar ligt m’n hart. 
En daar kan ik prima mee leven.
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Passie op de plaats

Michiel Willemse

Het logeren bij mijn oom Kees Willemse als
jongen, was de aanleiding om insecten te
gaan verzamelen. Hij verzamelde sprinkha-
nen waarbij ik mocht helpen om zijn etiket-
jes met minilettertjes te drukken. Hij voelde
mijn interesse aan en zijn raad was om één
groep te gaan verzamelen. Hij gaf me een
opvouwbaar net, spanblok, spelden en zelf-
gemaakte grote kist om vlinders te vangen
en op te zetten. Er kwam een kist vol vlin-
dersoorten en aandacht voor de rups kwam
er ook bij. Tijdens de middelbare school en
studie lag het verzamelen stil, tegelijk met
het teruglopen van de aantallen soorten
vlinders in de natuur. 

Eenmaal als bioloog werkzaam aan de Uni-
versiteit van Nijmegen en later in Wagenin-
gen heb ik weer de raad van mijn oom ge-
volgd, door te kiezen voor één onderzoek-
sonderwerp: geslachtelijke voortplanting. Op
botanie in Nijmegen kwam Gasteria verruco-
sa in beeld en daarna op zoölogie de Zebra-
vis en bij plantkunde in Wageningen op-
nieuw Gasteria. Na goed tien jaar in Wage-
ningen legde ik het accent van papier, pol-
deren en presteren naar verdwalen, verza-
melen en verwonderen in de natuur. Daarbij
kwam, als amateur, de passie van het ver-
zamelen, in het bijzonder van zweefvliegen,
weer op zijn plaats. Vliegen komen op bloe-
men eten en kunnen bijdragen aan de be-
stuiving, een belangrijke verspreidingsfase
in de geslachtelijke voortplanting waarbij de
plant het menu voor zijn gast bepaalt. Zo
werd het nuttige met het aangename vere-
nigd: het onderwijs en onderzoek profiteer-
den van de opgedane kennis en besef van
de eenheid van omgeving en organisme in
de natuur nestelde. 

In het kader van het verzamelen werden de
dagbijeenkomsten over zweefvliegen en la-
ter van de sectie Diptera bezocht, aantrek-
kelijk en altijd goed verzorgd. De uitgave
van het Zweefvliegenboek en het verrijken
van de zweefvliegen met Nederlandse na-
men waren bijzondere en nuttige activiteiten
van de sectie. Daardoor vermeerderde mijn
entomologische kennis en ontstonden hulp-
vaardige contacten en kwam er aan mijn
verzamelen een dimensie bij. 

Het verzamelen en waarnemen is noodza-
kelijk voor biologische kennis, vooral in
combinatie van verre reizen heeft het bijge-
dragen tot inzichten in de biologie en ande-
re vakgebieden en geleid tot invloedrijke
theorieën. Bij deze ontdekkingen heeft de
plant een belangrijke rol gespeeld maar ge-
leidelijk is het zoöcentrisme in de biologie
ontstaan, een uitdrukking die ook "plant-
blindheid" wordt genoemd. Binnen de dyna-
mische natuur is de plant de pionier: de
eerste water- lucht- en bodembewerker en
de voedselproducent voor al het heterotroof
leven. De plant is bepalend voor habitat en
voeding en meer aandacht voor de relatie
plant-dier zou meer licht werpen op de
complexiteit van de natuur. Meer besef van
de natuur is noodzakelijk voor de mensheid
die geheel van de natuur afhankelijk is.
De natuur is echter aan het verarmen. De
vervuiling van lucht, water, bodem en voed-
sel is de oorzaak en het eufemisme "kli-
maatverandering" verhult dit. Het huidige
speurwerk in de natuur wordt ook beïnvloed
door deze aftakeling en dit betekent, zeker
voor de amateur, een passie op de plaats.
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Naschrift van de redactie
Dit stuk had oorspronkelijk in het jubileum-
nummer van de Vliegenmepper moeten
staan maar door onoplettendheid van de re-
dacteur van dienst is het, tot twee keer toe,
over het hoofd gezien. Bij deze alsnog de
publicatie en de welgemeende excuses aan
de auteur.



Summary
In 2018 Helophilus affinis was recorded in
The Netherlands, 16 years after its last pro-
ven record. On the15th of August a female
Helophilus affinis was captured on Mentha
aquatica in a swamp area along a spring in
the eastern part of The Netherlands and on
the 18th of August five males and three fe-
males were captured in a wet dunegrassland
area on flowering Parnassia palustris. Helo-
pilus affinis is a rare species in The Nether-
lands and has a rather erratic occurence
with captures in 1979, 1999, 2001, 2002
and 2018 which all occurred between mid
July until early September. This may be a
result of summermigration movements, in
some years, from Scandinavia. The occuren-
ce of five males and three females of Helop-
hilus affinis at one site is very unusual as all
the other captures so far where single speci-
mens among many specimens of other
Helophilus species. A key is provided to dis-
tinguish between the males and females of
all of the four Helophilus species in The
Netherlands.

Op een warme 15 augustus was ik zweef-
vliegen aan het observeren in het bronmoe-
ras langs de Rozendaalse beek onderaan de
Koningsberg in Rozendaal (Gelderland). Op
de bloeiende watermunt (Mentha aquatica),
grote kattestaart (Lythrum salicaria), gele
maskerbloem (Mimulus guttatus) en late
guldenroede (Solidago gigantea) vlogen
tientallen pendelvliegen (Helophilus spec.),
voornamelijk mannetjes en vrouwtjes gewo-
ne pendelvlieg (H. pendulus), maar ook en-
kele mannetjes en vrouwtjes moeraspendel-
vlieg (H. hybridus) en citroenpendelvlieg (H.
trivittatus). Daartussen trof ik op Water-
munt een relatief groot vrouwtje pendelvlieg
aan met op het achterlijf een glimmende
zwart-gele tekening zonder smalle, gele
bandjes aan de achterzijde van de rugplaat-
jes. Mee naar huis genomen kon ik dit
exemplaar vergelijken met een vrouwtje
moeraspendelvlieg die ik de voorafgaande
dag gevangen had op een witte waterlelie
(Nymphaea alba) in Park Presikhaaf te Arn-
hem wat mede de determinatie als vrouwtje
noordse pendelvlieg (Helophilus affinis) be-
vestigde. Zie ook (https://waarneming.nl/
observation/161361207) 

Noordse pendelvlieg (Helophilus affinis) duikt
weer op in Nederland

Drie dagen later was ik samen met Wil van
der Hoven, Jan Meekel en Micha d’Oliveira
op excursie in het Nationaal Park Hollandse
Duinen in kader van het 5000 soortenjaar.
In het gebied Hertenkamp aan de rand van
Wassenaar stond veel Parnassia (Parnassia
palustris) in bloei waarop veel pendelvliegen
vlogen. Gezien mijn ervaring van drie dagen
eerder ben ik gaan letten op mogelijke
noordse pendelvliegen en tot mijn verbazing
ving ik al vrij snel een mannetje noordse
pendelvlieg. Nadat ik mijn mede excursiege-
noten hierop had geattendeerd zijn we ge-
richt gaan zoeken en hebben we nog vier
andere mannetjes en drie vrouwtjes gevan-
gen. Een mannetje hiervan is op de foto ge-
gaan, zie (https://waarneming.nl/observa-
tion/161495133). De dagen hierna zijn op
een aantal andere locaties gezocht naar
noordse pendelvliegen, maar zijn ze daar
niet aangetroffen.

Verspreiding in Nederland
De eerste noordse pendelvliegen, drie man-
netjes, werden in 1979 waargenomen in
hortus de Wolf te Haren bij Groningen (Ree-
mer et al, 2009; databank Nederlandse
zweefvliegen). Daarna duurde het tot 1999
voordat deze soort wederom in Nederland
werd waargenomen met acht exemplaren
verspreid over Nederland en daarna zijn in
2001 en 2002 nog 1 respectievelijk 5 noord-
se pendelvliegen waargenomen. Op
waarneming.nl is een waarneming bekend
uit het Haaksbergerveen uit 2004, maar
zonder bevestiging met een foto en zonder
vermelding van het geslacht. Overigens valt
niet uit te sluiten dat  de noordse pendel-
vlieg ook in de tussenliggende jaren in Ne-
derland aanwezig is geweest getuige een
waarneming van een mannetje in België uit
2012 (vd Meutter, 2014).

Alle waarnemingen van de noordse pendel-
vlieg in Nederland uit de periode 1979 –
2002 betreffen dat van een enkel exemplaar
tussen de vele aanwezige pendelvliegen
(Reemer et al, 2009), in totaal zeven man-
netjes en tien vrouwtjes (databank Neder-
landse zweefvliegen). Dat er in Nederland
op een locatie vijf mannetjes en drie vrouw-
tjes werden aangetroffen is dus zeer uitzon-
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derlijk. Ook al is het niet de verwachting dat
zich in de Hertenkamp een populatie van de
noordse pendelvlieg heeft gevestigd kan het
zeker geen kwaad hier komend voorjaar
naar op zoek te gaan. Overigens is de
noordse pendelvlieg niet nieuw voor de om-
geving van Wassenaar, getuige de vondst
van een mannetje in 1999 (bron: databank
Nederlandse zweefvliegen).

Verspreiding in Europa
De noordse pendelvlieg is, zoals de Neder-
landse naam dat al aangeeft, een noordelij-
ke soort en is algemeen in grote delen van
Scandinavië, Baltische staten en Europees
Rusland tot aan de poolcirkel (Bartsch,
2009; Speight, 2017). De zuidgrens van het
gebied waarin de soort zich geregeld voort-
plant wordt gevormd door Polen en Dene-
marken. In deze gebieden vliegt de noordse
pendelvlieg vanaf begin mei tot en met half
september (Speight, 2017). In het noorden
en oosten van Duitsland is de noordse pen-
delvlieg zeldzaam (Bothe, 1994). Verder
komt de noordse pendelvlieg ook voor in
Tsjechië en Slowakije en zijn, incidentele
waarnemingen bekend van eilanden voor de
noordkust van Schotland, België, Zuidwest
Duitsland en Zwitserland (Speight, 2017). 
Het voorkomen van de noordse pendelvlieg
heeft in Nederland en ook Duitsland een in-
vasief karakter met uitsluitend waarnemin-
gen in de periode juli t/m september. Torp
(1984) vermoedde dat de noordse pendel-
vlieg in sommige jaren in grote aantallen
vanuit Zweden naar Denemarken migreert
wat mede verklaard waarom de soort in De-
nemarken sinds de jaren 70 is toegenomen.
Deze migratie betreft dan met name de zo-
mergeneraties (juli-augustus) en in sommi-
ge jaren zouden hiervan influx in Duitsland
en ook Nederland kunnen optreden en inci-
denteel ook verder zuidelijk en westelijk. 

Determinatie pendelvliegen 
Omdat de uiterlijke verschillen tussen de
noordse pendelvlieg en de andere pendel-
vliegen soms best subtiel zijn is een sleutel
gemaakt ter determinatie van alle vier in
Nederland en België voorkomende pendel-
vliegen. Hierbij is met name aandacht gege-
ven aan kenmerken die op een foto zijn
waar te nemen. Hierdoor verschilt de deter-
minatietabel enigszins van de conventionele
tabellen. 
Mannetjes en vrouwtjes pendelvliegen ver-
schillen in uiterlijk. De mannetjes hebben
ook gescheiden ogen zij het wat minder
breed gescheiden dan bij de vrouwtjes.
Hieronder de meest opvallende verschillen.
Ook verschillen bij mannetjes en vrouwtjes
de vlekkentekening op het achterlijf, zij het
bij de ene soort duidelijker dan bij de ande-
re soort.
Man Kruin t.h.v. achterzijde oog 2-3 keer

smaller als breedte van een oog.
Voorhoofd evenwijdig of iets ver-
smallend richting antennen, daarna
plotsklap sterk verbreed en in de re-
gel voor de antennen geel bestoven.
Achterlijf geleidelijk versmallend
richting top waar zich aan de onder-
zijde een dikke genitaalknobbel be-
vindt. Rugplaatje 5 van boven niet of
nauwelijks zichtbaar en zonder vlek-
kentekening. 

Vrouw Kruin t.h.v. achterzijde oog ca 1.5x
smaller als breedte van een oog.
Voorhoofd geleidelijk verbredend
richting antennen, geel bestoven en
in de regel met een vage tot duidelij-
ke, al dan niet volledige, zwarte
streep van antennen tot aan kruin.
Achterlijf breed ovaal en pas op het
laatst iets toegespitst. Rugplaatje 5
van boven zichtbaar en meestal met
een duidelijke vlekkentekening.
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Determinatietabel pendelzweefvliegen van Nederland en België

1a Vlekkenpaar op rugplaatjes 2 en 3 meestal citroengeel, soms en dan vaak bij vrouwtje
oranje. Rugplaatje 4 met een relatief smalle, (<= 1/3 lengte van rugplaatje) witte,
zwak (vrouwtjes) tot sterk (mannetjes) golvende band die op het midden naar voren is
gericht als de letter w. Gezicht zonder een  zwarte middenstreep, soms met een vage
donkere streep. mn + vr H. trivittatus

Verder: Scheen 3 minimaal 2/3 zwart. Dij 3 in top 1/5 deel met een al dan niet onder-
broken gele ring en uiterste top zwart. Mannetjes: voortarsen geel met een donkere
lijn aan de voorzijde, rugplaatje 4 relatief lang, vrijwel even lang als breed. Vrouwtjes:
voortarsen vaak eerste leden donker en laatste leden of lid geel, vlekkenparen op rug-
plaatjes 2 en 3 soms opvallend smal, rugplaatje 4 ongeveer half zo lang als breed, net
als bij de meeste andere pendelvliegen. Zwarte streep of voorhoofd vaak afwezig i.t.t.
de andere vrouwtjes pendelvliegen. 



1b Vlekken op rugplaatjes 2 en 3 geel tot oranje. Tekening op rugplaatje 4 anders, niet wit-
achtig en indien vlekken verbonden dan voorrand recht en niet golvend. Gezicht met
een zwarte middenstreep. 2

2a Vlekkenparen op rugplaatjes 2 en 3 aan elkaar grenzend. Rugplaatje 4 met een vaag en
breed (op zijrand > ½ lengte van rugplaatje) omgekeerd V-vormige oranjegeel vlekken-
paar die verbonden kan zijn. mn H. hybridus

Verder: rugplaatjes 2-4 met gele achterranden, voortarsen zwart, scheen 3 voor 2/3
deel zwart en dij 3 zwart met op top 1/5 deel een al dan niet onderbroken geeloranje
ring en uiterste top zwart.

2b Vlekkenparen op rugplaatjes 2 en 3 gescheiden door een zwarte band. Tekening op rug-
plaatje 4 anders, niet breed en omgekeerd v-vormig. 3

3a Rugplaatjes 2-4 zonder gele achterranden. Dij 3 zwart, hooguit met een klein geel vlek-
je aan de binnenzijde van de top. Mannetjes: voortarsen geel. Vrouwtje: voortarsen
verdonkerd. mn + vr  H. affinis

Verder: scheen 3 voor 3/5 deel zwart . Mannetjes: vlekkenpaar op rugplaatje 4 geel en
binnenwaarts versmallend. Vrouwtjes: vlekkenpaar op rugplaatje 4 geelwit en niet bin-
nenwaarts versmallend, donkere streep op voorhoofd van antennen naar kruin duidelijk
en volledig.

3b Rugplaatjes 2-4 met gele achterranden. Dij 3 met top 1/3 deel geel of in top 1/5 deel
met een al dan niet onderbroken gele ring. Voortarsen zwart. 4

4a Scheen 3 voor 2/3 deel zwart. Dij 3 in top 1/5 deel met een al dan niet onderbroken
gele ring en uiterste top zwart. Vlekkenpaar op rugplaatje 4 oranjegeel, relatief breed
(bijna ½ lengte van rugplaatje), met rechte zijden en kan verbonden zijn.

vr H. hybridus

4b Scheen 3 voor 1/3 tot maximaal de helft zwart. Dij 3 op top 1/3 deel geel inclusief ui-
terste top. Vlekkenpaar op rugplaatje 4 geelwit tot geeloranje, relatief smal (ca 1/3
lengte van rugplaatje) en binnenwaarts afgerond en vaak iets verdikt. Bij mannetjes
zijn de vlekken op rugplaatje 4 iets gekromd en bij de vouwtje meer recht en elkaar
soms rakend. Achterrand rugplaatje 4 bij mannetje breed geel. Vrouwtjes hebben op
rugplaatje 5 een gelijkvormig vlekkenpaar welke ontbreekt bij mannetjes.

 Mn + vr  H. pendulus
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Aangespoord door Elias de Bree en zijn arti-
kel in de voorgaande Vliegenmepper (de
Bree, 2018) ben ik in de buurt van Arnhem
op zoek gegaan geelbandkrieltjes (Paragus
quadrifasciatus). Het meest voor de hand
liggend gebied voor geelbandkrieltjes was
het zandige en deels spaarzaam begroeide
industrieterrein het Broek in Arnhem. Het
eerste bezoek op 16 juni leverde geen geel-
bandkrieltjes op, maar wel een mannetje
gewoon krieltje (Pagarus haemorrhous) en
verder een vrouwtje klein langlijfje (Sphaer-
ophoria rueppelli) en twee mannetjes hot-
tentottenvilla (Villa hottentotta). Beide
laatstgenoemde ware deze zomer in aantal
op het industrieterrein aanwezig. Poging
twee op 26 juni, op een terrein met midden
op een 4-5 meter hoge berg puin van ste-
nen dreigde ook niets op te leveren totdat
ik me bedacht dat ik in 2017 de geelband-
krieltjes op het braakliggend terrein in
Maastricht niet beneden, maar boven op
een berg met zand had aangetroffen. Met
enige moeite kwam ik boven en meteen
bingo met enkele rondvliegende kleine kriel-
tjes die na vangst mannetjes geelbandkriel-
tje leken te zijn. Daarna ben ik nog diverse
keren terug geweest om een idee te krijgen
van de populatieomvang en vliegperiode.
Deze keren hoefde ik gelukkig geen bergen
puin te beklimmen om ze tegen te komen.
Aanvankelijk trof ik enkel mannetjes aan en
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Geelbandkrieltjes opgespoord in Arnhem
Leendert-Jan van der Ent

later ook een vrouwtje. Het terrein is zeer
zandig en spaarzaam begroeid. Vanwege
het droge weer stonden er dit jaar weinig
kruiden in bloei. Ook stonden er ter plekke
enkele planten kompassla waar vaak enkele
mannetjes bij rondhingen. Vlakbij is een
eindpunt van een goederenlijn. Dit past ge-
heel in het verwachtingsbeeld voor mogelij-
ke aanwezigheid van geelbandkrieltjes.
Omdat ik de waarneming op Waarneming.nl
heb gezet hebben ook enkele andere waar-
nemers deze populatie bezocht – zoge-
naamd “syrphidtwitchen” -  en zijn er ook
enkele foto’s van geelbandkrieltjes ge-
maakt. Hieronder op rij alle waarnemingen
uit 2018 op Waarneming.nl van geelband-
krieltjes op industrieterrein Het Broek in
Arnhem.
Tot slot vernam ik van Remco Wester dat er
nu een hek om het terrein is gezet en dat
hier zeer waarschijnlijk huizen gebouwd
gaan worden. Deze locatie moet helaas op
termijn als verloren worden beschouwd. Ho-
pelijk kan deze populatie geelbandkrieltjes
zich tijdig elders vestigen op het industrie-
terrein.

Literatuur:
Bree, E. de, 2018.  Spoort het Geelband-
krieltje (op)?! Vliegenmepper 27(1): 10-12
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Datum Aantal + sexe Waarnemer Link: https://Waarneming.nl/
27-06-2018
07-07-2018

3 mn
1 mn

Leendert-Jan van der Ent
Leendert-Jan van der Ent

observation/159075285
observation/159616671

17-08-2018
22-08-2018
05-09-2018
11-09-2018

5 mn
1 vr (foto)

Leendert-Jan van der Ent
Elias de Bree

1 vr (foto) + 7 mn
2 ex

Leendert-Jan van der Ent
Remco Wester

observation/161420997
observation/161637634
observation/162169432
observation/162379604/

16-09-2018
17-09-2018
17-09-2018
10-10-2018

3 ex (foto: 1 mn + 1 vr)
9 ex

Jorick van de Westeringh
Remco Wester

2 mn (foto)
5 ex (foto: 1 mn)

Andele Boorsma
Remco Westra

observation/162553213/
observation/162607400/
observation/162597194/
observation/163412259/

Vrouwtje geelbandkrieltje 16-9-2018 (foto
Jorick van der Westerengh)

Mannetje geelbandkrieltje 17-9-2018 (foto
Andele Boorsma)
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Inleiding
Traditiegetrouw een update van mijn bijzon-
dere vangsten van zweefvliegen in en rond-
om mijn huidige woonplaats Velp (Gelder-
land). Deze waarnemingen kun je allemaal
terugvinden op Waarneming.nl. Mocht je
willen gaan twitchen dan graag eerst hier-
over contact met mij opnemen. Wellicht
kunnen we dan een keertje samen gaan kij-
ken.

Vaste prik
Inmiddels zijn de Hommelmallota (Mallota
fusciformis), Sachalin-elfje (Melangyna pav-
lovskyi) en Eikenspitsbek (Psilota anthraci-
na) jaarlijkse standgasten geworden, net als
Dennenspitsbek (Psilota atra), Gele Myolep-
ta (Myolepta dubia) en Roodpuntbladloper
(Chalcosyrphus piger). Ook de Hommel-
woudzwever (Criorhina ranunculi) heb ik in
beide jaren waargenomen. De Verborgen
Sapzweefvlieg (Brachyopa dorsata) was dit
jaar ook weer present en wel bij een omge-
vallen beuk waarop van 11 april tot 5 mei
maximaal 6 mannetjes hun territorium za-
ten af te bakenen. Verder waren Breed-
bandkorsetzweefvlieg (Neoascia annexa) en
Kleine Bronzweefvlieg (Sphegina vercunda)
wederom aanwezig op hun vaste locatie.

Nieuwe locaties
Van een aantal zeldzame soorten zijn in
2017 en 2018 nieuwe vindplaatslocaties
aangetroffen. Het Vroeg Hoefbladgitje
(Cheilosia himanotopa) is naast de vaste
populatie in Heemtuin Presikhaaf (Arnhem)
ook waargenomen op de Galgenberg (Arn-
hem) en op Landgoed Beekhuizen (Velp).
De Korte Platbek (Pipiza quadrimaculata)
trof ik naast de vaste vindplaats op Land-
goed Beekhuizen ook aan de westzijde van
het Rozendaalse Bos aan. Op 9 augustus
ving ik op twee plekken een mannetje Ie-
penplatvoetje (Platycheirus splendidus), een
lastig in het veld herkenbare soort die ik
wellicht geregeld over het hoofd zie. Tot slot
kwam ik in 2018 in Heemtuin Presikhaaf
ook een mannetje en vrouwtje Grote Langs-
prietbek (Pipizella annulata) tegen, een
nieuwe locatie naast de bekende vindplaats
op de Galgenberg.

Bijzondere zweefvliegen rondom Arnhem, Velp
en Rozendaal in 2017 en 2018

Leendert-Jan van der Ent

Nieuwe soorten
Nieuw voor mij in en rond om Velp, Arnhem
en Rozendaal in 2017 en 2018 waren de
volgende soorten zweefvliegen. Deze vlie-
gen zijn door mij verzameld en bevinden
zich in mijn collectie.

Zwartbandwimperzweefvlieg (Dasysyrp-
hus neovenustus), mn 24-4-2017: Gal-
genberg, Arnhem

Glimmende Platbek (Heringia heringi), vr
4-5-2017: Heemtuin Presikhaaf, Arnhem

Donkere Wimperzweefvlieg (Dasysyrphus
pauxillus), vr 10-5-2017: Breeberg, Ro-
zendaal

Kale Sapzweefvlieg (Brachyopa insensi-
lis),mn 10-5-2017: Veluwezoom, Velp

Moerasglimlijfje (Lejogaster tarsata), mn
15-5-2017: Heemtuin Presikhaaf, Arn-
hem

Spiegelelfje (Meligramma guttata), mn
17-5-2017: Galgenberg, Arnhem

Saksische Fopwesp (Chrysotoxum veral-
li), mn 17-6-2017: De Beemd, Velp

Variabele Kommazweefvlieg (Eupoedes
bucculatus), vr 5-7-2017: Galgenberg,
Arnhem

Bonte Zweefvlieg (Eriozona syrphoides),
vr 5-7-2017: Galgenberg, Arnhem

Bosknikspriet (Microdon analis), vr 29-5-
2018: Heemtuin Presikhaaf, Arnhem.
Kruipend uit de vegetatie gelopen tot op
mijn schoen. Er komen in de heemtuin
geen bloedrode bosmieren voor.

Ringpootroetneusje (Parasyrphus vittti-
ger), mn 6-6-2018: Galgenberg, Arnhem

Bokspootplatvoet (Heringia latitarsis), 2
mn 20-6-2018: Galgenberg, Arnhem.
Druk vliegend als kleine bijtje boven een
braamstruik.
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Geelbandkrieltje (Paragus quadrifascia-
tus), diverse mn en een vr in 2018 op in-
dustrieterrein Het Beemd in Arnhem (zie
artikel in deze Vliegenmepper)

Kleine Langlijf (Sphaerophoria rueppelli),
diverse mn en vr in 2018 op industrieter-
reinen in Arnhem

Noordse Pendelvlieg (Helophilus affinus),
vr 15-08-2018: bronmoeras Konings-
berg, Rozendaal (zie artikel in deze Vlie-
genmepper)

Kortom ik raak hier voorlopig nog niet uitge-
keken. Mijn teller staat nu inmiddels op 191
soorten.

Leendert-Jan van der Ent
Schonenbergsingel 50, 6881 NS Velp
ljvanderent@planet.nl
06-17108490



Zegetocht van de walnootboorvlieg Rhagioletis
completa (Diptera, Tephritidae) in Nederland

André van Eck

Inleiding
Op 29 juli 2018, een mooie zonnige dag,
werd er flink getuinierd in een tuin in Berge-
ijk. Op een gegeven moment, zo tegen de
avond, werd ik geattendeerd op een 'leuke
vlieg' op het blad van de walnoot (Juglans
sp.) die de tuin opsiert. Het bleek om een
saaie grijze roofvlieg te gaan, een vrouwtje
Tolmerus atricapillus (Fallén, 1814) (Dipte-
ra, Asilidae). Maar wat ze als prooi aan haar
steeksnuit gespiest had, fleurde het beeld
helemaal op; het bleek om een kleurige
boorvlieg (Diptera, Tephritidae) te gaan (Fi-
guur 1).
In 2015 werden de eerste meldingen van
Rhagoletis completa Cresson, 1929 voor Ne-
derland gepubliceerd (Smit & Schaareman
2015). Wat uit dat verhaal naar voren komt
is het beeld dat deze soort zich in Europa
sterk aan het uitbreiden is. Nadien zijn nog
enkele meldingen binnengekomen op
waarneming.nl (https://waarneming.nl/spe-
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cies/556336/, geraadpleegd op 15 decem-
ber 2018). De hier besproken waarneming
maakt duidelijk dat deze exoot, afkomstig
uit de Verenigde Staten, zich definitief in
Nederland gevestigd heeft. Met alle gevol-
gen van dien. 

Herkenning
De walnootboorvlieg (in het Engels walnut
husk fly) is een kleurrijke vertegenwoordi-
ger van de boorvliegenfamilie. Zo is bijvoor-
beeld een andere kleurige exoot, de citrus-
boorvlieg Ceratitis capitata (Wiedemann,
1824), ook al in menig Nederlandse keuken
aangetroffen (biologische mandarijntjes(!),
eigen waarneming). 
De walnootboorvlieg R. completa lijkt ech-
ter nog het meest op R. suavis (Loew,
1862), een nauwe verwant die recent in
Duitsland is opgedoken. Vandaar dat Smit &
Schaareman (2015) de belangrijkste ken-
merken opnoemt waarmee deze twee soor-

Figuur 1: Tolmerus atricapillus met Rhagoletis
completa als prooi. Foto: André van Eck



ten van elkaar te  onderscheiden zijn. Beide
soorten staan namelijk niet in de boorvlie-
gentabel van Smit (2010). Ik wil hier niet in
herhaling vallen, vandaar dat ik gaarne ver-
wijs naar het artikel van Smit & Schaareman
(2015).

Schade en bestrijding
Beide soorten Rhagoletis behoren binnen dit
genus tot de Rhagoletis suavis-soortengroep
(Glover et al 2018), die zes soorten omvat
en alle oorspronkelijk voorkomend in Noord-
Amerika en Mexico. Soorten van de Rhagole-
tis suavis-soortengroep worden vrijwel uit-
sluitend op vruchten van walnootsoorten
Juglans spp. gevonden (Glover et al 2018).
Er zijn ook wel gevallen bekend van aantas-
ting van perzik (Prunus persica L.) door zo-
wel R. completa als R. suavis (Dean 1969,
Verheggen et al 2016, https://www.cabi.org/
ISC/datasheet/47053; geraadpleegd op 15
december 2018), maar voor zover bekend
was dat alleen het geval in hun oorspronke-
lijke verspreidingsgebied. Ook zou eenstijlige
meidoorn (Crataegus monogyna Jacq.) als
gastheerplant gemeld zijn voor R. completa,
in de Verenigde Staten (Verheggen et al
2016). In Europa zijn mij geen andere aan-
tastingen dan op walnoot bekend. 

Vanwege de grootschalige aantasting van
walnoten en de economische schade die
daar het gevolg van is wordt er onderzoek
gedaan naar mogelijkheden voor biologische
bestrijding. Tot de natuurlijke vijanden in de
vorm van parasitoiden die beschreven wor-
den behoren nematoden, schimmels, de pa-
rasitaire wesp Coptera occidentalis Muese-
beck, 1980 (Hymenoptera, Diapriidae) die in
Californië voorkomt, en mogelijk ook Di-
achasmimorpha longicaudata (Ashmead,
1905) (Hymenoptera: Braconidae) die oor-
spronkelijk voorkomt in de Indo-Filipijnse re-
gio en uitgezet is in Latijns Amerika en de
zuidelijke Verenigde Staten, waar Ceratitis
capitata economische schade aanricht (Laz-
nik & Trdan 2013, Ovruski et al 2000).

Europa
De vliegtijd van R. completa in Europese lan-
den komt globaal overeen met de vliegtijd in
het oorsprongsgebied. Zo wordt voor Honga-
rije de ruimste vliegtijd genoemd, van mid-
den juli tot begin oktober, terwijl voor diver-
se andere Europese landen een range van
juli tot september wordt genoemd (Orosz &
Oláh 2018). De vliegen verschijnen uit de
bodem vanaf begin juli tot rond eind augus-
tus, waarbij de vlieg een levensduur tot zo'n
40 dagen kent. R. completa vliegt in één ge-
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neratie per jaar, kent een obligate diapauze
en overwintert als pop in de strooisellaag
onder de geïnfecteerde boom. De volgende
zomer komt meer dan 80% van de vliegen
tevoorschijn, terwijl een klein deel van de
poppen nog een winter in de bodem door-
brengt (Verheggen et al 2016). 
In Duso & Lago (2006) wordt uitgebreid in-
gegaan op de verdere biologie van deze
soort.

De verwachting is dat R. completa zich nog
zal blijven uitbreiden in Europa. De enige
beperkende factor lijkt de verspreiding van
walnoot (Juglans spp.) te zijn, die ongeveer
gelijk ligt met de klimatologische minimum-
vereisten van de vlieg. Eventuele barrières,
zoals gebergtes of een zee (denk aan het
Kanaal/Noordzee) zullen mogelijk slechts
tijdelijk soelaas bieden aangezien de vlieg
waarschijnlijk door de mens zelf verspreid
zal worden middels transport van vooral de
vruchten. Daarnaast is de volwassen vlieg
blijkbaar goed in staat zelfstandig nieuwe
gebieden te koloniseren. 

De verwachting is dan ook uitgesproken dat
slechts enkele jaren nodig zullen blijken
voordat R. completa z'n gehele potentiële
areaal in Europa bezet heeft (Verheggen et
al 2016). 

Nederland
Sinds de nieuwvermelding voor Nederland
zijn, althans op waarneming.nl, slechts spo-
radisch nieuwe vindplaatsen gemeld, alle-
maal in het zuidoosten van het land. Dit lijkt
toch niet helemaal overeen te komen met de
werkelijke verspreiding op dit moment in
Nederland. De betreffende boom in Bergeijk
vertoonde al wat langer tekenen van aantas-
ting aan de walnoten. Al in 2017 (en moge-

Figuur 2: aantasting walnoot.



lijk al in 2015; mond. med. M. Oosthoek)
vertoonden zich zwarte plekken op de bast
van de noot. Maar pas afgelopen (zeer war-
me) zomer werd duidelijk hoe groot de aan-
tasting werkelijk is. Vrijwel geen vrucht leek
onaangetast! Eveneens afgelopen najaar
zag ik vergelijkbare sporen op een walnoot
in Vriesscheloo, Groningen. Hier waren nog
maar enkele walnoten aangetast, vergelijk-
baar met het jaar 2017 in Bergeijk, en vlieg-
jes zijn er niet gezien. De grote vraag is,
hoe deze bomen er komende zomer uit zul-
len zien.

Ondanks de duidelijke aantasting in Bergeijk
(Figuur 2), liepen we bij toeval tegen de
vlieg zelf aan. De vliegjes rusten op de bla-
deren van de boom, maar kennelijk houden
ze zich vooral hoog in de boomkruin op.
Toen eenmaal duidelijk was wat de oorzaak
van de aantastingen is, is nadien specifiek
gelet op de aanwezigheid van de vliegjes,
maar zonder resultaat. Toch moeten ze er in
groten getale hebben gezeten gelet op de
omvang van de boom. 

De kweek
Walnoten kennen diverse aantastingen,
waarbij al of niet zwarte plekken op de bast
verschijnen. De oorzaak kan liggen in bacte-
riën, schimmels, of de inheemse grashalm-
vlieg Polyodaspis ruficornis (Diptera, Chloro-
pidae) (Orosz & Oláh 2018). 
Dus kan het nuttig zijn om aangetaste
vruchten uit te kweken. Om met zekerheid
vast te stellen dat het werkelijk om R. com-
pleta ging, zijn op die 29e juli een paar aan-
getaste walnoten op een schaal in een
kweekkooitje gelegd. Het kweekkooitje is
toen in de buitenlucht blijven staan en ver-
volgens even in de vergetelheid geraakt. Op
14 september 2018 is het kooitje geïnspec-
teerd. Het bleek dat vele larven uit de wal-
noten waren gekropen, kennelijk op zoek
naar een plekje om te verpoppen. Veel van
die larven bleken uitgedroogd en dood. Niet-
temin werden ook een achttal poppen aan-
getroffen en die zijn daarop verhuisd naar
een potje om rustig uit te kweken. De ver-
dere kweek vond binnenshuis plaats. Aange-
zien het nog altijd vrij warm was (nazomer,
herfst) zou je verwachten dat er niets bij-
zonders zou gebeuren, ook al waren de pop-
pen al naar binnen gehaald. Maar nog voor-
dat de poppen winterklaar konden worden
gemaakt middels plaatsing in de koelkast,
verschenen al de eerste vliegjes!
In de maand oktober zijn een mannetje en
een vrouwtje uitgeslopen, en in de eerste

week van december vervolgens nog een
vrouwtje. Een popje is zeker dood, de overi-
ge vier lijken in orde. 
Gezien wat er bekend is van deze soort, heb
ik geen goede verklaring voor het late, dan-
wel voortijdige, uitsluipen van deze vliegen. 

Overigens verzamelde ik op die 14e septem-
ber wederom een zestal aangetaste vruchten
van dezelfde walnootboom. Die vruchten heb
ik direct binnenshuis weggezet in kunststof
bakjes. Daaruit zijn geen boorvliegjes te-
voorschijngekomen, maar wel Lonchaeidae
(Diptera) en Sciaridae (Diptera). Van de Lon-
chaeidae zijn er op 28.09.2018 vijf in etha-
nol geconserveerd, behorend tot het genus
Lonchaea 
(http://lonchaeidae.myspecies.info/key-ge-
nera; geraadpleegd op 24.12.2018).

Oproep
Vandaar dat ik eindig met een oproep om
ook eens extra te letten op walnoten bij jou
in de buurt. Zie je in de loop van juli en au-
gustus volgend jaar de kenmerkende aan-
tasting van de walnoten, of de vliegjes zelf?
Haal er dan ook eens een paar van de boom
en ga ermee kweken. Zo kunnen we de ver-
dere uitbreiding in Nederland beter in kaart
brengen. En kweek je dan een parasiet uit,
dan zeggen we alleen: EUREKA!
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