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Jaap van der Linden

Wopke Wijngaard overleed onverwacht op
24 april 2020 in zijn woonplaats Sint-Mi-
chielsgestel. Onder het motto “als je kijkt,
zie je altijd wat” hadden insecten zijn spe-
ciale interesse. Wopke was medeoprichter
van de Natuurgroep Gestel en van 1993 tot
2014 voorzitter van de vereniging. Wopke
ontving in 2013 bij het vierde lustrum een
koninklijke onderscheiding, vooral vanwege
zijn grote inzet voor de natuurgroep en
daarmee voor de natuur in Sint-Michielsge-
stel. Al voor oprichting van de Natuurgroep
hield hij op 19 november 1991 een dialezing
over insecten, met dia’s die voor het groot-
ste deel in en rond het dorp gemaakt wa-
ren. In het begin hadden vooral graafbijen
en graafwespen zijn belangstelling. Zo deed
hij allerlei ontdekkingen in zijn eigen tuin,
waaronder de eerste waarnemingen van een
nieuwe langsteelgraafwesp voor Nederland
(Smit & Wijngaard, 2010). Ook in 2019 fo-
tografeerde hij deze exoot nog eens, deze
keer niet in zijn tuin, maar op de bloeiende
klimop in de begraafplaats in Sint-Michiels-
gestel. 

Door waarnemingen in zijn tuin van muur-
rouwzwevers begon hij interesse te krijgen
in het vlieggedrag van wolzwevers (Bomby-
liidae),  wat hij door het gebruik van een
hogesnelheidscamera wist te combineren
met principes uit de besturingstechniek.
Deze voor veel entomologen verrassende
invalshoek leidde tot verschillende artikelen
(Wijngaard 2012, 2013, 2015), en presen-
taties op de Dipteradagen van 1 februari
2014 en 31 januari 2015. Zijn filmpje van
een eileggende gewone wolzwever werd op-
genomen op de Nederlandse wikipedia-pagi-
na van deze soort (https://nl.wikipedia.org/
wiki/Gewone_wolzwever). Om van alle soor-
ten wolzwevers beelden te kunnen maken
reisde Wopke heel Nederland af, foto’s hier-
van zijn te vinden op wikipedia. Het filmen
met hogesnelheidscamera paste hij ook toe
op Hilara (Empididae) op en boven water
(presentatie op de Dipteradag 30 januari
2016),  het zweefgedrag van mannetjes van
de puntbijzweefvlieg (Wijngaard, 2014) en
andere insectensoorten. Een overzicht van
al zijn film- en rekenwerk is te vinden op
zijn website http://stuurgedrag.insect-
behavior.nl/. Tijdens de 150ste winterbij-
eenkomst van de Nederlandse Entomologi-
sche Vereniging op 10 februari 2018 hield
hij een Presentatie getiteld: “Hoe realiseert
een insect een zachte landing?” Door film-
pjes van een vensterrouwzwever te analy-
seren, kon hij aantonen dat de snelheid van
het insect recht evenredig afneemt met de
hoogte waarop die vliegt. (https://
www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/Veel-
poot%2029.1%20%28a-
pril%202018%29_1.pdf). Op de Dipterada-
gen van 2019 en 2020 hield Wopke presen-
taties over “Gedrag in beeld” en “Diptera-
vlog”.

Behalve de interesse voor natuur had Wop-
ke ook een passie voor muziek, hij was 40
jaar organist bij de Protestantse Gemeente
Sint-Michielsgestel.

In memoriam Wopke Wijngaard
14-7-1942 - 24-4-2020
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In memoriam Piet de
Bont

Begin maart bereikte ons het bericht dat op
91 jarige leeftijd ons lid Piet de Bont uit
Drunen is overleden. Door zijn hoge leeftijd
nam hij al geruime tijd niet meer deel aan
entomologische activiteiten.
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Dipterologische overpeinzinkjes

Ruud van der Weele

Guido Gezelle schreef in 1896 een aardig
gedichtje over de Trichoceridae. Ik geef nu
alleen even het eerste couplet.  

De wintermuggen zijn
aan 't dansen, ommentomme,
zo wit als muldersmeel,
zo wit als molkenblomme.

Op internet zijn alle negen coupletten te vin-
den. Ik heb altijd wel wat gehad met deze
muggetjes, ofschoon ik ze nooit echt verza-
meld heb en slechts zelden getracht heb op
naam te brengen. Tijdens mijn wandelingen
sla ik deze elegante muggen in ieder geval
met plezier gade. 

Vanzelfsprekend hadden we ook wintermug-
gen in ons achtertuintje. Nog goed kan ik
me herinneren dat onze dochter, toen ze een
jaar of 4 was, door het grote raam de ach-
tertuin in keek en riep: “papa, kijk de mug-
gen dansen!”. De dame wist toen al hoe ze
me zou moeten bespelen.  

Het is maar een klein familietje. Uit ons land
zijn slechts 8 soorten bekend, wereldwijd
zo’n 150 soorten. De naam ‘wintermuggen’
is nogal misleidend, want je kan ze het hele
jaar door tegenkomen. Maar, zo geef ik me-
teen toe, ’s winters zijn het toch wel de
meest opvallende tweevleugeligen, die je in
je directe omgeving kan tegenkomen. Ze
zijn overigens niet gesteld op warmte. Ze
bezwijken al snel wanneer je ze in een buis-
je mee de huiskamer in neemt. Maar deze
muggen zijn ook in een ander opzicht best
wel misleidend. Je zou zo maar kunnen be-
denken dat deze fragiele insecten met hun
lange, dunne poten, hun lange, smalle vleu-
gels met twee anale aders, wel heel verwant
moeten zijn aan de langpootmuggen. En
verdraaid, dat zijn ze dus niet! Mijn oude
Bijbel, Flies of the British Isles, sla ik er
even op na. Ja, ook daarin staan de winter-
muggen meteen genoemd na het stukje
over de Tipulidae, de langpootmuggen. Be-
kijk je het kopje eens goed dan zie je mis-
schien dat ze zelfs ook zo’n typisch ‘snuitje’
hebben, als is het wel wat korter dan die
van de gewone langpootmug. Maar wat win-
termuggen wel hebben en de langpootmug-

De Vliegenmepper (2018, nummer 2) 5De Vliegenmepper (2019, nummer 1) 5De Vliegenmepper (2019, nummer 2) 5

gen zeker niet zijn de kleine ocellen boven
op de kop. Dat is toch wel een belangrijk
onderscheid. 

Vrij recent zijn we dan ook het idee geko-
men dat de wintermuggen veel nauwer ver-
want zijn aan venstermuggen (Anisopodi-
dae), paddenstoelmuggen (Mycetophilidae),
zwarte vliegen (Bibionidae) en mestmuggen
(Scatopsidae). Bestudeer je de larven van
de dansmuggen, dan blijken die inderdaad
erg te lijken op die van de venstermuggen.
Zij leven in rottend plantaardig materiaal.

De oudste fossielen van wintermug-achtigen
komen uit het begin van het Jura, Eotricho-
cera christinae. Het is echt een oude familie.
In het Jura zat Afrika nog vast aan Zuid
Amerika en Australië, maar aan het eind van
de periode splitste Afrika zich af. Welnu,
wintermuggen zijn bekend van overal ter
wereld, behalve van de Afrotropische regio!
Het is me altijd een raadsel waarom het nog
niet gelukt is wintermuggen ergens in de
buurt van de Kilimanjaro, dus in een relatief
koele omgeving, te vinden.
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Menig dipteroloog zal zijn voorhoofd fronsen
bij het lezen van bovenstaande titel. Een
grasmat is nou niet bepaald het habitat voor
de zweefvlieg Psilota (Spitsbek). Toch heb ik
er naar gezocht maar ondanks naarstig zoe-
ken niet gevonden. Ik besef dat enige uitleg
nu geboden is.

In deze drastische tijden probeer ik de co-
ronacrisis door te komen in ons huisje in de
Achterhoek. Dat is bepaald geen straf. Het is
daar rustig en ik kan me redelijk vrij bewe-
gen om vliegen te vangen. Een van de bete-
re gebieden is Bekendelle, een Natura 2000
locatie waar hard aan de weg d.w.z. bos ge-
timmerd wordt om het oorspronkelijke beek-
dalhabitat te herstellen. Op een zonnige dag
in april ging ik op zoek naar Cheilosia hi-
mantopus (Vroeg hoefbladgitje), een soort
die ik elk jaar wel tegen kom. En ja hoor,
ook nu zag ik 4 mannetjes, zwaar bestoven
met stuifmeel, op paardebloemen. Wel won-
derlijk dat ik de afgelopen 4 jaar alleen
mannetjes aangetroffen heb.

Een eindje verderop stond een vers bloeien-
de meidoorn, volop zijn specifieke geur ver-
spreidend. Hierop was het dan ook een
drukte van belang met bijen en vliegen. Na
een paar minuten viel mijn oog op een klein
zwartglimmend vliegje dat me in eerste in-

Op zoek naar een Psilota in het gazon

De Vliegenmepper (2017, nummer 2) 6

Wil van den Hoven
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stantie aan een vlieg uit het genus Hydro-
taea deed denken. Na het uit het net ge-
haald te hebben herkende ik het als een
fraai mannetje Psilota. Thuis gekomen had
ik het onzalige idee om eerst een foto te
maken alvorens hem op te prikken en ver-
volgens microscopisch op naam te brengen.
Hiertoe nam ik het vliegje mee de zonnige
tuin in, plaatste het tussen de vingers van
mijn linkerhand en probeerde met mijn
rechter een opname te maken. Omdat ik in
het beeld een stuk tuinmeubilair zag staan
deed ik een stap opzij en probeerde het nog
eens. Tot mijn schrik zag ik op het scherm
dat ik het vliegje niet meer tussen de vin-
gers had. Het was uit mijn vingers geglipt
en op het gazon gevallen. Nu had ik het
gras maaien al meerdere keren uitgesteld
dus ik zag de bui al hangen. Op handen en
voeten heb ik het deel van de  grasmat
waar ik had gelopen minutieus afgespeurd
maar na drie kwartier gaf ik het op. Ik was
allerlei insecten tegengekomen maar niet de
Psilota. Mijn vrouw opperde om het gazon
te stofzuigen of anders de volgende dag nog
maar eens een poging te wagen zo’n vliegje
te vangen. Mokkend koos ik voor de laatste
optie.

De volgende dag bleek het weer zonnig en
warm te zijn maar ik ging met niet al te
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Figuur 1: Beter drie Psilota's in de hand dan één in het gazon (foto auteur)
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veel illusie naar de meidoorn in Bekendelle.
Er waren weer veel vliegbewegingen te zien
en warempel, het geluk was dit keer met
mij. Ik ving in een uurtje tijd 3 Psilota’s  en
wel 2 mannetjes en 1 vrouwtje (zie foto 1).
Thuis gekomen heb ik de vliegjes opgespeld
om ze microscopisch op naam te brengen.
Dat is nog niet zo eenvoudig. Op basis van
een verdikte dij 3 kan een Psilota exilistyla
(Spichtige spitsbek) makkelijk uitgesloten
worden. Het op naam brengen van een Psilo-
ta anthracina (Eikenspitsbek) of Psilota atra
(Dennenspitsbek) is andere koek. Op basis
van het mannelijk genitaal waarbij het epan-
drium ongeveer even lang als breed is en
door de dubbel zo lange beharing op de ach-
terrand als op de voorrand van rugplaatje 4
kwam ik uiteindelijk op een Psilota anthraci-
na terrecht. Ik zal ze zeker een keer meene-
men naar een echte expert om het te laten
bevestigen. De volgende dag heb ik trou-
wens het gras gemaaid.

De Vliegenmepper (2019, nummer 2) 7De Vliegenmepper (2020, nummer 1) 7



Delia platura (fig. 1) is een zeer algemene
vlieg, die in bijna elk biotoop wel voorkomt
en van het vroege voorjaar tot laat in het
najaar te zien is. Minder bekend is Delia flo-
rilega, die we niet in zulke grote getale zien
voorkomen en verscholen lijkt te gaan tus-
sen Delia platura. Dit zien we ook terugko-
men bij het determineren. Als er op één lo-
catie veel Delia platura gevangen is, zit er
over het algemeen meestal wel één of twee
Delia florilega tussen. Het is nooit andersom
en wat daarvan de reden is, is mij helaas
onbekend. Ikzelf noem Delia florilega dan
ook wel eens gekscherend het kleine zusje
van Delia platura.

Op het eerste gezicht lijken ze op uiterlijke
kenmerken verraderlijk veel op elkaar en
dat komt mede door de rij aan borstels op
de achterscheen. Het belangrijkste verschil
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Het verschil tussen Delia platura (Meigen,
1826) en Delia florilega (Zetterstedt, 1845)

Joke van Erkelens

tussen beide soorten is dat Delia florilega
zeer lange borstels heeft op de eerste tars
van de middenpoot. Deze lange borstels lo-
pen in lijn met de tars zelf en zijn zodoende
slecht zichtbaar als je de vlieg van de zijkant
bekijkt, maar draaien we de vlieg een kwart-
slag naar voren of naar achteren dan zien
we ineens wel de lange borstels zitten.

Over het algemeen is Delia florilega een slag
kleiner als Delia platura, maar dat is uiter-
aard een beetje verraderlijk aangezien je
ook kleine Delia platura kunt hebben of juist
grote Delia florilega. Het ligt er vaak maar
net aan wat de larven te eten hebben gekre-
gen. Dit zien we regelmatig bij Bloemvlie-
gen, dat er grote verschillen in grootte bin-
nen één soort kunnen voorkomen. Dus al-
leen afgaan op de grootte van de vlieg is
niet raadzaam.
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Figuur 1: Delia platura. Foto auteur
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De belangrijkste kenmerken even op een
rij:
• Beide soorten hebben een stevige licht
gekromde preapicale borstel aan het eind
van de voorscheen, deze borstel is tevens
stomp aan het eind (fig. 2).
• Beide soorten hebben een rij van rond
de 20 borstels*1 aan de achterkant van de
voorkant van de achterscheen zitten (fig.3).
• Alleen Delia florilega heeft daarnaast lan-
ge borstels op de eerste tars van de mid-
denpoot zitten (fig. 4).

Ik hoop dat dit wat duidelijkheid heeft ver-
schaft in de uiterlijke verschillen tussen De-
lia platura en Delia florilega. In de volgende
Vliegenmepper zal ik Delia platura en Delia
floralis bespreken, waarvan de laatste ook
deze rij aan borstels heeft op de achter-
scheen en dus ook voor een Delia platura
aangezien kan worden. Alleen spreken we
dan niet meer over een ander ‘zusje’ van
Delia platura, maar meer over een verre
oom……maar daarover meer in de volgende
Vliegenmepper! 
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*1 In de praktijk kunnen de borstels licht variëren in
grootte en hoeveelheid en soms zit er dunnere beha-
ring tussen, maar belangrijk is te letten op de regelma-
tige afstand tussen de borstels en dat de beborsteling
zich als een soort ‘kam’ over de gehele scheen uit
strekt, van onderen naar boven toe. 

Figuur 2 : poot 1 Delia. Figuur auteur

Figuur 3 : poot 3 Delia. Figuur auteur

Figuur 4 : poot 2 Delia florilega. Figuur auteur
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Bonte verzameling blaaskaakjes op militair
oefenterrein Havelte (Diptera: Conopidae)

John T. Smit

stig aan mezelf te twijfelen. Nog een keer
goed kijken en toen zag ik donkere haren op
de wangen staan, een kenmerk van het
oranje blaaskaakje M. vicaria. Wat ook nog
eens een vroege soort is, en het harig blaas-
kaakje was ook wel eens in mei gevonden…
(Smit et al. 2019). Uiteindelijk vond ik op
die ene wilg maar liefst 19 exemplaren, 16
mannen en 3 vrouwen, ze gingen allemaal in
een pot, vandaar dat ik het exacte aantal
weet. Maar gedesillusioneerd omdat het ver-
moedelijk toch M. vicaria betrof heb ik er 15
weer los gelaten, uit rancune nam ik 4 man-
netjes voor ‘straf’ mee. Daarna vond ik op

Dit seizoen heb ik het genoegen het militair
oefenterrein Havelte te mogen onderzoeken
op het voorkomen van bijen. De Rijksvast-
goeddienst, beheerder van de militaire oe-
fenterreinen, heeft behoefte aan een duide-
lijke richtlijn voor het plaatsen van bijenkas-
ten in het kader van voedselconcurrentie
met wilde bijen. Hiervoor is een voorlopige
richtlijn opgesteld, welke middels veldonder-
zoek wordt getest en waar nodig aangepast
om te resulteren in een definitieve richtlijn.
Vorig jaar is de Doornspijkse heide onder-
zocht en dit jaar worden de Arnhemse heide
en Havelte onderzocht. De voorlopige richt-
lijn, evenals het tussenrapport met het on-
derzoek van de Doornspijkse heide zijn te
vinden op de website van EIS, of je kunt mij
een mailtje sturen.

Uiteraard zijn daar waar bijen zijn ook bijen-
parasieten aanwezig, en laat ik nou net ge-
interesseerd zijn in diverse groepen die pa-
rasiteren op bijen. Een van die groepen be-
treft de blaaskopvliegen. Op 27 maart ver-
trok ik naar het hoge noorden op zoek naar
de eerste bijen op de bloeiende wilgen.
Bloeiende wilgen waren maar mondjesmaat
aanwezig, zo ook de voorjaarsbijen met uit-
zondering van de grijze zandbij Andrena
vaga. Hiervan werden op diverse plekken
nestaggregaties aangetroffen, al waren het
nog voornamelijk mannetjes die er patrouil-
lerend rondvlogen, vrouwtjes waren er nog
nauwelijks. Op de paar bloeiende wilgen
werden wel een paar andere zandbijtjes ge-
vonden, maar het was duidelijk nog erg
vroeg in het seizoen. Op één van de wilgen
zat ineens een blaaskaakje dat er wel erg
behaard uitzag. Tot mijn grote vreugde her-
kende ik hem als het harig blaaskaakje Myo-
pa hirsuta (fig. 1, 2), wel drie keer kijkend
en controlerend, want er waren per slot van
rekening slechts 8 exemplaren eerder in Ne-
derland waargenomen. Maar hij leek te klop-
pen, al kon ik met mijn 10x loepje de stekel-
tjes onderaan scheen 1 niet goed zien. 

Niet veel later ving ik er nog één en een
paar minuten later nog één. Enthousiast
appte ik een fotootje naar Theo Zeegers, be-
trokken bij het veldwerk van defensie en bo-
vendien zelf waarnemer van tenminste 2 hir-
suta’s in Nederland waaronder de laatste uit
2018. Echter bij nummer vijf begon ik ern-

Figuur 1. Vrouwtje harig blaaskaakje Myopa hirsuta
waargenomen op 9 april.

Figuur 2. Foto gemaakt met een telefoon van een op-
vliegend mannetje harig blaaskaakje Myopa hirsuta,
met op een ander wilgenkatje de bekende gastheer:
de grijze zandbij Andrena vaga. 
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twee andere locaties binnen het terrein in
totaal nog eens 6 mannetjes. Het was maar
goed dat ik er een paar had meegenomen,
want eenmaal thuis bleek het dus toch om
M. hirsuta te gaan, onder de binok met be-
ter licht en een betere vergroting waren de
stekeltjes ineens wel goed zichtbaar. Boven-
dien, bleek bij vergelijking dat de zwarte
haren op de wangen bij M. vicaria veel lan-
ger te zijn dan bij M. hirsuta. En bij de man-
netjes is de kleur van het achterlijf bij M. vi-
caria echt veel meer oranje (fig. 3) en bij M.
hirsuta veel meer paarsrood.
Een kleine twee weken later ben ik met
Theo Zeegers opnieuw naar Havelte gegaan
om het terrein te inventariseren, en uiter-
aard te zoeken naar meer Myopa hirsuta.
Dit keer waren er meer wilgen aan het
bloeien en waren er ook duidelijk meer bijen
aanwezig, maar ook meer blaaskopvliegen.

Uiteindelijk is het gelukt om Myopa hirsuta
te vinden, al waren het er beduidend minder
dan de vorige keer, in totaal werden vier
mannetjes en twee vrouwtjes gevonden.
Ook werd er nog een mannetje Myopa vica-
ria gevonden, maar het merendeel betrof
het gevlekt blaaskaakje M. tessellatipennis.
Daarnaast werden ook twee mannetjes en
een vrouwtje bont blaaskaakje M. buccata
waargenomen. Verder werden er maar liefst
drie mannen en een vrouw van de hoornaar-
blaaskop Conops vesicularis aangetroffen. 

We wisten dat de grijze zandbij ooit als
gastheer van Myopa hirsuta was gepubli-
ceerd (Jentzsch 2009). Er waren diverse
grote nest-aggregaties hiervan aanwezig
verspreid over het terrein, met vele duizen-
den individuen. Hiervan zijn 100 vrouwtjes
verzameld om te checken op eventuele lar-
ven van blaaskopvliegen. Helaas leverde dat
geen Myopa-larven op, maar wel een drietal
gestylopiseerde vrouwtjes met in totaal 4

vrouwtjes van het zandbijwaaiertje Stylops
ater (Strepsiptera: Stylopidae).

Op 17 april is wederom een bezoek gebracht
aan het terrein, dit keer het westelijke deel,
dat nog niet onderzocht was. Dit keer samen
met Johan van ’t Bosch. Hier werd helaas
geen Myopa hirsuta meer aangetroffen, en
ook maar bar weinig grijze zandbijen. Wel
werden er nog een mannetje en een vrouw-
tje M. vicaria waargenomen, evenals een
paar M. tesselatipennis. Maar daarnaast
werden er ook nog een tweetal soorten aan
de lijst toegevoegd: 1 man stipblaaskaakje
M. testacea en een vrouwtje veelvlekblaas-
kaakje M. polystigma. Al met al een leuk
lijstje aan blaaskopvliegen (zie tabel 1). 

Myopa hirsuta lijkt in Nederland een wat
meer noordelijke soort te zijn, de meest zui-
delijke waarneming is van de Grebbeberg te
Rhenen, een tweetal mannetjes en een
vrouwtje van 1 april 1923.  Verder is er nog
een mannetje waargenomen in Putten, de
Veluwe, in 1913. Meer recent is de soort
waargenomen in Enschede (1999) en nabij
Olst in 2018, beide door Theo Zeegers.  In
de collectie van Ben Brugge bleken echter
ook nog een tweetal mannetjes aanwezig af-
komstig van 9 april 2007 uit Havelte(!) Kort-
om het lijkt er op dat er in ieder geval al
zo’n 13 jaar een goede populatie van Myopa
hirsuta aanwezig is in de omgeving van Ha-
velte.
Literatuur
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Figuur 3. Mannetje oranje blaaskaakje Myopa vi-
caria waargenomen op 9 april.
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NL naam
Hoornaarblaaskop
Bont blaaskaakje

Taxon Aantal
Conops vesicularis
Myopa buccata

4
3

Harig blaaskaakje
Veelvlekblaaskaakje
Gevlekt blaaskaakje
Stipblaaskaakje

Myopa hirsuta
Myopa polystigma

31
1

Myopa tessellatipennis
Myopa testacea

24
1

Oranje blaaskaakje

Tabel 1. Overzicht van de waargenomen blaaskopvliegen in Havelte

Myopa vicaria 3



Bloem en verspreiding 
In de bloemknop ontwikkelt zich het 
vrouwelijk voortplantingsorgaan, de stam-
per met stigma, stijl en het vruchtbeginsel
met de zaadknoppen als verspreidingsor-
gaan voor het zaad. Het mannelijke voort-
planting- en verspreidingsorgaan is het
helmhok of anthere met stuifmeel, en deze
wordt geëxponeerd door de meeldraad. De
verspreidingsorganen zijn gericht op de wij-
ze van transport van stuifmeel en zaden via
abiotische vectoren, zoals zwaartekracht,
wind en water, of via biotische vectoren, zo-
als dieren en de plant zelf.

In de open bloem is te zien of er abiotisch
vectoren of biotische vectoren in het spel
zijn. Bloemen voor windbestuiving zijn
open, radiair van vorm en hebben weinig
kleur. De windbloem exponeert zijn anthe-
ren met veel droog stuifmeel en heeft een
groot stempel oppervlak. Het vruchtbeginsel
telt weinig zaadknoppen. Bloemen bestoven
door dieren bieden voedsel aan in de vorm
van nectar, stuifmeel of olie. De nectarklier
ligt vaak verborgen basaal in de bloem. De
nectar, een divers product, kan zichtbaar
worden maar ook verborgen blijven. De po-
sitie van de nectar is het belangrijkste on-
derdeel van de open bloem voor dieren als
voedsel en voor de plant in verband met de
overdracht van stuifmeel. In afbeeldingen
en het genetisch ABC model van de bloem
ontbreekt heel vaak de belangrijke nectar-
klier, ook in de huidige boeken en publica-
ties. 

Kelk en kroonbladeren zorgen voor geur,
glans, kleur en hebben een radiaire of twee-
zijdige symmetrische vorm om de aandacht
te trekken. De bloemkroon biedt een lan-
dingsplaats het begin van de bestuivings-
route1 veelal aangeduid met gidstekens. De
bestuivingsroute leidt naar het voedsel en
vervolgens naar een uitgang. 

In de bestuivingsroute staan doorgaans de
gele antheren met kleverig stuifmeel en
wandornament en de natte of droge, spitse
of platte stempel. Voor het afgeven en op-
pakken van stuifmeel speelt de positie van

Bestuiving en vliegen

M. Willemse

de nectar de hoofdrol. Na de landing van het
dier wordt stuifmeel meegenomen of aan de
stempel afgegeven. 

Na de bevruchting verwelkt de bloem en be-
gint de vruchtvorming gericht op abiotische
of biotische verspreiding van het zaad. Bij
biotisch verspreiding van de vrucht of het
zaad wordt het dier weer door het ontwik-
keld vruchtbeginsel geattendeerd en vervol-
gens op het voedsel gewezen. 

Het dier heeft zintuigen om de bloem te her-
kennen, er te landen, het voedsel te vinden
en het te consumeren. De wijze waarop
wordt gegeten karakteriseren het dier en de
bloem. De beweging, gedrag, verblijfsduur,
en de vorm van het dier zijn bepalend voor
de opname van stuifmeel op zijn lichaam.
Een behaarde huid of veren bevorderen de
opname van stuifmeel. Bij het consumeren
van de vrucht of ook door het knoeien tij-
dens het eten, wordt het zaad door dieren
verspreid.

Bestuiving
Voor de zaadplant is de bestuiving een fase
van zijn geslachtelijke voortplanting en ver-
spreiding. Na de reductiedeling, die zal lei-
den tot vrouwelijke en mannelijke ge-
slachtscellen, is hun genoom door recombi-
naties iets veranderd. Het versmelten van
geslachtscellen bij de bevruchting leidt tot
een organisme met een vernieuwd genoom.
Kruisbevruchting bevordert combinatie van
de grootste genoomverandering en is het
doel van de bestuiving. 

De bestuiving begint bij de expositie van
stuifmeel en eindigt bij de depositie ervan
op de stempel via abiotische of biotische
vectoren via de bestuivingsroute. Bestuiven
is een opeenvolging van interacties tussen
de bloem en dier, met als doel voor de
plant: het verspreiden en opvangen van
stuifmeel en voor het dier: het zich voeden
met nectar en stuifmeel. 
Organisme en omgeving zijn een onafschei-
delijke eenheid. Daarom zijn er drie partijen,
de bloem, het dier en hun omgeving die in
eenheid samenwerken. Bestuiving is een op-
eenvolging van interactieprocessen tussen
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plant, dier en omgeving. Afhankelijk van en
binnen zijn omgeving moet het dier zich
handhaven door zich te voeden, de plant
moet zich verspreiden door zaad met een
vernieuwd genoom, geschikt om zich te
vestigen en te kiemen. De omgevingscondi-
ties spelen een belangrijke rol bij de bestui-
ving, zoals het klimaat, temperatuur, da-
gritme, populatie samenstelling en compe-
titie met andere dieren (Real, 1983). 
Omdat er een vernieuwd organisme na be-
vruchting ontstaat, heeft er bij zaadzetting 
een geringe verandering in de omgeving
plaats. Voortplanting en verspreiding leiden
tot geleidelijke veranderingen van organis-
men en omgeving. 

Syndromen  
Al vroeg in de bestuivingsbiologie worden
de betrekkingen tussen de bloem en dieren
waargenomen en beschreven, en dit spitst
zich toe in de bestuivingsyndromen. Deze
karakteriseren het zeer specifiek verband
tot een wat ruimer verband tussen bestui-
ver en bloem. Het verband tussen vliegen
en bloemen heet myophilie.

Von Sprengel (1793) vermeldt vooral bijen,
hommels en ook vliegen als "bevruchters".
Vogel (1954) en Kugler (1970) leggen het
accent op de planten en beschrijven de My-
ophilie als bloemen die voor vliegen mislei-
dend, lokkend, afstotelijk of een val blijken
te zijn. Zij karakteriseren een zweefvlie-
genbloem als een bloem met geel tot groe-
ne kleur, met een open en radiaire bloem-
structuur, en stuifmeel, stempel en nectar
zijn goed bereikbaar. Barth (1982) spreekt
van een tweetal groepen vliegen, Syrphi-
dae en Bombyliidae als bestuivers en wijst
op hun tonglengte. Breder uitgemeten
wordt de Myophilie bij Hess (1983) en Fae-
gri en van de Pijl (1979). Zij wijzen op de
grotere keuze van bloemen als voedings-
bron voor vliegen zoals een aantal Zweef-
vliegen, Wolzwevers, Wapenvliegen, Wesp-
vliegen, alsook enkele Dansvliegen en Ei-
genlijke vliegen. Maar deze vliegen hebben
weinig binding met de bloem. Vliegen zijn
regelmatige bezoekers van horizontale en
verticale bloeiwijzen zoals schermen, tros-
sen en hoofdjes. Sapromyophilie legt het
specifiek verband tussen enkele bloemen
met stank en een bruinige kleur aantrekke-
lijk voor drekvliegen. 

Het gevolg is dat in de bestuivingsbiologie
vliegen minder met bestuiving in verband

worden gebracht in vergelijking met de
hommels en bijen, die sociaal zijn, stuif-
meel verzamelen, bloemvaster zijn, lange
vliegtijden hebben, een lange tong en ge-
heel behaard zijn. Zij zijn dé bestuivers en
tonen een verband met bloemen. 
Wanneer er weinig bijen zijn of zelfs ont-
breken, zoals op de Faröer eilanden of op
Nieuw Zeeland, dan worden daar de vlie-
gen als de bestuivers gezien. Eristalis sp.,
Syrphus sp., Episyrpus sp. en, voor de wat
kleinere bloem, Syritta sp. worden er dan
genoemd. 

Van de zweefvliegen zijn het de Syrphiden
en Eristalis soorten, goed behaard en met
korte tong, die als bestuivers worden ge-
zien. Zij bezoeken een groot scala van
bloemen en eten stuifmeel en nectar met
verschillende voorkeur (Ernst, 2006). Het
type windbloem dat erg overeenkomt met
de zweefvliegenbloem, hoort daarbij. Enke-
le soorten Platycheirus sp. eten graag stuif-
meel van grassen. Stuifmeel wordt, op de
phenol-houdende wand na, volledig gecon-
sumeerd.

Efficiëntie
Het bestuivingsproces slaagt wanneer er
voldoende voedsel is, veel en korte bezoe-
ken plaats vinden, er veel pollen zijn en de
stempel lange tijd ontvankelijk is. Kruisbe-
stuiving wordt bevorderd door positionering
van de pollen en stempel in ruimte en tijd. 
Is stuifmeel geland op een stempel dan be-
gint de progame fase van de reproductie.
Er vindt herkenning plaats van het stuif-
meel, vreemd of eigen stuifmeel worden di-
rect of later geweigerd. Hydratatie, voeden
van stuifmeel en de aantrekking van de
stuifmeelbuis waarin de twee mannelijke
geslachtscellen vervoerd worden en de
opening van de buis, leiden de bevruchting
van eicel en centrale cel in. Moederplant en
kiemende stuifmeelkorrel zijn in voorduren-
de interactie. Het maakt de progame fase
en vervolgens de bevruchtingsfase ingewik-
keld. Deze complexe fases worden vaak
onjuist in de bestuivingsbiologie weergege-
ven. 
De vorming van zaden en vruchten en dus
vernieuwing van soorten bewijzen dat be-
stuiving lukt. Uiteindelijk blijkt de efficiën-
tie, bepaald door het aantal zaden na be-
stuiving nogal laag, gemiddeld 15%, te
zijn. De investering van een orgaan als de
bloem, met ontwikkeling, controles, inter-
acties en verspreiding, is voor de plant
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kostbaar. Een reden dat de bloem zijn
vruchtbeginsel pas na de bevruchtingsprikkel
ontwikkelt.

Bestuiving wordt bedreigd wanneer aantallen
insecten minderen en plantverspreiding gaat
stagneren en dus ook voeding voor dieren.
Door als vanouds de inzet van bijen en hom-
mels te verhogen is een goed antwoord
daarop. Aanvullend daarop is de aandacht
voor vliegen als bestuivers van een verschei-
denheid van bloemen zeker op zijn plaats.
Zorg voor hun biotoop, behoud van de diver-
siteit en uitbreiding van schone natuur kan
daarbij helpen. 

Hoe komt bestuiving tot stand?
Bestuivingsbiologie (Willemse en Van Lam-
meren, 2019) presenteert een reeks van
voorbeelden van interacties tussen plant en
dier. De plant realiseert een scala van ideeën
die tot uiting komen in de syndromen, de
mimicry, vernuftigheid, specificiteit en mis-
leiding. Dit is een reden om aan de plant de
mogelijkheid tot het aangaan en uitwerking
van interacties toe te kennen. Het kunnen
leren van het dier staat daar tegenover. 

Organisme en omgeving zijn onafscheidelijk
verenigd, de voortdurende interacties mar-
keren dit. Het toekennen van het vermogen
tot communicatie aan levende organismen
zou een basisconcept kunnen zijn. 

Voor de organismen zijn het zich voeden en
verspreiden een hoofdzaak om zich in stand
te houden. Het ontstaan van de sexuele re-
productie, ook een interactieproces, voegt
door een verandering in het genoom van het
organisme en na kruisbevruchting de ver-
nieuwing van het organisme en de leefomge-
ving toe. 

De plant geeft zuurstof aan de atmosfeer,
produceert suikers en olie als voeding voor
de leefomgeving. Planten komen vervolgens
het land op en hervormen de bodemstruc-
tuur. Andere organismen volgen en nieuwe
gaan ontstaan. De plant als pionier en is lei-
dend in de interacties tussen levensvormen
en omgeving.

De dynamiek van interacties tussen organis-
me en omgeving en tussen de organismen
onderling leiden tot een vernieuwing van or-
ganisme en omgeving en toename van di-

versiteit. Leven karakteriseert zich op grond
van het vermogen van communicatie als een
continu proces van interacties en dit is de
basis voor de vernieuwing van omgeving en
organisme en kan tot nieuwe levensvormen
leiden. Bestuiving, een dynamisch interactie-
proces met vele varianten, is hier een voor-
beeld van.
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Inleiding
In 2018 werd het 5000-soortenjaar gestart.
Een jaar boordevol activiteiten gericht op
het vinden van zo veel mogelijk soorten in
Nationaal Park Hollandse Duinen (zie Kaart
1). Over deze activiteiten is in april 2020
een mooi themanummer verschenen: Hol-
land’s Duinen nr. 75 (*). 

Per april 2020 staat de teller op bijna 7.000
soorten (Leitz 2020). Het overzicht van de
resultaten (Kalkman & Zuyderduyn 2020)
laat zien dat de meeste soorten zijn waarge-
nomen bij de nachtvlinders (920) en de
vaatplanten (857), met de Diptera als goede
derde (circa 770 soorten). Van diverse groe-
pen zijn publicaties verschenen waarin de
eindlijsten worden besproken. Voor de Dip-
tera is dat nog niet gebeurd. Dit artikel is
daarmee de eerste eindlijst over de Diptera
en betreft de langpootmuggen die in 2018
zijn waargenomen en/of verzameld in Natio-
naal Park Hollandse Duinen: 24 soorten Li-
moniidae en 38 soorten Tipulidae.

Tijdens het soortenjaar hebben er in het
park vier Malaisevallen gestaan (voor loca-
ties en vangperiodes zie Kalkman & Zuyder-
duyn 2020). De vallen werden elke twee we-
ken geleegd. Het materiaal uit de vallen
werd vervolgens gesorteerd en verspreid
over een twintigtal specialisten.

Los van de Malaisevallen zijn er veel waar-
nemingen gepubliceerd op Waarneming.nl.
Deze zijn ook in onderstaand overzicht op-
genomen, althans voorzover het gevalideer-
de waarnemingen betrof.

(*) Een pdf van het  themanummer is te
downloaden van de website www.dunea.nl/
duinen/magazine-hollands-duinen

De langpootmuggen van Nationaal Park Hollandse
Duinen in 2018 (Diptera: Limoniidae, Tipulidae), in-

clusief de soort Tipula livida, in 1859 al uit het 
gebied beschreven

Pjotr Oosterbroek1 en Niels-
Jan Dek2
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se@gmail.com

Kaart 1. Begrenzing van het 5000-soortenjaar in
Nationaal Park Hollandse Duinen (uit Holland’s
Duinen, nr 75)
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Afkortingen:
- ex: exemplaar(aren).
- m: man
- v: vrouw.
- W.nl: Waarneming.nl.
- rds: Rijksdriehoekscoördinaten.

Mv Malaisevallen:
KD Klip Duin, Wassenaar, De Klip, rds 85.79
463.84, open grijs duin.
KG Klip Gras, Wassenaar, De Klip, rds 85.98
463.43, vochtig bloemrijk grasland in bin-
nenduinrand.
MB Middenbos, Leidschendam, Duiven-
voordse-Veenzijde Polder, Middenbos, rds
87.19 458.00, broekbos veenweidegebied.
RD Rijksdorp, Wassenaar, Bunkercomplex
Rijksdorp, rds 86.24 463.77, oud loofbos
met o.a. eik en beuk.

Waarnemers en/of verzamelaars
ab Arie Benschop, ad Alexander Delfos, ak
Anna Kreffer, al André Leegwater, ap Arjan
Portengen, az Alex Zuijdervliet, bk Bram
Kroese, bm Bas Kooijman, ch Chris van
Heerden, cz Casper Zuyderduyn, db Dick
Belgers, ek Erik Kester, ev Erik Verlind, hh
Hans van Helden, hm Hans Meijer, jg Jan
Westgeest, jj Jan Willem de Jong, jo Josee
van Oers, jw Jack Windig, kl Kees Lang-
broek, kn Kjell Nilsen, kv Koen Verhoogt, lp
Luuk Punt, mg Marianne Geboers, ml Merijn
Loeve, mo Micha d’Oliveira, mr Mario
Renden, na Noël Aarts, nd Niels-Jan Dek, nk
N. Kroese, rb Rick Buesink, rbm Ruud en
Betty van Middelkoop, rd Roeland Duur-
koop, rk Roy Kleukers, sl Sandra Lamberts.

Soorten

Limoniidae
Austrolimnophila (Austrolimnophila)
ochracea (Meigen, 1804)
W.nl: Den Haag, Park Ockenburg, rds 75.15
452.212, 16.VI, 1m, jo.

Eloeophila maculata (Meigen, 1804)
W.nl: Meijendel, De Klip: 1m, rds 85.909
463.665, 11.V, 1m, db.

Epiphragma (Epiphragma) ocellare (Linnae-
us, 1760)
Mv: RD, 14.V, 1v; 5.VI, 1m; 25.VI, 1v.
W.nl: Noordwijkerhout, Nieuw Leeuwen-
horst, rds 91.92 473.594, 12.V, 1m, rb.

Erioconopa trivialis (Meigen, 1818)
Mv: MB, 12.IV, 3v; 30.IV, 7v, 3m; 14.V,
1m.; RD 30.IV, 1v.; KG, 21.IX, 2 ex.

Erioptera (Erioptera) fuscipennis Meigen,
1818
Mv: MB, 30.IV, 1m.

Erioptera (Erioptera) lutea Meigen, 1804
Mv: MB, 30.IV, 1m.

Euphylidorea (Euphylidorea) lineola
(Meigen, 1804)
Mv: RD, 30.IV, 1m.

Ilisia maculata (Meigen, 1804)
W.nl: Meijendel, De Klip: 1m, rds 85.928
463.643, 11.V, 1m, db.

Limonia hercegovinae (Strobl, 1898)
W.nl: Den Haag, Reigersbergen, rds 83.708
457.175, 25.IV, 1ex, ab.

Limonia nubeculosa Meigen, 1804
Mv: KD, 5.VI, 1v. KG, 30.IV, 2v, 2m.; 14.V,
5m, 1v; 25.VI, 2v; 7.IX, 1v. RD, 30.IV, 1m.;
14.VI, 1v.
W.nl: Meijendel, De Klip: rds 86.082
463.734, 8.V, 1v, kv. 

Limonia phragmitidis (Schrank, 1781)
Mv: KG, 14.V, 1m, 1v. RD, 25.VI, 1v.
W.nl: Meijendel, De Klip, rds 85.005
463.715, 2.V, 1v, kv. Den Haag, Reigersber-
gen, rds 83.722 457.147, 24.V, 1m, hh.

Limonia trivittata (Schummel, 1829)
Mv: KG, 14.V, 1m.

Metalimnobia (Metalimnobia) quadrinotata
(Meigen, 1818)
W.nl: Wassenaar, Duinrell e.o., rds 86.136
462.212, 3.VI, 1v, mr.

Molophilus (Molophilus) appendiculatus
(Staeger, 1840)
Mv: MB, 30.IV, 7m.

Molophilus (Molophilus) griseus (Meigen,
1804)
Mv: KG, 30.VII, 1m.

Molophilus (Molophilus) obscurus (Meigen,
1818)
Mv: KG, 14.V, 1copula, 3 ex.; 5.VI, 2ex.;
14.VI, 1m.; 25.VI, 1m.; 7.IX, 4m.; 21.IX,
53 ex.
W.nl: Meijendel, De Klip, rds 85.965
463.58, 16.VI, 2m, nd;rds 86.024 463.647,
16.VI, 3m, nd.; Meijendel, Libellenvallei, rds
82.19 461.602, 26.V, 1m.

Molophilus (Molophilus) ochraceaus
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(Meigen, 1818)
Mv: MB, 30.IV, 1m, 4v; 14.V, 1m.

Ormosia depilata Edwards, 1938
Mv: MB, 30.IV, 1m.

Phylidorea (Phylidorea) ferruginea (Meigen,
1818)
Mv: KG, 30.IV, 2m; 14.V, 4m, 1v; 22.V, 1m;
20.VII, 1m; 7-IX, 2m. MB, 30.IV, 15m, 14v;
14.V, 2v; 5.VI, 1v.

Pilaria discicollis (Meigen, 1818)
Mv: KG, 14.VI, 1v.

Pseudolimnophila (Pseudolimnophila) luco-
rum (Meigen, 1818)
Mv: KG, 20.VII, 1v.

Pseudolimnophila (Pseudolimnophila) senilis
(Verrall, 1886)
Mv: KG, 7.IX, 1v.

Symplecta (Symplecta) hybrida (Meigen,
1804)
Mv: KG, 12.IV, 1v.; KD, 5.VI, 1m.

Symplecta (Psiloconopa) stictica (Meigen,
1818)
Mv: KG, 12.IV, 2m. MB, 12.IV, 1v. RD,
20.VII, 2v.; 30.VII, 2v.
W.nl: Katwijk, Buitenwatering, rds 87.544
469.664, 31.III, 1v, cz. Meijendel,
Libellenvallei, rds 82.208 461.58, 26.V, 1ex,
nd. Meijendel, Vallei Meijendel, rds 82.897
460.849, 26.V, 1m, nd. 

Tipulidae
Ctenophora (Cnemoncosis) festiva Meigen,
1804
W.nl: Den Haag, Haagsche Bos, rds 82.622
455.9, 14.VI, 1v, ch.

Ctenophora (Ctenophora) pectinicornis
(Linnaeus, 1758)
Mv: KD, 5.VI, 1v.
W.nl: Meijendel, Vallei Meijendel, db: rds
82.496 460.554, 6.I, 1 larve; rds 83.28
460.452, 4.XI, 1 larve. Determinatie niet
zeker (van niet alle Nederlandse Ctenophora
soorten zijn de larven bekend) maar wel
waarschijnlijk want ook verzameld in
Malaiseval Klip Duin.

Nephrotoma aculeata (Loew, 1871)
Mv: KG, 5.VII, 3m; 20.VII, 6m.

Nephrotoma analis (Pierre, 1919)

Mv: KG, 25.VI, 4m; 5.VII, 2m; 20.VII, 1m.

Nephrotoma appendiculata (Pierre, 1919)
W.nl: Katwijk, Berkheide-Vlaggenduin, rds
87.941 467.863, 19.V, 1v, jj.

Nephrotoma crocata (Linnaeus, 1758)
W.nl: Noordwijk Binnen, Vinkeveld, rds
89.998 471.72, 26.V, 1copula, na.

Nephrotoma dorsalis (Fabricius, 1781)
Mv: RD, 25.VI, 1m.

Nephrotoma flavescens (Meigen, 1830)
W.nl: Meijendel, Vallei Meijendel, rds 82.897
460.846, 26.V, 1m, nd.

Nephrotoma flavipalpis (Meigen, 1830)
Mv: RD, 14.VI, 1v; 20.VII, 1m.
W.nl: Meijendel, Vlakte van Waalsdorp, rds
82.824 458.863, 30.VI, 1v, ev.

Nephrotoma guestfalica (Westhoff, 1879)
Mv: KG, 5.VI, 1m; 5.VII, 1m, 1v.
W.nl: Wassenaar, Voorlinden, rds 83.873
459.14, 1.VI, 1m, ab. Noordwijk,
Noordduinen, De Blink, rds 92.868 479.418.
15.VI, 1v, jw.

Nephrotoma pratensis (Linnaeus, 1758)
Mv: KG, 14.V, 4m.

Nephrotoma quadrifaria (Linnaeus, 1758)
Mv: KG, 5.VII, 1v.
W.nl: Meijendel, De Klip: rds 85.91 463.973,
8.V, 6ex, kv; rds 86.008 463.712, 25.V, 1v,
bk. Katwijk, Pan van Persijn, Panbos, rds
87.197 465.572, 20.V, 1v, ap. Meijendel,
Vlakte van Waalsdorp, rds 82.826 458.872,
29.V, 1v, ev.

Nephrotoma scalaris (Meigen, 1818)
W.nl: Katwijk, Valkenburgse Meer, rds
90.375 464.619, 30.VIII, 1copula, ap.

Nephrotoma scurra (Meigen, 1818)
Mv: KG, 23.IX, 1v.
W.nl: Wassenaar, De Hertenkamp, rds
86.315 461.766, 28.VIII, 1m, mo.

Nephrotoma submaculosa Edwards, 1928
Mv: KD, 14.V, 1m, 1v; 22.V, 1v.  KG, 14.V,
2m; 22.V, 1v; 5.VI, 1v.
W.nl: Meijendel, Meeuwenhoek, rds 85.116
463.494, 23.IV, 1v, jg. Meijendel,
Ruygenhoek, rds 80.923 459.797, 23.IV,
1m, ch. Katwijk, Berkheide, Ouwe Plas, Jan
van Parlebos, rds 87.121 466.977, 25.IV,
1copula, ap. Meijendel, Prinsenberg e.o.:
rds 81.062 460.054, 2.V, 1copula, mg; rds

De Vliegenmepper (2020, nummer 1) 17



81.013 461.493, 5.V, 1copula, lp; rds
81.101 460.162, 10.V, 1v, al. Den Haag,
Solleveld: rds 73.842 452.132, 5.V, 1copula,
az; rds 73.253 452.043, 26.V, 1v, nk.
Monster, noordelijk duingebied, rds 72.103,
450.343, 5.V, 1v, hh. Hoek van Holland,
Kapittelduinen, rds 67.627 445.152, 9.V,
1copula, ml. Meijendel, Vlakte van
Waalsdorp, rds 83.452 459.527, 14.V, 1v,
ab. Meijendel, Violendel, rds 81.989
460.338, 19.V, 1m, al. Den Haag, Telpost De
Vulkaan, RD 78.099 455.011, 21.V, 1v, hm.
Meijendel, Vallei Meijendel: rds 82.701
460.738, 26.V, 1m, nd; rds 82.304 460.394,
26.V, 1v, ad.

Prionocera subserricornis (Zetterstedt,
1851)
Mv: MB, 30.IV, 1m.

Tanyptera (Tanyptera) atrata (Linnaeus,
1758)
Mv: KD, 14.V, 2m, 1v; 5,VI, 1m. KG, 14.V,
1m, 1v. MB: 30.IV, 1m; 14.V, 8m, 2v; 22.V,
1m; 5.VI, 1m, 1v. Mv: RD: 22.V, 1v; 5.VI,
2v.
W.nl: Leidschendam, Duivenvoordse-
Veenzijdse Polder, Achterbos, rds 87.521
458.275, 12.V, 1copula, rk.

Tipula (Acutipula) luna Westhoff, 1879
Mv: KG, 14.V, 2m.
W.nl: Wassenaar, De Horsten, rds 88.706
459.865, 13.V, 1m, bm.

Tipula (Acutipula) maxima Poda, 1761
W.nl: Meijendel, De Klip: rds 85.943
463.668, 11.V, 1m, db; rds 86.04 463.738,
15.V, 1ex, kv; rds 85.957 463.699, 25.V, 1v,
bk. Meijendel, Meeuwenhoek, rds 85.882
463.598, 15.V, 1ex, kv. Wassenaar, Duinrell
e.o., rds 86.138 462.138, 2.VI, 1v, mr.

Tipula (Acutipula) vittata Meigen, 1804
Mv: MB, 30.IV, 1m.
W.nl: Meijendel, De Klip: rds 86.047
463.724, 18.IV, 2ex, kv; rds 85.935
463.655, 20.V, 1 larve, db. Katwijk,
Berkheide k XIII, rds 86.26 466.909, 19.IV,
1m, mo. Meijendel, Waterdel, rds 81.776
460.295: 22.IV, 1m, al; 2.V, 1copula, al.

Tipula (Dendrotipula) flavolineata Meigen,
1804
Mv: MB, 5.VI, 1v.

Tipula (Lunatipula) cava Riedel, 1913
W.nl: Leidschendam, Duivenvoordse-
Veenzijdse Polder, Middenbos, rds 87.189
458.004, 2.V, 1m, kv.

Tipula (Lunatipula) fascipennis Meigen,
1818
Mv: KD, 22.V, 1m. MB, 5.VI, 1v.
W.nl: Wassenaar, Voorlinden e.o., rds
83.757 459.664, 1.VI, 1m, ab. Den Haag,
Clingendael/Oosterbeek, rds 83.222
457.297, 6.VI, 1m, hh. Meijendel,
Kievietsduin, rds 84.286 460.895, 7.VI, 1m,
rbm.

Tipula (Lunatipula) livida van der Wulp,
1859 (figuur 1)
W.nl: Meijendel, Vallei Meijendel, 26.V: rds
82.701 460.738, 1m, nd; rds 82.897.
460.846, 1m, nd; rds 82.441 460.541, 1v,
nd; rds 82.806.460.62, 1v, ad; rds 82.561
460.968, 1v, hm.

Tipula (Lunatipula) lunata Linnaeus, 1758
Mv: KD, 14.V, 1v. KG, 14.V, 3m; 5.VI, 2m.
MB, 14.V, 1v.
W.nl: Meijendel, Prinsenberg e.o., 10.V: rds
81.906 460.814, 1v, al; rds 81.914
460.794, 1m, al. Leidschendam, rds 88.21
456.722, 11.V, 1v, rd. Katwijk, rds 87.617
468.398, 17.V, 1v, kl.

Tipula (Lunatipula) vernalis Meigen, 1804
Mv: KD, 30.IV, 2m; 14.V, 2m, 10v; 22.V,
1m, 3v; 5.VI, 1v. KG, 30.IV, 8m, 2v; 14.V,
24m, 4v. RD, 30.IV, 1v.
W.nl: Meijendel, Prinsenberg e.o., rds
81.914, 460.794, 10.V, 1m, al. Meijendel,
De Klip, rds 86.015 463.716, 15.V, 1m, kv.

Figuur 1. Vrouwtje van Tipula livida Van der
Wulp, 1859, type-localiteit: Haagsche Bosch (uit
Van der Wulp, 1859)
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Tipula (Odonatisca) nodicornis Meigen, 1818
W.nl: Noordwijk, Noordduinen, 26.V: rds
92.859 478.009, 1v, ak; rds 92.671
478.113, 1v, jo.

Tipula (Pterelachisus) irrorata Macquart,
1826
Mv: RD, 25.VI, 1m.

Tipula (Pterelachisus) pabulina Meigen,
1818
Mv: RD, 22.V, 1m, 1v.

Tipula (Pterelachisus) truncorum Meigen,
1830
Mv: RD, 14.V, 1m.

Tipula (Pterelachisus) varipennis Meigen,
1818
Mv: MB, 30.IV, 1v.

Tipula (Schummelia) variicornis Schummel,
1833
Mv: KG, 14.V, 1v; 22.V, 2v. MB, 14.V, 3m,
1v.

Tipula (Tipula) oleracea Linnaeus, 1758
Mv: KG, 30.IV, 1m. MB, 22.V, 1v.
W.nl: Berkheide k IX, rds 87.618 467.055,
19.V, 1m, kn. Katwijk, Valkenburg, rds
89.598 465.966, 2.VI, 1v, ap. Meijendel, De
Klip, rds 85.982 463 721, 16.VI, 1v, nd.

Tipula (Tipula) paludosa Meigen, 1830
Mv: KG, 7.IX, 3m; 23.IX, 4m, 2v.
W.nl: Meijendel, De Klip, rds 86.099 463
625, 18.VIII, 1m, nd. Wassenaar, Golfbaan
Rozenstein e.o., rds 87.079 463.542, 25.IX,
10ex, ch.

Tipula (Vestiplex) scripta Meigen, 1830
W.nl: Wassenaar, Voorlinden e.o., rds
83.614 459.39, 1.VI, 1v, ab. Meijendel,
Vallei Meijendel: rds 82.811 459.949, 15.VI,
1v, sl; rds 83.091 460.595, 17.VI, 1v, jw.
Meijendel, De Klip, rds 86.029 463.72 en
rds 86.045 463.724, 16.VI, 2ex, nd.

Tipula (Yamatotipula) lateralis Meigen, 1804
Mv: KG, 14.V, 1m; 23.IX, 1m.
W.nl: Katwijk, Berkheide k XII, rds 86.26
466.909, 19.IV, 1ex, kv. Meijendel, De Klip:
rds 86.024 463.647, 16.VI, 1m, nd; rds
86.08 463.713, 26.VI, 1m, kv; rds 85.972
463.585, 18.VIII, 1v, mo.

Tipula (Yamatotipula) marginella Theowald,
1980
W.nl: Meijendel, De Klip, rds 85.934
463.664, 11.V, 1m, db.

Tipula (Yamatotipula) pierrei Tonnoir, 1921
W.nl: Meijendel, De Klip, rds 86.024
463.647, 16.VI, 1v, nd. Hoek van Holland,
Kapittelduinen, rds 67.514 445.001, 12.VIII,
1v, ek. Den Haag, Westduinpark, rds 76.033
454.725, 1.IX, 1v, ch.

Conclusies
Uit Nederland zijn zo’n 150 soorten Limonii-
dae en 90 soorten Tipulidae bekend (Ooster-
broek 2020). Nu houden langpootmuggen
over het algemeen vooral van wat vochtiger
en/of beschaduwde habitats. De aantallen
soorten Limoniidae en Tipulidae van Natio-
naal Park Hollandse Duinen moeten we dan
ook vanuit dat perspectief bekijken. Boven-
dien presenteren wij hier alleen de soorten
uit 2018 en dat is zeker niet de volledig lijst
van de soorten uit het gebied. Desalniette-
min is in het park in 2018 een kwart van de
Nederlandse soorten aangetroffen. 

Limoniidae (24 soorten)
Het aantal waargenomen soorten Limoniidae
blijft met 24 van de circa 150 Nederlandse
soorten (16%) wat achter bij het aandeel
waargenomen Tipulidae (42% van de Ne-
derlandse soorten). Deels zal dit te maken
hebben met het geringe formaat van de Li-
moniidae, waardoor ze eerder gemist wor-
den en waardoor ze ook wat minder in de
belangstelling staan. Verder zijn Limoniidae
over het algemeen wat moeilijker te deter-
mineren, zeker van een foto, vandaar dat
het aantal waargenomen soorten wat kleiner
zal zijn.

Binnen de waargenomen Limoniidae zijn
geen typische duinsoorten, wel zijn er
verschillende soorten waargenomen die
lokaal voorkomen of zeldzaam zijn. Vrijwel
alle soorten komen voor in vochtige en
schaduwrijke omstandigheden. Enkele
soorten willen we er uit lichten en kort
bespreken.

Eloeophila maculata. Een soort die lokaal
voorkomt, verspreid over Nederland. Het is
een van de algemeenste soorten van het
genus Eloeophila, een genus waarvan de
leden prachtig getekende vleugels hebben.
De soort is waargenomen aan de rand van
een nat grasland in Meijendel (De Klip), bij
de overgang naar het duingebied.

Erioptera fuscipennis. Deze soort vliegt van
eind april tot oktober, maar wordt in
Nederland vooral in april en mei
waargenomen. Het is een donker gekleurde
steltmug van vochtige, modderige plaatsen.
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De soorten in dit genus zijn sterk gelijkend
en lastig uit elkaar te houden.

Euphylidorea lineola. Een lokale soort die
verspreid over Nederland in verschillende
habitats wordt waargenomen. Zo zijn er
waarnemingen uit vochtige bossen, maar
ook uit de duinen, bijvoorbeeld het Noord-
Hollands duinreservaat. De meeste
waarnemingen worden in het voorjaar
gedaan.

Ilisia maculata. Een zeldzame soort met
mooi getekende vleugels die in hetzelfde
gebied is waargenomen als Eloeophila
maculata. De soort wordt vaak bij bomen
langs water, of in bossen gevangen. Er zijn
relatief veel waarnemingen op de
kleigronden. In België komt uit het genus
Ilisia ook nog Ilisia occoecata voor, die
mogelijk in Nederland ook nog gevonden
zou kunnen worden. Deze soort wijkt qua
vleugeltekening iets af van Ilisia maculata.

Metalimnobia quadrinotata. Dit is een soort
die van bomen houdt. De larven ontwikkelen
zich vermoedelijk in paddenstoelen, en dan
waarschijnlijk een soort paddenstoel (of
meerdere soorten) die in verschillende types
bossen voorkomen. De waarneming is
gedaan bij Duinrell, wat qua biotoop hier
ook op aansluit.

Ormosia depilata. Het genus Ormosia heeft
een bijzonder plekje bij iedereen die naar
steltmuggen kijkt. Eind maart zijn het
namelijk de grote aantallen Ormosia lineata
die het begin van het voorjaar weer
inluiden. Met name in mei vliegen er echter
ook andere Ormosia’s tussen, waaronder
ook Ormosia depilata. Dit is een lokale soort
die vooral in natte bossen wordt gevonden.

Pseudolimnophila lucorum en P. sepium.
Deze twee soorten zijn gevangen in een
Malaiseval. Beide soorten worden zelden
waargenomen. De tweede soort komt voor
op kalkrijkere grond dan de eerste, beide
zijn vaak te vinden langs stroompjes of in
natte bossen (Boardman, 2016).

Tipulidae (38 soorten)
Bij de Tipulidae valt op het relatief grote
aantal Nephrotoma soorten, nl 13 van de 19
Nederlandse soorten. Nephrotoma’s houden
over het algemeen dan ook van wat opener
terreinen zoals bosranden, uiterwaarden,

tuinen, enz. De meest markante “duin”
Nephrotoma is N. croceiventris lindneri.
Deze zeldzame soort staat niet op onze lijst
maar is sinds 2010 19 keer waargenomen,
waarvan 17 keer in de duinen van Noord-
Holland. Uit Zuid-Holland is alleen een
waarneming bekend van Oostvoorne uit
1953. Verder is er een beperkt aantal
waarnemingen van de zandgronden in het
binnenland.

Van de vele Tipula soorten is T.
(Odonatisca) nodicornis de enige echte
duinsoort, althans tegenwoordig. Van de
circa 75 waarnemingen zijn er een aantal
oudere van buiten het duingebied
(Amsterdam (1911), Bussum (1902),
Hlversum (1901-1910), Rijpwetering
(1943), Woudenberg (1953) en Haag in
Limburg (1894)). Alle andere waarnemingen
zijn van de Noord- en Zuid-Hollandse duinen
en we mogen aannemen dat deze soort van
droge zandgebieden buiten de duinen niet
meer voorkomt. Het vrouwtje van deze
soort heeft een extra lang achterlijf
waarmee ze haar eieren een paar
centimeter diep in het duinzand kan
afzetten. 

Oosterbroek & de Jong 2001 geven een
overzicht van de voor Nederland zeldzame
Tipulidae. Van de soorten die althans in
2001 als zeldzaam werden beschouwd
vinden we er een paar terug onder de door
ons waargenomen soorten:

Nephrotoma aculeata. Een soort die voor
zover ons bekend in het westen van het land
alleen bekend is van de Hompelvoet, een
zandplaat in het Grevelingenmeer waar van
1998 tot 2000 verzameld is met
Malaisevallen (de Kraker & Derks 2000).

Prionocera subserricornis. Van deze soort
van moerassige gebieden kennen we circa
20 waarnemingen, met de nadruk op Noord-
Holland, Gelderland en Drente. In Zuid-
Holland was de soort tot nu toe alleen
bekend van de Nieuwkoopse Plassen.

Tipula (Lunatipula) livida. Deze soort is in
1859 door van der Wulp beschreven van het
“Haagsche Bosch”. Het is daarmee
waarschijnlijk de enige soort, maar sowieso
de oudste, die beschreven is uit het 5000-
soortenjaar gebied, met daarbij een
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kleurentekening van het vrouwtje (Figuur
1). De soort is in Nederland niet zo
zeldzaam met de meeste waarnemingen in
Noord- en Zuid-Holland. 

Tipula (Yamatotipula) marginella.
Hoofdzakelijk een soort van moerassen,
rivieroevers en vochtige bossen. De soort is
bekend van zo’n kleine 40 vindplaatsen
verspreid over het hele land behalve
Zeeland en Groningen.
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Grote soortenrijkdom van dazen (Diptera, Tabani-
dae) in het Korenburgerveen en Wooldse Veen

Robert Ketelaar

Ver weg gestopt in de Achterhoek liggen bij
Winterswijk twee hoogveenreservaten: het
Korenburgerveen en het Wooldse Veen. Mijn
werk brengt me daar regelmatig en omdat
het echt prachtige natuurgebieden zijn zwerf
ik er ook in mijn vrije tijd veel rond. In dit
artikel zal ik in gaan op de bijzondere da-
zenfauna van deze Winterswijkse venen.
Ook stel ik vast dat de veenvormende hoog-
veenvegetaties maar één onderdeel van het
hoogveenlandschap uitmaken en dat de en-
tomologische rijkdom vooral samenhangt
met de basenrijkere randzone. Die wordt in
de hoogveenecologie aangeduid met de wat
mysterieuze term “lagg”.

Wat is een hoogveen? 
Hoogvenen zijn kletsnatte gebieden waar de
plantengroei wordt gedomineerd door veen-
mossen. Verreweg het meeste water valt in
de vorm van neerslag uit de lucht. Als ge-
volg van de zeer natte en zure omstandig-
heden is de afbraak van organisch materiaal
heel laag. Hierdoor hopen resten van veen-
mossen en andere planten zich op en groeit
het veen onder natuurlijke condities lang-
zaam. Door de natuurlijke veenvorming
kunnen zeer dikke veenpakketten ontstaan,

in Nederland tot wel 10 meter dik. Helaas
zijn er geen natuurlijke venen meer in Ne-
derland, want ze zijn allemaal in meer of
mindere mate aangetast door verdroging,
vervening en daarop volgende vergrassing
en verbossing. Al zeker 30 jaar wordt in vrij-
wel alle hoogveengebieden gewerkt aan hy-
drologisch herstel zodat veenmosbegroeiin-
gen zich kunnen herstellen en veenvorming
op termijn herstelt kan worden. 

Een natuurlijk hoogveen bestaat uit een
zeer natte en zure hoogveenkern. Maar mis-
schien nog wel belangrijker is dat deze
hoogveenkern onder natuurlijke omstandig-
heden overgaat in een zone waar de invloed
van basenrijk water steeds meer toe neemt.
Deze natte, basenrijke gradiënt vormt de
brug naar de veelal drogere, minerale rand
van een hoogveen. In de hoogveenecologie
heet deze zone de lagg. De lagg is in vrijwel
alle hoogveengebieden in Nederland vrijwel
volledig aangetast. Het is juist deze lagg die
vanwege de variatie aan vegetatietypen en
de basenrijkdom heel rijk aan insecten kan
zijn. 

Figuur 1. Hoogveenkern van het Korenburgerveen. De afgestorven berken herin-
neren nog aan de periode voor de eerste hydrologische maatregelen toen dit
deel sterk verbost was. 



Korenburgerveen en Wooldse Veen 
In beide veengebieden is (mede als gevolg
van hydrologisch herstel) sprake van rede-
lijk ontwikkelde veenmosvegetaties in de
veenkern (figuur 1 en 2). Ze behoren tot
een selecte groep van hoogveengebieden
waar het habitattype Actief Hoogveen aan-
wezig is en zich zelfs uitbreidt. Dat betekent
dat hier het proces van veenvorming (op-
bouw van niet-afgebroken organisch materi-
aal onder natte en zure omstandigheden)
weer is geactiveerd. In het Korenburgerveen
is daarnaast ook een hele mooie, basenrijke
en natte overgang aanwezig met trilvenen,
blauwgraslanden, heischrale graslanden, el-
zenbroekbossen en vochtige heiden. Hier is
dus een bijzonder fraai hoogveenlandschap
ontwikkeld met veel gradiënten en verschil-
lende natuurtypen. Ik heb veel hoogveenge-
bieden in Noordwest-Europa gezien en ner-
gens is het hoogveenlandschap zo hetero-
geen en gevarieerd dan in het Korenburger-
veen. In het Wooldse Veen is deze (mede
als gevolg van natuurlijke omstandigheden)
een stuk minder ontwikkeld. Hier is in 2019
een herstelproject uitgevoerd dat specifiek
gericht is op herstel van grondwaterinvloed
aan de rand en het herstellen van de basen-
rijke lagg. Voor meer achtergrondinformatie
over beide gebieden verwijs ik naar de
hoofdstukken in het recent gepubliceerde
boek over hoogveen in Nederland (Ketelaar
& Van 't Hullenaar, 2020a & 2020b). 

Dazen in hoogveen
Het is natuurlijk al lang bekend dat hoogve-

nen belangrijk leefgebied zijn voor dazen.
Sommige soorten zijn zelfs exclusief gebon-
den aan de veenmosvegetaties in hoogve-
nen zoals Donkere goudoogdaas (Chrysops
sepulcralis) (figuur 3). De laatste jaren heb
ik vrij intensief onderzoek gedaan naar vlie-
gen en andere insecten in beide veengebie-

Figuur 2. Goed ontwikkelde hoogveenvegetatie in het Wooldse Veen. Rechtsvoor
zijn de bulten van Wrattig veenmos (Sphagnum papillosum) en Hoogveenveen-
mos (S. magellanicum)goed te zien. De nattere hoogveenslenkjes staan vol met
Witte snavelbies (Rhynchospora alba). Optimum leefgebied voor Chrysops se-
pulcralis en Atylotus plebejus. 

Figuur 3. Mannetje van Donkere goudoogdaas
(Chrysops sepulcralis) in de hoogveenkern van
het Wooldse Veen. Het is de karakteristieke
pose: met de kop naar beneden zitten op een
stengel van (vaak) Pijpenstrootje (in dit geval
een andere plant). 
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den. En ik kom steeds weer voor verrassin-
gen te staan, variërend van het terug vinden
van zeldzame, aan hoogveen gebonden
soorten tot nieuwe soorten voor Nederland.
Mijn zoektochten door de veengebieden le-
verden ook inzichten voor het verdere her-
stel op. Zo leerde ik ook dat beide venen erg
rijk zijn aan dazen, en dat een aantal soor-
ten belangrijke indicatorsoorten voor de
kwaliteit van hoogveenlandschappen zouden
moeten zijn.

Inventarisatie
Veel gegevens zijn afkomstig van veldbezoe-
ken waarbij ik met net en verrekijker de ge-
bieden heb doorkruist. Ik zal beide gebieden
vele tientallen keren hebben bezocht, maar
lang niet altijd was er voldoende gelegen-
heid om insecten te inventariseren. In beide
gebieden hebben ook twee Malaisevallen ge-
staan: in het Korenburgerveen in 2014 en
2015, in het Wooldse Veen in 2019 twee
Malaisevallen. De Malaisevallen in het Ko-
renburgerveen stonden in de lagg, in het
Wooldse Veen stond er één tegen de mine-
rale randzone aan, de andere stond midden
in het veen bij de best ontwikkelde hoog-
veenvegetaties.

Dazen in het Korenburgerveen en
Wooldse Veen
In totaal heb ik 16 soorten dazen aangetrof-
fen (tabel 1), dat is bijna de helft van alle
soorten die in Nederland zijn aangetroffen
(37). De echte waarde zit niet alleen in het
hoge aantal soorten, maar ook de volledig-
heid van de fauna: vrijwel alle aan
(hoog)veen gebonden soorten heb ik in de

afgelopen jaren aangetroffen. In de komen-
de alinea's zal ik de meest bijzondere soor-
ten kort de revue laten passeren.

In de hoogveenkern is de Donkere goudoog-
daas (Chrysops sepulcralis) algemeen. In de
zomer vliegen vooral de donker gekleurde
vrouwtjes rond. Ze komen actief op mensen
af, maar ik ben niet vaak gestoken door
Donkere goudoogdazen. Ze zijn blijkbaar
minder handig of snel om mensen eiwitten
afhandig te maken dan de verwante Gewone
goudoogdaas (C. relictus). De mannetjes
zitten veelal in de vegetatie, vaak op de
stengels en bladeren van Pijpenstrootje. Ik
heb de vliegen ook in de basenrijkere rand-
zones gezien. Ik vermoed dat deze zwervers
zijn vanuit de hoogveenkernen, en dat ze
zich hier niet zullen voortplanten. 

Op de natste plekken, vrijwel altijd met
bultvormende veenmossen, Kleine veenbes
en Lavendelhei vliegt ook de Veengifoogdaas
(Atylotus plebejus) (figuur 4). Deze daas is
op het oog moeilijk vast te stellen want ze
zitten veelal stil in de vegetatie. Ze zijn wel
goed te vangen door deze hoogveenvegeta-
ties te slepen. Ik loop echter liever niet te
vaak over deze vegetaties, dus ongetwijfeld
heb ik deze soort een beetje onderbemon-
sterd. Ik ontdekte deze soort ook pas in
2018. Of eigenlijk moet ik bekennen dat
mijn zoontje van (toen) 6 jaar de vlieg voor
het eerst ontdekte. Daarna heb ik er een
paar keer beter op gelet en dat was enkele
keren succesvol in beide veengebieden. Een
derde daas die vooral in de hoogveenkern
(maar ook daarbuiten) vliegt is de Veen-
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n waarnemingen
Soort

Veengifoogdaas Atylotus plebejus

NL status

zeer zeldzaam

NL trend

-

Status veen-
gebieden Win-
terswijk
vrij zeldzaam

Korenburger-
veen

4

Wooldse 
Veen

4
Gewone goudoogdaas
Donkere goudoogdaas
Stipgoudoogdaas
Langsprietregendaas

Chrysops relictus
Chrysops sepulcralis

algemeen
zeldzaam

Chrysops viduatus
Haematopota italica

zeldzaam
vrij algemeen

afgenomen
-

vrij algemeen
algemeen

afgenomen
-

vrij algemeen
zeldzaam

8
32

4
10

11
1

7
1

Gewone regendaas
Langsprietdaas
Bosknobbeldaas
Roodsprietknobbeldaas

Haematopota pluvialis
Heptatoma pellucens

algemeen
vrij algemeen

Hybomitra bimaculata
Hybomitra lundbecki

algemeen
zeer zeldzaam

Vroege knobbeldaas
Glanzende knobbeldaas
Veldknobbeldaas
Veenknobbeldaas

Hybomitra lurida
Hybomitra micans

zeldzaam
zeer zeldzaam

Hybomitra montana
Hybomitra muehlfeldi

zeldzaam
zeldzaam

afgenomen
afgenomen

vrij algemeen
zeldzaam

afgenomen
-

algemeen
zeldzaam

11
3

13

30
1

5

-
afgenomen

vrij zeldzaam
zeldzaam

-
-

vrij zeldzaam
algemeen

2 1
1

2
22

3
11

Grijze runderdaas
Kleine runderdaas
Grauwe runderdaas

Tabanus autumnalis
Tabanus bromius

algemeen
vrij algemeen

Tabanus maculicornis zeldzaam

Tabel 1. De dazen van het Korenburgerveen en Wooldse Veen. Status Nederland en trend Nederland
volgens Smit et al., 2019. Het aantal waarnemingen in beide veengebieden is alle veldwaarnemingen
en Malaisevalwaarnemingen opgeteld. Het geeft een grove maat voor de verbreiding en de onderlinge
verhoudingen

-
-

vrij zeldzaam
vrij algemeen

- vrij algemeen

1
5

3
4

5 2



knobbeldaas (Hybomitra muehlfeldi). Op
sommige dagen is deze daas talrijk. De
mannetjes zweven fanatiek op allerlei plek-
ken (op hete dagen ook in de schaduw van
bos) en de vrouwtjes hangen op de voor da-
zen kenmerkend irritante manier rond de
waarnemer en zijn frustrerend lastig te van-
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Figuur 6. De kop van het vrouwtje van
Roodsprietknobbeldaas (Hybomitra lundbecki)
van het Korenburgerveen uit 2020. Duidelijk te
zien is het grotendeels oranje gekleurde derde
sprietlid met het forse tandvormige uitsteeksel er
op.

Figuur 5. De lagg van het Korenburgerveen is bij-
zonder goed ontwikkeld. Hier het zogenaamde
“galigaanmoeras” met onder andere de basen-
minnende planten Galigaan (Cladium mariscus)
en -met de gele bloemen op de voorgrond- Grote
boterbloem (Ranunculus lingua). In deze omge-
ving trof ik de Roodsprietknobbeldaas (Hybomitra
lundbecki) aan. 

Figuur 4. Vrouwtje van Veengifoogdaas (Atylotus
plebejus)  in de hoogveenkern van het Wooldse
Veen. 

gen. Veenknobbeldaas is vermoedelijk niet
afhankelijk van de bultvormende vegetaties
van hoogveenkernen, maar plant zich voort
in allerhande natte, licht zure en venige
plekken. 

Vanuit de hoogveenkern komen we dan in
de lagg (figuur 5). De enige waarneming
van Donkere knobbeldaas (Hybomitra mi-
cans) is van drie exemplaren in de Malaise-
val in de hoogveenkern van het Wooldse
Veen. Ecologisch past deze soort vermoede-
lijk beter bij de iets door basen aangerijkte
lagg. Die ligt niet ver van de plek van de
Malaiseval. Het aantal soorten dazen neemt
toe in deze lagg. In beide venen vliegt daar
Veldknobbeldaas (Hybomitra montana),
Vroege knobbeldaas (H. lurida) en in iets
hogere aantallen Stipgoudoogdaas
(Chrysops viduatus). De grote verrassing
was echter de ontdekking van een populatie
van de Roodsprietknobbeldaas (Hybomitra
lundbecki) (figuur 6) in het Korenburger-
veen. Jan-Joost Mekkes fotografeerde een
mannetje in 2018. De foto leek andere soor-
ten helaas niet uit te sluiten. In 2020 ving ik
in de dezelfde zuidoostelijke randzone een
vrouwtje, en dat was een welkome bevesti-
ging van de geweldige vondst van Jan-Joost
Mekkes! Er is in Nederland maar één andere
populatie bekend (in Twente), en daar zijn al
15 jaar geen waarnemingen meer van be-
kend (pers. med. Theo Zeegers), maar er is
daar ook nog niet opnieuw gezocht. In het
vroege voorjaar van 2020 (rond 8 mei) trof
ik meerdere zwevende mannetjes Hybomitra



aan, maar ik kreeg ze niet te pakken. Ver-
moedelijk zijn dit lundbecki, aangezien H.
lurida mannen (zo vroeg in het jaar het eni-
ge alternatief) doorgaans niet zweven (pers
med Theo Zeegers). Komende jaren zal ik
daar beter op letten, want het zou vanuit
behoud van deze soort in Nederland prettig
zijn als hier een redelijk grote populatie zou
zitten.

De overige soorten die ik heb vastgesteld
zijn min of meer algemene soorten in Oost-
Nederland. Bosknobbeldaas (Hybomitra bi-
maculata) is op sommige dagen in het voor-
jaar vrij talrijk. Speciale vermelding nog
voor de Grauwe runderdaas (Tabanus macu-
licornis) die afgelopen decennia flink achter-
uit lijkt te zijn gegaan en in beide veenge-
bieden regelmatig is vastgesteld.

Dazen als indicator voor moeras-
landschappen
Het is voor mij geen toeval dat het Koren-
burgerveen en Wooldse Veen zo rijk zijn aan
dazen. Beide gebieden zijn relatief weinig
geschonden uit de veenontginningsperiode
gekomen, kennen een min of meer intakte
lagg (figuur 7) én zijn hydrologisch goed
herstelbaar. Het is bijzonder dat beide ge-
bieden hun zeldzame en kenmerkende da-
zen hebben kunnen blijven herbergen, zeker
in het licht van de enorme afname van da-
zen in Nederland (Smit et al., 2019). Deze
nationale afname van dazen heeft ongetwij-
feld relatie met de decennialange verdroging
en ontginningen van natte plekken en moe-
rassen. Omdat de larven van dazen een
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Figuur 7. In de natste delen van de zuidoostelijke
lagg staat ook een ondoordringbaar nat elzenbos.
Hier wordt je vaak lastig gevallen door de alge-
mene soorten Gewone regendaas (Haematopota
pluvialis) en Gewone goudoogdaas (Chrysops re-
lictus), maar ook zweven hier regelmatig manne-
tjes van de Veenknobbeldaas (Hybomitra muehl-
feldi).

aquatische of semi-aquatische levenswijze
hebben zijn ze vrijwel verdwenen uit deze
verdroogde cultuurlandschappen. Natuurge-
bieden zoals het Wooldse Veen en het Ko-
renburgerveen vormen belangrijke refugia.
Dazen zijn daarom belangrijke graadmeters
voor de kwaliteit van natte natuurgebieden.
Sexy en aantrekkelijk zullen ze nooit gevon-
den worden, maar entomologen en ecologen
mogen zich daar natuurlijk niets van aan-
trekken. 

Zijn er nog wensen?
Ik denk dat ik de dazenfauna van beide ge-
bieden vrijwel compleet heb geïnventari-
seerd. Maar er zijn nog wel wat soorten die
vastgesteld zouden kunnen worden. Deels
zijn dat vrij gewone soorten die als zwerver
kunnen worden vastgesteld zoals Grijze re-
gendaas (Haematopota subcylindrica). Maar
een grote verrassing zou Paardendaas (Ta-
banus sudeticus) zijn. Deze veenspecialist is
in Nederland heel hard achteruit gegaan. Het
is echter de grootste daas van Nederland die
ik uit o.a. De Ardennen ken. Ik denk
(hoop....) niet dat ik hier over heen kijk. En
als we dan echt gaan dromen: Atylotus ple-
bejus heeft een tweelingsoort in de Benelux,
namelijk de Kuif-gifoogdaas (A. sublunati-
cornis). Ook een hoogveensoort en nog nooit
in Nederland vastgesteld. Maar als het er-
gens moet, waarom dan niet in de Winters-
wijkse venen.....
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