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Voorwoord  
 
  

Overlijden Aat Barendregt 

Op 4 september is Aat Barendregt geheel onverwacht overleden. Toen ik het bericht via een appje 

binnen kreeg was ik eerst vol ongeloof gevolgd door verbijstering. Hoe is dit mogelijk?  Nog niet zo 

lang geleden, tijdens onze ledenvergadering in februari,  gaf Aat nog een presentatie over 40 jaar 

monitoring van zweefvliegen in Boeschoten, een Veluwe bos niet ver van zijn woonplaats Garderen. 

De verontrustende cijfers over de gestage achteruitgang in soorten en aantallen haalden de lande-

lijke pers. Met Pinksteren was hij nog present tijdens het Dipteraweekend en gaf me zijn waarnemin-

gen door voor een verslag dat in deze Vliegenmepper is opgenomen. Daarna heeft hij ongetwijfeld 

een fantastische reis door Mongolië gemaakt samen met zijn vriendin Daniela. Aat had volop energie 

en zat nog vol plannen voor de toekomst. Het mocht helaas niet zo zijn. 

Ik kende Aat al voordat ik hem ontmoet had. Met zijn zweefvliegentabel in de hand probeerde ik die 

vliegen op naam te brengen. Dat was toch lastiger dan ik dacht en ik besloot lid te worden van de 

Sectie Diptera om advies aan specialisten te vragen. Daar ontmoette ik Aat voor het eerst en toen ik 

hem vertelde dat ik ook vliegen verzamelde zei hij “dat is mooi, maar wat ga je er mee doen?” Een 

voor Aat typerende maar terechte vraag. Ik waardeerde mijn gesprekken met Aat om zijn vaak kriti-

sche maar ook eerlijke mening. 

Een uitgebreid In Memoriam, geschreven door Theo Zeegers, treft u aan in deze Vliegenmepper. 

 

Wil van den Hoven, voorzitter 
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© Dick Belgers 
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In memoriam: Aat Barendregt 
 

Theo Zeegers 

 

Op 4 september overleed geheel onverwachts 

in zijn slaap onze ex-voorzitter en actief lid Aat 

Barendregt. Aat had letterlijk zijn koffers onder 

aan de trap klaar staan om af te reizen naar het 

zweefvliegencongres in zuid Frankrijk. Om de re-

sultaten te presenteren van veertig jaar zweef-

vliegen tellen in Boeschoten, waarover later 

meer. Het is duidelijk dat Aat nog lang niet klaar 

was met zijn leven. 

Aat groeide op onder de rook van Rotterdam en 

werd al snel lid van de NJN. Daar werd hij al snel 

verliefd op insecten. Hij ging studeren in 

Utrecht, alwaar hij cum laude afstudeerde op de 

vegetatie van het Zwanenwater. In 1976 over-

woog hij een boerderij bij Klein Boeschoten tus-

sen Voorthuizen en Garderen te kopen, maar 

uiteindelijk ging hij in het dorp Voorthuizen wo-

nen.  In die tijd ging Aat zich specialiseren in 

zweefvliegen en wapenvliegen. Hij had uitvoerig 

contact met Volkert van der Goot, die hem uit-

eindelijk opdracht gaf het schrijven van de 

zesde druk van de zweefvliegentabel op zich te 

nemen (die in 1978 verscheen).  

Aat werd trekker van de EIS werkgroep Syrphi-

dae, bestuurslid van de Nederlandse Entomolo-

gische Vereniging en lid van de Commissie In-

ventarisatie en Natuurbescherming. Hij legde in-

ternationale contacten, bezocht zuid Europa en 

– professioneel – het Biebrzagebied in Polen 

toen nog niemand daarvan gehoord had. Strikt 

taxonomisch werk had niet zijn hoogste priori-

teit, al had hij bijna een rare Syrphus als nieuwe 

soort beschreven (S. nitidifrons, nog steeds on-

duidelijk hoe die in ons land terecht gekomen 

is). Uiteindelijk had je ecologisch niks aan het 

beschrijven van nieuwe soorten. 

In 1992 nam Aat het initiatief om de dipterolo-

gen in ons land te bundelen in de sectie Diptera. 

Hij zou 25 jaar voorzitter zijn. De vliegenstudie,  

 

“De verbazing over de variatie en het willen 

snappen van de ecologische betekenis voor de 

natuur” 

Aat’s eigen woorden, Vliegenmepper 26(2): 5-6 

 

die traditioneel erg hing op Syrphidae en Tipuli-

dae (Amsterdam), werd verbreed naar de hele 

orde. Tot genoegen van Aat, die zelf later de Sci-

omyzidae en Micropezidae zou aanpakken. Ook 

was Aat zeer verheugd dat het zweefvliegen-

werk door anderen opgepakt werd, om uit te 

monden in ‘de atlas’ van 2009. Aat hoefde daar 

zelf al niet veel meer voor te doen.  

In 1974 ging Aat voor het eerst op de fiets naar 

het bosgebied Klein Boeschoten, gelegen achter 

de gelijknamige hoeve tussen Voorthuizen en 

Garderen. Het bleek een walhalla voor bosbe-

wonende zweefvliegen. Niet alleen vond Aat bij-

zonderheden, zoals Brachyopa vittata, maar 

vooral zag hij hele grote aantallen. Enkele jaren 

later dacht de ecoloog in Aat te zien dat er van 

alles aan het veranderen was met de bosfauna 

en besloot hij vanaf 1982 stelselmatig te gaan 

tellen. Net als met Paul van Wielink’s werk in de  
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Kaaistoep verdient de beslissing om de zaken nu 

eens goed in kaart te brengen en goed te docu-

menteren en dat bijna oneindig lang vol te hou-

den, groot respect. Dit seizoen was de veertig-

ste verjaardag van het tellen in Boeschoten. 

En inderdaad, Aat kon zijn onderbuik gevoel nu 

onderbouwen: over een breed front gingen de 

aantallen zweefvliegen hard achteruit, de carni-

vore soorten het sterkst. Het bosecosysteem op 

de Veluwe leek in te storten. Op het eerste in-

ternationale zweefvliegen congres in Stuttgart 

in 2001 presenteerde Aat zijn resultaten en op-

perde de stifstofdepositie (van de Gelderse Val-

lei) als oorzaak. Aat was de troepen te ver voor-

uit, de boodschap landde niet. Nu, in de publica-

tie van dit voorjaar, landde het verhaal wel en 

haalde Aat zelfs het jeugdjournaal. Aat en zijn 

verhaal waren niet veranderd, maar de tijden 

wel. 

 
De auteurs van  het Boeschoten artikel in.. Boescho-

ten.   (© E. Jongejans)
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Komend jaar in het teken van de Rode Lijst Zweefvliegen 
 

Theo Zeegers, EIS Kenniscentrum Insecten, theo.zeegers@naturalis.nl 

 

Voor het eerst sinds mensenheugenis gaat er een Nederlandse Rode Lijst voor een nieuwe soort-

groep komen: de zweefvliegen. Voor het eerst ook een groep in het werkgebied van onze sectie. Het 

ministerie van LNV heeft EIS Kenniscentrum Insecten opdracht gegeven in samenwerking met het 

CBS een dergelijke lijst voor te bereiden. We hebben daar een jaar de tijd voor en we gaan natuurlijk 

gebruik maken van de database van de EIS werkgroep Syrphidae onder leiding van Wouter van Stee-

nis. 

Uiteraard is het krijgen van een goed en zo volledig mogelijk databestand van groot belang voor de 

kwaliteit van de analyse. Daarom hebben we vier maanden uitgetrokken voor het verbeteren van het 

huidige bestand, waar wat achterstallig onderhoud aan ligt. Jullie kunnen daar bij helpen ! Op de vol-

gende manier: 

• Zorg dat voor 1 april 2023 je waarnemingen van zweefvliegen over de 

laatste jaren bij ons bekend zijn, dan wel via een mailtje met Excel 

dan wel via waarneming.nl 

• Hierbij hebben volledige daglijstjes een groter gewicht dan losse 

waarnemingen van één soort. 

• Check ook nog eens je collectie of je al die beesten wel doorgegeven 

heb in het verleden. Het bestand voor de 2009-atlas is afgesloten in 

2007. Dus het gaat mogelijk/vooral om beesten van na 2007. 

• Mocht je vaak komen in een regionaal museum, neem svp contact 

met mij op zodat we kunnen kijken of je daar nog nuttig werk kunt 

doen. 

• Mocht je nog op de hoogte zijn van andere datasets, meld dat dan 

svp. Vooral oudere datasets zijn van grote waarde! 

• Mocht je hulp nodig hebben bij het invoeren van data, laat het dan 

weten! Er is budget voor ondersteuning. 

 

In 2023 is er nog ruimte voor veldonderzoek naar vermeende verdwenen soorten. We moeten nog 

een lijst opstellen over welke soorten dat zijn. Idee is om naar de laatst bekende populaties te gaan 

kijken. We doen dat natuurlijk al met Eumerus sabulonum, Sphaerophoria loewi en dat soort soorten, 

maar die zijn –nog- niet uitgestorven. 

 

Uiteraard moeten de openstaande waarnemingen op Waarneming.nl ook gevalideerd worden. Daar-

voor komen instructies. Dus als je wilt helpen, heel graag, maar ga niet zelf aan de slag maar meld je 

even bij mij.  

Tenslotte, velen zullen die vraag hebben: hoe gaat het CBS in de trendanalyse corrigeren voor de 

waarnemerseffecten van Waarneming.nl? Welnu, het goede nieuws is dat we diezelfde vraag voor de 

wilde bijen al beantwoord hebben. Omdat de opbouw en kwaliteit van de bestanden sterk vergelijk-

baar is (die van de zweefjes is zelfs iets beter), hopen we dat we met de inzet van dezelfde techniek 

een werkbaar resultaat zullen krijgen.  

 

PS. de collectie Aat Barendregt is overgebracht naar Naturalis en zal in januari 2023 gedigitaliseerd 

worden, voor zover nuttig en nodig. 

 

Eriozona syrphoides 
© André Schulten 

mailto:theo.zeegers@naturalis.nl
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Na 69 jaar weer een waarneming van Tipula 
(Odonatisca) nodicornis in het binnenland 
 

Gerwin van de Maat & Pjotr Oosterbroek 

 
Abstract 
 

In the Netherlands, Tipula (Odonatisca) nodicor-

nis Meigen, 1818 is nowadays almost entirely 

restricted to the dunes of the province Noord-

Holland. In former times the species was also 

recorded in the dunes further south as well as 

inland, the latest inland record being in the 

province Utrecht in 1953. This year, 69 years 

later, the species was observed much further in-

land, in the province Overijssel. 

 

 
Figuur 1: Vrouwtje van T. (O.) nodicornis, gefotogra-

feerd tijdens verzamelen op licht om 23.39 uur, Rijs-

sen (Ov), 11.VI.2022. © Gerwin van de Maat 

 

Inleiding 
 

Het subgenus Tipula (Odonatisca) kent enkele 

soorten in Noord-Amerika en Oost-Azië, maar in 

Europa alleen de wijdverspreide soort T. (O.) no-

dicornis Meigen, 1818 (Oosterbroek, 2022), 

waarbij de soort voor Nederland al wordt 

genoemd in de eerste naamlijst uit 1852 (Van 

der Wulp & Snellen van Vollenhoven, 1852: “Bij 

den Haag, Aug., v.d. W.”). 

T. (O.) nodicornis is voornamelijk een soort van 

de duinen, zoals al blijkt uit deze eerste vermel-

ding. Van de 80 Nederlandse records met vind-

plaats (oudere literatuur 5*, Naturalis collectie 

52, Waarneming.nl 23** [Kaart 1]) zijn er 

slechts 10 van buiten het duingebied. De voor-

laatste hiervan is in 1953 uit de provincie 

Utrecht. Dit was ook de meest oostelijke waar-

neming maar dit jaar, dus 69 jaar later, is de 

soort gefotografeerd op licht tijdens nacht-

vangst in Rijssen, Overijssel. 

 

Verspreiding in de duinen 
 

Vanaf 1852 is de verspreiding in de duinen 

hoofdzakelijk beperkt gebleven tot de provin-

cies Noord-Holland (NH) en Zuid-Holland (ZH), 

met één vermelding voor Zeeland (van der Wulp 

1877: Walcheren). Het lijkt erop dat de soort 

vroeger niet echt zeldzaam was, zo schrijft van 

der Wulp (1859): “’s Gravenhage, ...aan som-

mige plaatsen gemeen en tot aan de laatste dui-

nen bij ’t zeestrand”, maar in de loop van de tijd 

veel terrein verloren heeft, vooral aan de zuid-

kant. Vanaf 2012 vinden we op Waarneming.nl 

slechts één waarneming in ZH (Noordwijkse 

Golfclub, 26.V.2018), een beduidend stuk noor-

delijker dan de oudere records van Walcheren 

(voor 1877), Rockanje (tot 1953), Den Haag (tot 

1949), Scheveningen (tot 1909) en Wassenaar 

(tot 1947). 

Oudere vindplaatsen in NH zijn Bloemendaal 

(tot 1919), Heiloo (1892), Velzen (tot 1918) en 

Wijk aan Zee (tot 1910). De noordelijkste waar-

neming is Verbrande Pan bij Bergen, voor het 

laatst daar verzameld op 29 mei 1950 (Br. Theo-

wald).  
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Kaart 1: Waarnemingen op Waarneming.nl, 2012-2022 

 

Daarna is de soort tot 1953 nog verzameld in 

Castricum, Beverwijk en Zandvoort. Vervolgens 

pas weer in 1990 (Amsterdamse Waterleiding 

Duinen, Vogelenveld, 24.IV., Herman de Jong) 

en 2010 (’t Wed bij Overveen, 23.V., Pjotr Oos-

terbroek). Dan vanaf 2012 op Waarneming.nl 21 

records uit NH, vooral in de Amsterdamse Wa-

terleidingduinen, het Nationaal Park Zuid-Ken-

nemerland en het Noordhollands Duinreservaat 

met als meest noordelijke vindplaats het Nieu-

welandsbos, niet ver ten zuiden van de Ver-

brande Pan uit 1950. 

 

Verspreiding in het binnenland 
 

De oudste vermelding voor het binnenland is 

“Utrecht” (Van der Wulp, 1859). Begin vorige 

eeuw, van 1901-1911, zijn er een aantal waar-

nemingen uit NH (Amsterdam 1x, Bussum 1x, 

Hilversum 4x), dan een sprong naar 1943 (ZH, 

Rijpwetering, 22.V, C. de Jong) en 1953 (Utr, 

Henschoten bij Woudenberg, 6.VI, Br. Theo-

wald). Daarna is de soort alleen nog waargeno-

men in de Noord- en Zuid-Hollandse duinen. Het 

is dan ook een bijzondere verrassing dat er op 

11 juni van dit jaar een vrouwtje is waargeno-

men, op licht, in een woonwijk in Rijssen, Over-

ijssel (Fig. 1). 

  

Biologie 
 

Het vrouwtje van T. (O.) nodicornis heeft een 

opvallend lang achterlijf met een krachtige  

 

 

korte ovipositor (Fig. 1-2). Deze gebruikt ze als 

een soort boor waarmee ze het achterlijf diep in 

de grond kan steken om daar haar eieren af te 

zetten. In met name droge habitats kan deze 

manier van eieren afzetten, door Hemmingsen 

(1952) “deep-boring oviposition” genoemd, een 

groot voordeel zijn.  

In de duinen zet het vrouwtje haar eieren af in 

open zandige terreinen (zoals te zien op de foto 

van een copula, Fig. 3). Uit de literatuur blijkt 

ook een grote voorkeur voor “sandy biotopes” 

(Hemmingsen, 1952) en “bare or partially vege-

tated loose sand” (Stubbs, 2021). Een wat rui-

mere omschrijving van de habitat voorkeur 

geeft Savchenko (1956, vertaling: Hemmingsen, 

1959) “moist sandy soils at meadows and ponds 

in woods, and shrubberies along rivers and lake 

beaches”. 

 

 
Figuur 2: Krachtige korte ovipositor, Noordhollands 

Duinreservaat – terrein Bakkum (NH), 16.V.2012.  

© Arnold Wijker 

 

De wijze van “deep-boring oviposition” wordt 

uitgebreid beschreven in Hemmingsen (1952, 

1956) waarbij onder omstandigheden het lange 

achterlijf in zijn geheel in het zand verdwijnt en 

het vrouwtje met uitgestrekte vleugels en poten 

op de grond ligt (Fig. 4). 
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Figuur 3: Copula, in open licht begroeide duinen, Na-

tionaal Park Zuid-Kennemerland – Koevlak (NH), 

19.V.2013. © Michael Inden 

 

Zandige habitats zijn vanzelfsprekend voor de 

duinen. Bij de binnenlandse vindplaatsen kan dit 

ook heel goed het geval zijn geweest bij Amster-

dam, Bussum, Hilversum (alle NH) en Henscho-

ten (Utr). Bij Rijpwetering (ZH) ligt dit niet direct 

voor de hand omdat het midden in een laag-

veengebied ligt. De meest recente vindplaats is 

in een woonwijk in Rijssen (Ov). Hier is een 

vrouwtje (Fig. 1) gefotografeerd op licht tijdens 

nachtvangst. Het is dus komen aanvliegen, maar 

waar vandaan is een vraag. Zandige oevers bij 

vijvers liggen op zo’n 1,5 km afstand, langs de ri-

vier de Regge op circa 3 kilometer, de Holter-

berg is nog een paar kilometer verder.  

Het is bekend dat bij T. (O.) nodicornis de ovipo-

sitie hoofdzakelijk plaatsvindt vanaf de late 

schemering tot in de nacht (Hemmingsen, 1952, 

1956). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 

soort vaker op licht is waargenomen, zoals 

wordt vermeld bij acht van de 23 records op 

Waarneming.nl, met bij drie ervan de aandui-

ding van de tijd: 22:43, 23:39 en 01:29 uur. Bij 

de museum exemplaren wordt niets vermeld 

over lichtvangst maar in Wassenaar werd in 

1947 twee keer een vrouwtje verzameld in huis, 

dus kennelijk waren die ook komen aanvliegen. 

 

Opvallend is dat bij de oude records (in de Natu-

ralis collectie), het aantal mannetjes en vrouw-

tjes elkaar niet veel ontloopt (31 m, 33 v) terwijl 

bij de nieuwere records (foto’s op Waarne-

ming.nl) de vrouwtjes veruit in de meerderheid 

zijn (2 m, 17 v, 3 copula). De tweede auteur 

weet uit ervaring dat de mannetjes heel snel 

zijn en moeilijk te volgen terwijl de vrouwtjes 

overdag rondhangen in lage struiken of voordat 

ze gaan zitten een beetje sloom rondvliegen 

met hun tot wel 4 cm lange achterlijf. Het zijn 

daarom vooral de vrouwtjes die overdag opval-

len en relatief makkelijk te fotograferen zijn, 

evenals de copula’s. Aangezien de vrouwtjes 

vervolgens laat in de avond er op uit gaan, is het 

ook niet verwonderlijk dat alle acht lichtvang-

sten een vrouwtje betreft. 

 

Met dank aan Herman de Jong voor zijn com-

mentaar bij een eerdere versie van dit artikeltje. 

Michael Inden en Arnold Wijker worden be-

dankt voor het mogen plaatsen van hun foto’s. 

 

 
Figuur 4: “Deep-boring oviposition” met het achter-

lijf helemaal in het zand (bron: Hemmingsen, 1959) 
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* Vindplaatsen uit de oudere literatuur die niet vertegenwoordigd zijn in de Naturalis collectie zijn 

Leiden, Utrecht (van der Wulp, 1859), Walcheren, Noordwijk en Haarlem (van der Wulp, 1877). 

 

** In totaal staan er op Waarneming.nl (per 24.10.2022) 26 waarnemingen uit de duinen, maar vier 

ervan zijn een zogenoemde ‘copied observation’. 
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Even voorstellen… Tom Kompier 

 
 
Elf jaar was ik toen ik op de jaarmarkt in 
Culemborg tegen de stand van de Natuur- 
en Vogelwacht Culemborg aanliep. Ik had 5 
gulden op zak en voor 5 gulden kon je lid 
worden. De best bestede 5 gulden van mijn 
leven! Maandenlang kreeg ik het blaadje 
van de NVWC in de bus en op 12 januari 
1980 ging ik dan voor het eerst mee met 
een excursie. SOVON-tellen in het Beesdse 
Veld, onder leiding van Kars Veling (later 
bekend van de Vlinderstichting). Vanaf dat 
moment besteedde ik iedere vrije (en soms 
spijbelend onvrije) minuut in het veld. 
Honderden uren trektellen en in het 
voorjaar inventariseren van broedvogels in 
bijvoorbeeld het Tichelterrein bij Buren. 
Naast dat telwerk interesseerde ik me ook 
voor planten. Maar insecten, daar was ik 
nog niet aan toe. 
In die tijd had de NVWC een flink aantal 
jeugdleden en de kampen die meermaals 
per jaar werden georganiseerd brachten me 
verder het veld in, naar de Weerribben, naar 
Limburg, de Veluwe, Zeeland. In februari 
bovendien een jaarlijks jeugdkamp naar 
Hurwenen, waar we de gymzaal van de 
school deelden met een groep van de ACJN 
uit Amersfoort. Dat waren jeugdbonders, 
maar toch was het goed volk. Anders dan 
NJN-ers. Die, zo was mij verteld, wasten zich 

niet. Inderdaad kwam ik er wel eens tegen 
die bivakkeerden in de knarhut en er 
verwilderd uitzagen.  
Soms keek ik verder dan vogels en stortte ik 
me tijdelijk op iets extra’s, zoals 
waterwantsen. Daar bleek de NJN 
interessante determineertabellen van te 
hebben. Achter het groezelige imago ging 
blijkbaar ook belangwekkende kennis 
verborgen. En toen ik Biologie ging studeren 
in Groningen leerde ik daar ook 
jeugdbonders kennen die gewoon prima 
mensen bleken. Eén daarvan, die ik 
overigens leerde kennen bij de 
studentenkarateclub “de mattenkloppers”, 
plantte jaren later een vliegenzaadje, want 
hij had als jeugdig NJN-er het een en ander 
opgestoken over zweefvliegen. 
 
Fast forward 30 jaar. Helemaal klaar met 
soortenjagen nadat ik tot het besef kwam 
dat de vreugde om interessante soorten te 
zien was verdrongen door een angst om 
soorten te missen en een vreemd soort 
concurrentiestrijd. Door mijn werk woonde 
ik ook langere tijd in het buitenland. In 
Japan begon ik me te interesseren voor de 
ongeveer 200 soorten libellen die daar 
voorkwamen. Libellen vliegen grotendeels 
overdag en wanneer de zon schijnt. Dat is 
prettig na jaren voor dag en dauw opstaan 
bij weer en wind. En ze zijn ook nog eens 
fotogeniek.  
 

 
Bijmallota © Tom Kompier 
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Kleine rooddijbladloper © Tom Kompier 

Interesse veranderde in fanatisme en ik reed 
heel Japan rond om zoveel mogelijk libellen 
op te sporen. Dat was nog niet makkelijk, 
want ik moest me de kennis over biotopen 
en ecologie nog eigen maken en informatie 
over voorkomen en vliegtijden was niet 
altijd accuraat. Maar juist het noodzakelijke 
detectivewerk maakte het leuk. Vogels 
bleven belangrijk, maar de eerste echte stap 
in de insectenwereld was gezet. 
 
Terug in Nederland viel de libellenrijkdom 
nogal tegen. Ook qua ecologie en habitats 
vond ik de Nederlandse libellen nogal saai. 
Ik verlegde mijn zoektocht naar libellen naar 
buitenlandse vakanties, wat uiteindelijk 
leidde tot een onderzoeksproject in REGUA, 
in Rio de Janeiro, met als resultaat de eerste 
volwaardige veldgids voor libellen in Zuid-
Amerika, met 204 geïllustreerde soorten. 
Ondertussen was ik weer verhuisd naar het 
buitenland, dit keer naar Vietnam. Daar 
werkte ik 4 jaar op de ambassade in Hanoi 
en stortte me op de Vietnamese libellen. In 
Vietnam waren ongeveer 200 soorten 
bekend. Dat was gebaseerd op het werk van 
vooral Japanners die maar een beperkt 
aantal habitats en een beperkte tijd van het 
jaar onderzoek deden. In die 4 jaar vond ik 
250-300 soorten nieuw voor de Vietnamese 
libellenfauna, waaronder een stuk of 50-60 
nieuw voor de wetenschap, waarvan ik het 
merendeel zelf beschreef.  

Nu was de terugkeer naar Nederland nog 
dramatischer. Ik was gewend op een dag 
meer soorten te zien dan je in een heel jaar 
in Nederland kunt vinden en bovendien 
heeft in Vietnam zo’n beetje iedere 
microhabitat zijn specialisten. Er kwam daar 
letterlijk geen einde aan het aantal nieuwe 
ontdekkingen. En wat doe je dan als je 
terugkomt? Vlinders? Daar ben je in 
Nederland ook snel klaar mee. Gelukkig 
bracht mijn kameraad Hein, die van de NJN 
en de Mattenkloppers, uitkomst. In het 
Fochteloërveen wees hij me in 2018 op 
verschillende soorten Bijvliegen Eristalis. Ja 
zeg, die zien er allemaal hetzelfde uit. Maar 
gelukkig kwam rond die tijd ook de nieuwe 
zweefvliegenveldgids uit. Een nieuw 
aandachtsgebied werd zomaar in mijn 
schoot geworpen. Toen ik daarna een Grote 
Fopwesp Chrysotoxum cautum aangewezen 
kreeg in Limburg was het hek van de dam. 
Hoe had ik dit soort diertjes al die tijd over 
het hoofd gezien? 
 
Dus vanaf 2019 wierp ik me op de 
zweefvliegen. Detectivewerk. Want 
voorkomen is rudimentair ingetekend op de 
kaartjes, en (helaas) zijn veel soorten (nu) 
veel schaarser dan de kaartjes suggereren. 
Veel soorten zijn bovendien klein, zweven 
helemaal niet, en zijn echt lastig te vinden. 
Je gaat het pas zien als je het weet. Zo zag ik 
in mijn eerste jaar 1 kopermantel op een 
bloem, maar zie ik ze 4 jaar later overal en 
altijd. Woudzwevers zijn helemaal niet lastig 
te vinden als je weet waar je ze moet 
zoeken.  
 

 
Juweelzweefvlieg © Tom Kompier 
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Grote grijze bladloper © Tom Kompier

Het is uren maken en kennis verwerven. Dat 
maakt het weer net zo spannend in het veld 
als het ooit was met vogels, of zoals het was 
met libellen in Vietnam. Wat vind je waar en 
wanneer? Bij zweefvliegen geldt echt: het 
helpt als je ze gezien hebt. En als je dan toch 
op een andere manier gaat kijken, dan zie je 
ineens een heleboel andere interessante 
vliegen. Dus naast de zweefvliegen pak ik 
vooral ook wapenvliegen, roofvliegen, 
viltvliegen, dazen, snipvliegen en 
blaaskopvliegen mee, al is een mooie 
langpootmug natuurlijk altijd welkom.  
 
Sommige interessante vliegen zoek ik op 
aan de hand van waarneming.nl. Het blijven 
vliegen natuurlijk. Dus het is niet zo dat, op 
een enkele uitzondering na, je een vlieg wel 
vindt dankzij een redelijk goed geplaatste 
pijl. Hoe is de foto genomen? Op welk 
substraat en wanneer? Is dat typisch? Neem 
nu de Moerasknikspriet Microdon myrnicae. 
Die wilde ik wel eens zien, want ik ben dol 
op kniksprietjes. Het zijn toch een soort 
vriendelijke minibeertjes. In de laatste 10 
jaar bleken die meermaals gezien in het 
Meddosche Veen. Dat is geen toeval, dan 
zitten ze daar natuurlijk altijd. En inderdaad, 
5 minuten zoeken en gevonden. Dan is 
zeldzaamheid een betrekkelijk begrip. Maar 
niet alles is voorspelbaar (gelukkig). Ik ben 
vaak in Zuid-Limburg en het Weerterbos en 
het is iedere keer weer spannend. Soorten 
als Zuidelijke bandzweefvlieg Epistrophe 
diaphana, Breedkopbandzweefvlieg E. 
ochrostoma of Brede Bandzweefvlieg E. 
flava bleken totaal onvoorspelbaar, maar 

ineens loop je ertegenaan. Zoeken naar de 
Pocota Pocota personata, omdat ik nu 
eenmaal van hommelimitatoren houd, 
leverde daarentegen eindeloos van alles op 
behalve Pocota’s, tot ik er ineens op de 
Veluwezoom tegenaan struikelde, overigens 
niet ver van de plek waar ik (weer samen 
met kameraad Hein) zowel Hommelmallota 
Mallota fuciformis als Bijmallota Mallota 
cimbiciformis zag. Het gaat natuurlijk heel 
slecht met de zweefvliegen, maar 
tegelijkertijd is er nog veel moois te vinden, 
van massa’s snorzweefvliegen tot dergelijke 
knallers. 
Graag ben ik op pad onder ‘extreme’ 
omstandigheden. Hittegolven bijvoorbeeld 
brengen vaak zweefvliegen binnen 
handbereik die anders moeilijk te vinden 
zijn. Drinkende glanszweefvliegen 
bijvoorbeeld, of, zoals op 13 augustus van 
dit jaar in Westerbork, toevallig of niet 
toevallig ook nog eens op mijn verjaardag,  
 

 
Rode snuitvlieg © Tom Kompier 
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Gestreepte molmzweefvlieg © Tom Kompier 

zowel Golvende Kommazweefvlieg 
Eupeodes nitens als Variabele 
kommazweefvlieg E. bucculatus. Net als een 
goed koude morgen in het voorjaar juist 
allerlei nog suffe vliegen zonnend helpt 
vinden. 
Ik maak dus graag gebruik van de kennis van 
anderen als basis voor mijn eigen speurwerk 
en tegelijkertijd geeft me dat het gevoel dat 
ik daarmee ook iets aan onze gezamenlijke 
kennisbasis toevoeg. Met Elias de Bree als 
hoofdauteur leverde dat bijvoorbeeld twee 
artikeltjes op, eentje over een nieuwe 
viltvlieg voor Nederland en een andere over 
de eerste Maanwespvlieg Temnostoma 
meridionale voor Nederland. 
Waarneming.nl speelt hierbij een sleutelrol. 
Ik vind daar veel informatie en ik zet er ook 
al mijn waarnemingen op.  
Ik loop in het veld bijna altijd met een net. 
Dan kan ik vliegen die zich met de 
verrekijker lastig laten determineren in de 
hand bekijken. Soms neem ik een vlieg mee 
voor microscopisch onderzoek. Maar het 
overgrote deel laat ik, als ik ze al vang, in het 
veld alweer los. Het is mijn persoonlijke 
keuze om niet te vangen om het vangen of 
te verzamelen om het verzamelen. Ik ben 
persoonlijk geen voorstander van collecties 
die geen ander doel dienen dan het hebben 
van zoveel mogelijk verschillende soorten. Ik 
denk ook niet dat het juist is om op basis 

van informatie van anderen op 
waarneming.nl soorten, en dan zeker 
soorten die aan een zeer specifieke plek zijn 
gebonden, zoals Grote Fopblaaskop 
Sphiximorpha subsessilis, Pocota of 
Gestreepte Molmzweefvlieg Chalcosyrphus 
eunotus, weg te vangen voor de eigen 
collectie. Dat zijn bovendien geen soorten 
die moeilijk te herkennen zijn, of waarvoor 
nog additioneel onderzoek nodig is, zodat 
vangen geen groot wetenschappelijk nut 
heeft. Daar komt bij dat soms andere 
waarnemers, net als ik, sommige 
spectaculaire plaatsgebonden soorten graag 
eens in het veld willen zien. Dan is het best 
vervelend dat zo’n exemplaar door iemand 
anders weggevangen wordt aan de hand 
van informatie op waarneming.nl.  
 
 

 
Hommelmallota © Tom Kompier 
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Toch gebeurt dat, waardoor ik nu sommige 
soorten onder embargo moet zetten. Dan 
heeft niemand anders er iets aan en dat 
vind ik jammer, vooral ook omdat ik zoveel 
aan de waarnemingen van anderen heb 
gehad en nog steeds heb. Zo was ik heel blij 
met een Roodsprietkopermantel 
Ferninandea ruficornis in de Peel, waarvan 
ik best redelijke foto’s heb kunnen maken, 
maar die ik natuurlijk niet gevangen heb.  
 
Maar waarom kijk ik eigenlijk naar vliegen? 
Er zijn best veel zweefvliegen waar ik niet 
zoveel mee heb. Ik vind het best lastig om 
vriendelijk te blijven naar iedere Grote 
Langlijf Sphaerophoria scripta of iedere 
Kegelbijvlieg Eristalis pertinax. Maar er zijn 
ook heel veel vliegen waar ik enorm blij van 
word. Ik noemde de Kniksprietjes al, maar 
ook iedere Fopwesp Chrysotoxum is een 
feest en ieder determineerprobleem is 
spannend (al zorgt dat ook keer op keer 
voor app-verkeer met Elias of Sander, 
bedankt voor de hulp!). Ik blijf me ook 
verbazen over die leuke Bladlopers Xylota, 
die dikke Reuzen Volucella en doldwaze 
gitjes Cheilosia in alle kleuren en maten 

(nou ja, bij wijze van spreken dan). 
Uiteindelijk is het toch een beetje 
Paaseieren zoeken, waarbij het erom gaat 
dat ene detail te herkennen dat je vertelt 
dat dit niet weer een, op zich altijd leuke, 
Grote Kommavlieg Eopeodes luniger is. 
Daar komt dan nog bij dat het kijken op de 
vierkante meter ervoor zorgt dat je zoveel 
meer ziet dan wanneer je vooral ver weg 
kijkt. Ik vond het al gek dat ik als vogelaar al 
die duizenden libellen over het hoofd had 
gezien en het is eigenlijk net zo gek dat ik 
kijkend naar libellen nooit een Fopwesp, 
Wespvlieg of Woudzwever Criorhina heb 
gezien. Wie weet komt de dag, ik hoop het 
niet, maar je weet het nooit, dat ik razend 
enthousiast word van springstaartjes, en dat 
ik me zal verbazen over al het kleine grut 
dat ik ook nu nog over het hoofd zie. Maar 
voorlopig duik ik in winterslaap tot in het 
vroege voorjaar de eerste elfjes ontwaken 
en met hun toverstafjes mijn hart weer 
wekken. Dan trek ik er weer op uit.  
 
Tenminste tot de dag dat ik de 
Knotszweefvlieg Doros profuges zie en 
misschien wel langer. 

 
 
 

 
Bosknikspriet © Tom Kompier 
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De kevervliegjes Stegana hypoleuca en S. mehadiae nieuw 

voor Nederland (Diptera: Drosophilidae) 
 

Elias de Bree 
 

 
figuur 1 habitus van Stegana hypoleuca, 26-4-2022 Ede, 

Planken wambuis (© Dick Belgers) 

figure 1 habitus of Stegana hypoleuca, 26-4-2022 Ede, 

Planken wambuis (© Dick Belgers) 

 

Introductie 

 
Er zijn 54 soorten Drosophilidae bekend uit Ne-

derland (Beuk 2021). De meeste zijn moeilijk te 

herkennen. Veelal moeten genitalia uitgeprepa-

reerd worden, wat een lastige klus is. Daarom 

wordt er, op een paar specialisten na weinig 

naar deze groep gekeken. Opmerkelijk dan dat 

hier een Drosophilidae te meldden valt (een van 

de twee dan) die van een meter afstand her-

kend kan worden.  

 

Herkenning 

 
Fruitvliegjes zijn te herkennen aan de combina-

tie van lastige kenmerken. Arista meestal geve-

derd, tibia meestal met een pre-apicale borstel. 

Fronto-orbitaalborstel in drie paren, waarvan 

een naar voren en twee naar achteren gebogen. 

De hier gepresenteerde soorten uit het genus 

Stegana laten zich makkelijk op habitus identifi-

ceren. Gebochelde vliegjes met verdonkerde 

vleugels die geknikt zijn, over het achterlijf 

heen. Er zijn twee andere vliegjes in Nederland 

die net als Stegana sp. op kevertjes lijken en 

zulke vleugeltjes hebben: Camarota curvipennis 

Latreille, 1805) (Chloropidae) en Discomyza 

incurva (Fallén, 1823) (Ephydridae). Beide soor-

ten hebben geheel zwarte dijen en schenen, 

deze zijn bij Stegana sp. geel tot wit. Bovendien 

zijn Stegana sp. op boomstammen in bos te vin-

den, Camarota en Discomyza in graslanden. 

 

Binnen Stegana zijn een aantal groepen te her-

kennen. De eerste heeft een kopje wat duidelijk 

hoger dan lang is met de enkele soort Stegana 

furta (Linnaeus, 1758). Daarnaast is het lichaam 

geheel zwart, de andere Stegana soorten heb-

ben een gedeelte van de onderkant van het 

borststuk licht. S. furta is zeldzaam in Nederland 

en komt voor langs beken en in vochtig bos. De 

enige recente waarneming mij bekend komt uit 

Zuid-Limburg. Dan is er een groep grote en 

kleine soorten. De grote soorten hebben 14 of 

meer rijen acrostichal borstels, de kleine 12 of 

minder rijen op het borststuk. Van die grote 

groep zijn er twee soorten. Beide kan ik hier 

meldden als nieuw voor Nederland. Zelf ving ik 

beide soorten op staande dode beuk en lig-

gende Amerikaanse eikenstam te Beekhuizen in 

2019. Soortonderscheid is makkelijk, S. hypo-

leuca heeft een rood borststuk, S. mehadiae een 

zwart. Laatstgenoemde lijkt sterk op de kleinere 

soorten en moet wel degelijk verzameld worden 

en de borsteltjes op het borststuk geteld. De 

grote en enige rode Stegana, S. hypoleuca is van 

meer dan een meter afstand onmiskenbaar (fi-

guur 1). 

De kleine soortgroep is alleen te identificeren 

aan de hand van de mannelijke genitalia. Zelfs 

onder de microscoop is dat erg lastig zonder 

veel referentiemateriaal. 

 

Stegana hypoleuca Meigen, 1830 

3♀, Gelderland, Arnhem, Nationaal Park Velu-

wezoom, rds196.259-447.49, 30-5-2019, leg. E. 

de Bree 
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Bächli et.al. 2004 meldden dat de soort van 

Centraal-Europa en alle Scandinavische landen 

bekend is. Op fauna-europea is te vinden dat de 

soort bekend is van: Denemarken, Duitsland, 

Frankrijk, Groot-Brittannië, Tsjechië, Hongarije, 

Roemenië, Slowakije en Zweden. Finland staat 

daar niet in vermeld maar wel in Bächli et.al. 

2004, hoe accuraat deze opsomming is blijft on-

duidelijk. De soort wordt in ieder geval niet ge-

meld in De originele checklist van Nederland in 

2002 (Beuk 2002) en de Belgische checklist uit 

1991 (Grootaert et.al. 1991). Via waarneming.nl 

zijn 44 waarnemingen ingevoerd die te valide-

ren zijn sinds 2017. Eerst alleen bekend uit Lim-

burg, Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. 

Sinds 2019 ook uit Zeeuws-Vlaanderen en De 

Hollandse duinen (figuur 2). Waarnemingen zijn 

bijna het gehele jaar door gedaan, van april tot 

en met november. De meeste waarnemingen 

komen mei en juni. 

 

Stegana mehadiae Duda, 1924 

7♀, Gelderland, Arnhem, Nationaal Park Velu-

wezoom, rds196.259-447.49, 30-5-2019, leg. E. 

de Bree 

Bächli et.al. 2004 meldden dat de soort van 

Centraal-Europa en alle Scandinavische landen 

bekend is. Op fauna-europea is te vinden dat de 

soort bekend is van: Denemarken, Duitsland, 

Finland, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk, Roe-

menië, Tsjechië, Slowakije en Zweden. De las-

tige herkenning lijkt de reden dat de hier ge-

meldde waarneming de enige waarneming uit 

Nederland tot nu toe is. Gezien de soort is ge-

vangen tezamen met S. hypoleuca moet ze, net 

als die soort, op meer plekken in Nederland te 

vinden zijn. 

 

Nederlandse naam 

 
Een genusnaam voor deze opmerkelijke vliegjes 

lijkt op zijn plaats. Ze worden veelvuldig inge-

voerd op waarneming.nl. Aangezien het vliegjes 

zijn die als kevertjes lopen en er net zo uitzien 

lijkt de Nederlandse naam Kevervliegjes uitste-

kend. 

 

 
figuur 2: verspreidding van Stegana hypoleuca en  

     S. mehadiae  in Nederland (bron: waarneming.nl) 

figure 2: distribution of Stegana hypoleuca and  

     S. mehadiae in the Netherlands (source: waarneming.nl) 

 

Biologie 
Over de biologie is weinig bekend aldus Bächli 

et.al. 2004 en ze meldden het volgende. Een 

soort komt van Beukenbast met Hypoxylon, de 

larven van een andere soort gevonden onder 

bast, ook is er een soort opgekweekt uit bloe-

men. Die laatste melding lijkt me hoogst twijfel-

achtig gezien Stegana soorten in bos op stam-

men te vinden zijn. Jammer genoeg vermeldden 

Bächli et.al. 2004 niet om welke soorten het 

precies gaat. 

Stegana soorten in Nederland worden meestal 

op boomstammen gevonden. Specifiek S. hypo-

leuca wordt bijna uitsluitend op staande Beu-

kenstammen met mos en tonderzwammen (Fo-

mes sp.) gevonden.  

 

Dankwoord 

 
Jan-Willem van Zuijlen, Paul Beuk voor overleg 

over het artikeltje. Wil van der Hoven voor op-

merkingen. Andre Schulten voor het maken van 

figuur 2. Dick Belgers voor het gebruik van zijn 

foto voor figuur 1. 

 

S. hypoleuca 

S. mehadiae 
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Summary 
 
The beetleflies Stegana hypoleuca and S. mehadiae 

new for the Netherlands (Diptera: Drosophilidae) 

The drosophilid species Stegana hypoleuca (figure 1) 

and S. mehadiae are here reported new for the 

Netherlands. Both species were caught on standing 

Beech (Fagus sylvaticus) trunks and Oak (Quercus ru-

bra) logs on the same day in Beekhuizen, Gelderland. 

For S. mehadiae only a single record of 7 females is 

known to me. Of S. hypoleuca, via the site waarnem-

ing.nl, many sightings are available (figure 2). Of the 

biology little is known. Larvae live presumably in as-

sociation with dead wood. As Dutch name we sug-

gested something which translates to beetleflies, as 

the species in the genus look and behave like bee-

tles. 

 

 

Sphix voor niks… 
 

André Schulten 
 

 
 

Van huis naar werk, Arnhem-Wolfheze, en om-

gekeerd, ga ik bijna altijd op de fiets. Deze keer 

gaat de terugweg achterlangs sportcentrum Pa-

pendal en over de natuurbegraafplaats Konings-

akker bij Oosterbeek. Het is 2 juni 2022. In de 

laan met grote Amerikaanse eiken fiets valt m’n 

oog op een boom waar een brede sapstroom 

uitvloeit. Fiets op de standaard, camera uit de  

 

 

 

 

 

 

 

tas (die gaat bijna standaard mee naar m’n 

werk, zeker in de zomermaanden) en hopen op 

Sapzweefvliegen, Brachyopa. Onopvallend als ze 

zijn ontdek ik op de plek waar het vocht uit de 

bast lekt drie exemplaren. Mannetjes. Eentje 

mag mee naar huis voor determinatie. 

 

Als ik een paar foto’s maak zie ik in een ooghoek 

een wespje. Het vliegt zigzaggend en landt vlak 

naast me op de stam. Toch maar een foto, het 

beestje lijkt wel mooi getekend, maar het is 

voor m’n ogen te klein om op dat afstandje te 

beoordelen. Klik, terugkijken, inzoomen en dan 

begint vanbinnen iets te juichen. Niks wesp, 

maar de Grote fopblaaskop, Sphiximorpha sub-

sessilis! Tadaaaa!! Ondanks een redelijke kennis 

van zweefvliegen (al is het alleen maar van 

plaatjes) was ik zonder m’n camera dus mooi in 

de maling genomen. 

Het is een soort van m’n verlanglijstje, maar één 

waarvan ik dacht dat ik die nooit zou zien. En 

dan hier... Ik ben dus duidelijk op het juiste mo-

ment op de juiste plek. Eerst een foto met m’n 

© André Schulten 
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telefoon voor waarneming.nl. Het is volgens de 

website de 43e unieke waarneming in de laatste 

tien jaar. Een melding met een vette rode stip. 

Hartstikke zeldzaam. Niet dat een dier daar 

mooier van wordt, maar dit priegeltje –een stuk 

kleiner dan ik had verwacht- kleurt m’n dag wel 

heel erg mooi.  

En nu moet hij, het is een mannetje, op de foto. 

Goed op de foto. Net zo lang tot ik tevreden ben 

over de scherpte. Het dier vliegt regelmatig 

even op om daarna weer op de boom te landen. 

Iets verderop loopt een mevrouw over de be-

graafplaats. Die zal zich wel afvragen waarom ik 

zo met m’n neus op de boomstam sta. Prima. 

Dan: gezien is gezien en weer op de fiets. Ik 

overweeg nog even de mevrouw aan te spreken 

om m’n enthousiasme te delen, maar laat het 

erbij. Ik neem aan dat zij er met andere redenen 

loopt. Later meld ik mijn waarneming wel bij 

personeel van de begraafplaats, die er erg bij 

mee zijn. Ik kan het toch niet voor me houden..* 

 

Daarna neem ik vaker dan gewoonlijk de route 

over de begraafplaats, maar zonder resultaat. 

Ook geen Sapzweefvliegen meer.  

En zo ook weer op 15 juni. Ik zeg nog tegen me-

zelf; dit is de laatste keer dat ik bij die boom 

stop –terwijl ik weet dat dat niet zo zal zijn. En 

waarom ook niet, het is de woon-werk route, 

dus ik hoef niet stad en land af te rijden. Mooi 

voor niks! Niet dat ik dat doe, soortenjagen en 

kilometers maken, maar dat terzijde. En deze 

keer zit hij er weer!  

 

Ik neem aan dat het hetzelfde mannetje is. 

Hardnekkig ‘zijn’ boom verdedigend tegen in-

dringers, wachtend op een vrouwtje. Voor de 

voortplanting zijn ze immers afhankelijk van de 

bruine drab die uit de boom vloeit.  

Onwillekeurig vraag ik me af hoe groot de kans 

is dat de soort een geschikte boom vindt. Af-

gaand op de geur, neem ik aan. Hoeveel exem-

plaren vliegen er daadwerkelijk ongezien rond 

en hoeveel geschikte bomen zijn voorhanden? 

En hoe groot is de kans dat een vrouwtje die-

zelfde boom vindt? Hoe groot de kans dat hij 

ondertussen door een spin of ander insect te 

grazen wordt genomen? Of door een vogel? En 

hoe groot was de kans, landelijk gezien, dat ik 

juist bij die boom die soort zou tegenkomen? 

Zelfs al wordt de Grote fopblaaskop de laatste 

jaren steeds vaker waargenomen.  

 

Vragen, vragen, vragen. Ik laat ze open. Ben lie-

ver verwonderd dan statisticus. De reactie van 

John Smit de meest treffende: “je blundert er 

zomaar tegenaan…” En zo is het.  

 

Terzijde: de meldingen van de soort op waarne-

ming.nl geven een vertekend beeld omdat som-

mige plekken meerdere jaren door meerdere 

mensen bezocht zijn. Een honkvaste soort, lijkt. 

Een kleine bedevaart voor een foto van een 

zeldzaamheid. Dit ‘twitchen’ zoals bij vogels lijkt 

ook -weliswaar op veel kleinere schaal- zijn in-

trede gedaan te hebben in de vliegenwereld ge-

zien het aantal meldingen van de Gele stamja-

ger, Choerades fulva eerder dit jaar. (Dit is een 

constatering, geen oordeel). 

 

Een paar dagen later, 20 juni is het weer raak. 

Als ik stop zie ik het dier al zitten. Die houdt me 

niet meer voor de gek. De vleugels gevouwen, 

maar zodra ik dichterbij kom spreidt het die on-

middellijk. Klaar om weg te vliegen. En dat doet 

hij prompt als ik nog een stap zet. Deze keer 

geen behoefte aan belangstelling. Het dier zit er 

nu dus tenminste drie weken. Aannemend dat 

het dus dezelfde is en mogelijk zonder een 

vrouwtje getroffen te hebben. Al die tijd voor 

niks? Jammer wel -maar zeker weten zal ik het 

nooit.  

 

 

*zie https://www.natuurbegraafplaatskonings-

akker.nl/een-zeldzame-zweefvlieg-vliegt-rond/ 

 
 

  

https://www.natuurbegraafplaatskoningsakker.nl/een-zeldzame-zweefvlieg-vliegt-rond/
https://www.natuurbegraafplaatskoningsakker.nl/een-zeldzame-zweefvlieg-vliegt-rond/
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Verslag Dipteraweekend 2022 in Loenen  

– Landgoederen Brummen 

 

Wil van den Hoven 

Dit jaar werd het Dipteraweekend eens niet tra-

ditiegetrouw met Hemelvaart maar een weekje 

later tijdens het Pinksterweekend van 4, 5 en 6 

juni gehouden. Gerard Pennards had met het 

clubhuis van de scouting van Loenen wederom  

voor een  betaalbaar onderkomen gezorgd. De 

blokhut “Mahpita Tanpa” dat zoiets als “onder 

de berken“ betekent, lag inderdaad fraai in een 

parkje en bleek een prima uitgangspunt voor ex-

cursies naar terreinen in de omgeving.  Een ver-

gunning hiervoor was afgegeven door Ellen ter   

Stege, boswachter Ecologie Natuurmonumen-

ten. Omdat de vergunning meerdere natuurge-

bieden omvatte moest er voor de drie dagen die 

we hadden een keuze gemaakt worden. De 

keuze viel op Landgoederen Brummen in de IJs-

selvallei, bestaande uit de deelgebieden Leus-

veld, Landgoed Voorstonden en de Empese en 

Tondense Heide. Deze Natura 2000 landgoe-

deren vormen een  overgangszone van de oost-

flank van de Veluwe naar de IJssel met overwe-

gend natte, kwel- en bronwater gevoede hei-

den, broek- en hooilanden en bossen.  

Vanwege de verwachte drukte tijdens 1ste en 

2de  Pinksterdag werd op zaterdag de Empese- 

en Tondense Heide bezocht. Het is een open ge-

bied met nog stukjes bijzondere vegetatie van 

droge en natte heide, blauwgrasland en nat 

schraalland afgewisseld met vennen. Voor zon-

dag viel de keuze op Leusveld, een landgoed 

met een diversiteit aan natuur: oud gemengd 

bos, kruidenrijk grasland, veen en moerasbos. 

Ellen ter Stege sloot zich aan bij de Leusveld ex-

cursie om zelf wat meer te leren over zweefvlie-

genherkenning waarbij ze tegelijkertijd informa-

tie kon geven over het beheer van dit landgoed. 

Op de laatste dag werd Voorstonden bezocht. 

Dit landgoed bestaat uit met vijvers en beken 

aangelegd oud parkbos  bij Landhuis Voorston-

den met het ernaast gelegen Voorstonden dat 

grotendeels bestaat uit sprengenbos. Robert 

Ketelaar had gelukkig tijd gevonden om bij de 

excursie aanwezig te zijn en leidde de groep al 

snel naar de meer kansrijke  plekken in het 

sprengenbos om vliegen te vangen. 
 

 
Foto 1 © Wil van den Hoven 

In totaal was er een 15-tal deelnemers dat een 

of meerdere dagen aan het weekend heeft deel-

genomen. Na het traditionele bezoek aan de 

“Chinees” in Loenen en het verorberen van de 

fameuze bonenschotel van Laurens werden in 

het clubhuis onder het genot van een drankje 

en een knabbel de vangsten van de dag ver-

werkt. De resultaten van de vangsten staan 

weergegeven in de bijgevoegde waarnemingen-

lijst onder vermelding van vindplaats en at-

lascoordinaten (Km-hok in AC). Deze waarne-

mingen zijn aangeleverd door Joop Prijs, Leen-

dert-Jan vd Ent, Aat Barendregt, Andre van Eck, 

Jan Meekel, Gerard Pennards, Lucas Alferink, 

Sander Bot, Wil van den Hoven, Laurens van der 

Leij en Paul Hoekstra. Een overzicht van het 

aantal exemplaren, het geslacht en specifieke 

informatie over de locaties zoals biotoop en 

exacte vindplaats is weggelaten. Uiteraard kun-

nen deze gegevens aan geïnteresseerden wor-

den toegestuurd. Hieronder een weergave van 

de meer bijzondere waarnemingen.



22 
 

Empese en Tondense heide 
 

Een bijzondere waarneming, al in het begin van 

de excursie, was een mannetje Eupeodes goeld-

lini (Veranderlijke kommazweefvlieg). Deze zeld-

zame Eupeodes-soort verkiest vochtige, half-

open landschappen en is door de grote variatie 

van de achterlijfsvlekken lastig te onderschei-

den van sommige soortgenoten. Op een els 

langs een verschraald grasland werd een man-

netje Synanthedon spheciformis (Elzenwespvlin-

der) aangetroffen, een zeldzame nachtvlinder 

uit de familie Sesiidae.  Van dit visueel fraaie 

vlindertje werden de nodige foto’s gemaakt.  

Hoewel het hier geen  vlieg betreft, is het bij-

zonder genoeg om een afbeelding in het verslag 

op te nemen (foto 1). Een eindje verderop trok 

een “bloedende” eik de aandacht van verschil-

lende vliegen. Naast Ferdinandea cuprea (Ge-

wone kopermantel) bleek er ook een man Volu-

cella inflata (Gele reus) aanwezig (foto 2). In 

Landgoed Voorstonden werden nog enkele 

exemplaren waargenomen. Dit ligt meer in lijn 

met de voorkeur van deze soort voor vochtige 

oude loofbossen. Dat deze vlieg in een relatief 

open landschap werd aangetroffen zou kunnen 

liggen aan het feit dat Volucella inflata de enige 

reus is waarvan de larve niet in nesten van hom-

mels of sociale wespen leeft maar in sapstro-

men van loofbomen. Dicht bij de eik werd even 

uitgerust en een boterham gegeten onder een 

heerlijk zonnetje (foto 3). 

 

Leusveld 
 

Toch wel verrassend was het aantreffen van een 

populatie Microdon myrmicae (Moerasknik-

spriet – foto 4 ) in een vochtig schraal grasland 

rondom een klein vennetje. Hiervan werden 

meerdere exemplaren, voor het merendeel 

vrouwtjes, gevangen. De dag kon voor Leendert- 

Jan niet meer stuk, want deze soort was  de eer-

ste door hem in Nederland gevangen exem-

plaar. Zoals bekend leeft de larve van deze knik-

spriet in nesten van het genus Myrmica hetgeen 

de soortnaam verklaart. Aan Sarcophagidae 

wordt (te) weinig aandacht besteed. Daarom is 

de vermelding van de vondst van een mannetje 

Sarcophaga sinuata op zijn plaats. Hoewel Sar-

cophagidae  lastig worden gevonden om te de-

termineren (met veel genitaalonderzoek), is  

deze soort makkelijk te herkennen aan een op-

vallende plek met gele haren op de middenfe-

mur (foto 5a/5b).De soort is schaars of wordt 

 

 
Foto 21 © Eva Drukker 

 
Foto 32 © Wil van den Hoven 

 
Foto 4 © Wil van den Hoven   
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wellicht weinig opgemerkt en lijkt door recente 

waarnemingen uit malaiseval materiaal vooral 

gebonden te zijn aan vochtige biotopen. Ten-

slotte werd nog een man Trichopsomyia flavi-

tarsis (Kleinvlekplatbek) gevangen. Anders dan 

de naam doet vermoeden heeft het mannetje 

geen klein oranje vlekkenpaar op rugplaatje 2. 

Deze kleine zwarte platbek van vochtige heide 

en vochtige schrale graslanden onderscheidt 

zich van andere platbekken doordat, hoewel las-

tig te zien,  het voorste vlakke deel van de mid-

denzijplaat behaard is.  

 

 

 
Foto 5a/b © Wil van den Hoven 

 

 

 

Voorstonden 
 

Zoals eerder vermeld leidde Robert Ketelaar de 

groep naar een perceel in het sprengenbos waar 

bloeiende planten langs een pad veel vliegbe-

wegingen lieten zien. Naast een Megasyrphus 

erraticus (Donkergele bandzweefvlieg) leverde 

die plek nog een aardige anekdote op. Uit de 

verte kwam een wandelaar met een fiets die 

een praatje met Robert aanging. Met het ene 

oog gericht op de man en de ander op bloei-

ende planten zag Robert een vlieg die wel een 

Mallota cimbiciformes (Bijmallota) moest zijn. Er 

werd een stap naar voren gezet maar afgeleid 

door het gesprek werd er misgeslagen. Een half 

uurtje later werd door Leendert-Jan een stukje 

verderop een M. cimbiciformes gevangen. 

 

Van oudsher wordt er vooral veel naar Syrphi-

den gekeken die dan ook de meeste soorten op-

leveren voor de waarnemingenlijst. Het is goed 

om te constateren dat er de afgelopen jaren 

meer in de breedte wordt gevangen en dus ook 

andere families aandacht krijgen. Een voorbeeld 

is de toegenomen waarnemingen van Doli-

chopodidae, misschien mede gestimuleerd door 

Marc Pollet?  Paul Hoekstra en Joop Prijs had-

den nog kleurvallen rondom het scoutingge-

bouw geplaatst.  Voor de volledigheid van het 

verslag kunnen nog aanvullende soorten ver-

meld worden die niet op de landgoederen wer-

den aangetroffen. Dit zijn Lucilia ampullacea 

(Calliphoridae); Dolichopus plumipes, Chrysotus 

pulchellus (Dolichopodidae); Polietes meridiona-

lis (Muscidae); Sarcophaga incisilobata, Metopia 

argyrocephala, Brachicoma devia (Sarcopha-

gidae). Verder was Paul succesvol met Vliesvleu-

gelen. Een nieuwe Ichneumonidae soort (Odon-

tocolon geniculata – Voorstonden) en 2 nieuwe 

brons- en neuswespjes voor de Nederlandse 

lijst.   

Mede dankzij het uitblijven van de voorspelde 

heftige regenval, is het ook dit jaar weer een 

heel geslaagd en gezellig Dipteraweekend ge-

worden. 
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Coordinaten (AC) 202/461 205/457 206/459

Datum 4-6-2022 5-6-2022 6-6-2022

Agromyzidae

Phytomyza ilicis X

Asilidae

Choerades marginata X X

Dioctria atricapilla X X

Dioctria cothurnata X

Dioctria hyalipennis X

Dioctria oelandica X

Dioctria rufipes X X X

Eutolmus rufibarbis X

Laphria flava X X

Leptogaster cylindrica X

Neoitamus cyanurus X X

Pamponerus germanicus X

Bombiliidae

Anthrax anthrax X

Calliphoridae

Bellaridia viarum X

Bellardia vulgaris X

Calliphora vomitoria X

Lucilia bufonivora X

Lucilia caesar X X X

Lucilia illustris X X

Lucilia silvarum X X

Pollenia angustigena X X

Pollenia labialis X X

Pollenia rudis X X

Cecidomyiidae

Dasineura pteridis X

Conopidae

Conops flavipes X

Myopa buccata X X

Myopa tesselaltipennis X

Sicus ferrugineus X X X

Culicidae

Aedes spec. X

Dolichopodidae

Campsicnemus scambus X

Diaphorus oculatus X

Dolichopus ungulatus X

Dolichopus brevipennis X

Dolichopus plumipes X X

Dolichopodus popularis X

Dolichopodus signatus X X

Dolichopus simplex X X

Dolichopus ungulatus X

Dolichopus wahlbergi X

Gymnopternus aerosus X X

Gymnopterus assimilis X

Gymnopterus cupreus X

Gymnopterus metallicus X

Hercostomus nigripis X

Medereta signaticornis X

Medetera truncorum X

Neurigona quadrifasciata X
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Coordinaten (AC) 202/461 205/457 206/459

Datum 4-6-2022 5-6-2022 6-6-2022

Agromyzidae

Phytomyza ilicis X

Asilidae

Choerades marginata X X

Dioctria atricapilla X X

Dioctria cothurnata X

Dioctria hyalipennis X

Dioctria oelandica X

Dioctria rufipes X X X

Eutolmus rufibarbis X

Laphria flava X X

Leptogaster cylindrica X

Neoitamus cyanurus X X

Pamponerus germanicus X

Bombiliidae

Anthrax anthrax X

Calliphoridae

Bellaridia viarum X

Bellardia vulgaris X

Calliphora vomitoria X

Lucilia bufonivora X

Lucilia caesar X X X

Lucilia illustris X X

Lucilia silvarum X X

Pollenia angustigena X X

Pollenia labialis X X

Pollenia rudis X X

Cecidomyiidae

Dasineura pteridis X

Conopidae

Conops flavipes X

Myopa buccata X X

Myopa tesselaltipennis X

Sicus ferrugineus X X X

Culicidae

Aedes spec. X

Dolichopodidae

Campsicnemus scambus X

Diaphorus oculatus X

Dolichopus ungulatus X

Dolichopus brevipennis X

Dolichopus plumipes X X

Dolichopodus popularis X

Dolichopodus signatus X X

Dolichopus simplex X X

Dolichopus ungulatus X

Dolichopus wahlbergi X

Gymnopternus aerosus X X

Gymnopterus assimilis X

Gymnopterus cupreus X

Gymnopterus metallicus X

Hercostomus nigripennis X

Medereta signaticornis X

Medetera truncorum X

Neurigona quadrifasciata X

Poecilobothrus nobilitatus X

Sciapus platypterus X

Sciapus wiedemanni X

Sympycnus pulicarius X X

Drosophilidae

Drosophila tristis X

Hirtodrosophila confusa X

Scaptomyza graminum X

Empididae

Dolichocephala oblongogutt X

Empis aestiva X X

Empis livida X X

Empis opaca X

Empis tessellata X X X

Ephydridae

Hydrella maura X

Fanniidae

Fannia lustrator X

Heleomyzidae

Suillia pallida X

Hybotidae

Bicellaria spuria X

Platypalpus ciliaris X

Platypalpus pallidiventris X

Keratoplatidae

Platyura marginata X

Lauxaniidae

Meiosimyza rorida X

Limoniidae

Euphylidorea dispar X

Limonia nubeculosa X

Neolimonia dumetorum X

Neolimnophila placida X

Pilaria discicollis X

Lonchopteridae 

Lonchoptera bifurcata X

Lonchoptera lutea X

Muscidae

Azelia triquetra X

Coenosia humilis X

Coenosia tigrina X X

Eudasyphora cyanicolor X

Hebecnema umbratica X

Helina cinerella X

Helina evecta X X X

Helina depuncta X

Helina impuncta X

Helina obscurata X

Helina latitarsis X

Helina reversio X

Hydrotea dentipes X X

Hydrotea  cyrtoneurina X

Lispe pygmea X

Lispocephala erythrocera X

Mesembrina meridiana X

a 
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Musca autumnalis X X X

Muscina stabulans X

Mydaea urbana X X

Phaonia serva X

Phaonia tuguriorum X X X

Polietes lardarius X

Polietes meridionalis X X X

Stromoxys calcitrans X  

Opomyzidae

Opomyza germinationes X X

Periscelididae

Myodris annulata X

Platystomatidae

Rivellia syngenesiae X X

Psilidae

Psila fimetaria X

Psila merdaria X

Rhagionidae

Chrysopilus auratus X

Chrysopilus cristatus X X

Rhagio scolopaceus X X X

Rhagio vitripennis X X

Sarcophagidae

Metopia staegeri X

Sarcophaga carnaria X

Sarcophaga lehmani X

Sarcophaga pumila X

Sarcophaga sinuata X

Sarcophaga variegata X X

Scathophagidae

Cordilura pubera X

Parallelomma media X

Scatophaga furcata X

Scatophaga lutaria X

Scatophaga stercoraria X X X

Scenopinidae

Scenopinus fenestralis X

Sciomyzidae

Ilione albiseta X

Limnia unguicornis X

Pherbina coryleti X

Tetanocera arrogans X

Sepsidae

Sepsis punctum X

Themira lucida X

Sphaeroceridae

Chaetopodella scutellaris X

Eulimosina ochripis X

Stratiomyidae

Chloromyia formosa X X

Syrphidae

Anasimyia interpuncta X

Eurimyia (Anasimyia) lineata X

Brachyopa scutellaris X X

Brachypalpus laphriformis X X

Brachypalpoides lentus X X

Ceriana conopsoides X X

Chalcosyrphus nemorum X

Chalcosyrphus piger X

Cheilosia albitarsis X X X

Cheilosia fraterna X

Cheilosia pagana X X

Cheilosia variabilis X

Chrysogaster solstitialis X

Chrysotoxum bicintum X
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Coordinaten (AC) 202/461 205/457 206/459

Datum 4-6-2022 5-6-2022 6-6-2022

Agromyzidae

Phytomyza ilicis X

Asilidae

Choerades marginata X X

Dioctria atricapilla X X

Dioctria cothurnata X

Dioctria hyalipennis X

Dioctria oelandica X

Dioctria rufipes X X X

Eutolmus rufibarbis X

Laphria flava X X

Leptogaster cylindrica X

Neoitamus cyanurus X X

Pamponerus germanicus X

Bombiliidae

Anthrax anthrax X

Calliphoridae

Bellaridia viarum X

Bellardia vulgaris X

Calliphora vomitoria X

Lucilia bufonivora X

Lucilia caesar X X X

Lucilia illustris X X

Lucilia silvarum X X

Pollenia angustigena X X

Pollenia labialis X X

Pollenia rudis X X

Cecidomyiidae

Dasineura pteridis X

Conopidae

Conops flavipes X

Myopa buccata X X

Myopa tesselaltipennis X

Sicus ferrugineus X X X

Culicidae

Aedes spec. X

Dolichopodidae

Campsicnemus scambus X

Diaphorus oculatus X

Dolichopus ungulatus X

Dolichopus brevipennis X

Dolichopus plumipes X X

Dolichopodus popularis X

Dolichopodus signatus X X

Dolichopus simplex X X

Dolichopus ungulatus X

Dolichopus wahlbergi X

Gymnopternus aerosus X X

Gymnopterus assimilis X

Gymnopterus cupreus X

Gymnopterus metallicus X

Hercostomus nigripis X

Medereta signaticornis X

Medetera truncorum X

Neurigona quadrifasciata X
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Coordinaten (AC) 202/461 205/457 206/459

Datum 4-6-2022 5-6-2022 6-6-2022

Agromyzidae

Phytomyza ilicis X

Asilidae

Choerades marginata X X

Dioctria atricapilla X X

Dioctria cothurnata X

Dioctria hyalipennis X

Dioctria oelandica X

Dioctria rufipes X X X

Eutolmus rufibarbis X

Laphria flava X X

Leptogaster cylindrica X

Neoitamus cyanurus X X

Pamponerus germanicus X

Bombiliidae

Anthrax anthrax X

Calliphoridae

Bellaridia viarum X

Bellardia vulgaris X

Calliphora vomitoria X

Lucilia bufonivora X

Lucilia caesar X X X

Lucilia illustris X X

Lucilia silvarum X X

Pollenia angustigena X X

Pollenia labialis X X

Pollenia rudis X X

Cecidomyiidae

Dasineura pteridis X

Conopidae

Conops flavipes X

Myopa buccata X X

Myopa tesselaltipennis X

Sicus ferrugineus X X X

Culicidae

Aedes spec. X

Dolichopodidae

Campsicnemus scambus X

Diaphorus oculatus X

Dolichopus ungulatus X

Dolichopus brevipennis X

Dolichopus plumipes X X

Dolichopodus popularis X

Dolichopodus signatus X X

Dolichopus simplex X X

Dolichopus ungulatus X

Dolichopus wahlbergi X

Gymnopternus aerosus X X

Gymnopterus assimilis X

Gymnopterus cupreus X

Gymnopterus metallicus X

Hercostomus nigripis X

Medereta signaticornis X

Medetera truncorum X

Neurigona quadrifasciata X

Brachypalpoides lentus X X

Ceriana conopsoides X X

Chalcosyrphus nemorum X

Chalcosyrphus piger X

Cheilosia albitarsis X X X

Cheilosia fraterna X

Cheilosia pagana X X

Cheilosia variabilis X

Chrysogaster solstitialis X

Chrysotoxum bicintum X

Chrysotoxum cautum X X

Chrysotoxum verralli X X X

Criorhina asilica X

Criorhina berberina X

Dasysyrphus albostriatus X

Dasysyrphus tricinctus X

Dasysyrphus venustus X

Didea fasciata X

Didea intermedia X

Epistrophe melanostoma X

Epistrophe nitidicollis X X

Episyrphus balteatus X X X

Eristalinus sepulchralis X X

Eristalis abusiva X

Eristalus arbustorum X X X

Eristalis horticola X

Eristalis intricaria X X

Eristalis nemorum X X X

Eristalis pertinax X X

Eristalis tenax X X X

Eupeodes corrolae X X

Eupeodes goeldlini X

Eupeodes latifasciatus X X

Eupeodes luniger X

Ferdinandea cuprea X X

Helophilus hybridus X X

Helophilus pendulus X X X

Helophilus trivittatus X X X

Mallota cimbiciformis X

Megasyrphus erraticus X

Melanogaster hirtella X

Melanostoma mellinum X X

Melanostoma scalare X X

Meliscaeva auricollis X X

Merodon equestris X X

Microdon myrmicae X

Myatropa florea X X X

Neoascia tenur X

Paragus haemorrhous X

Parhelophilus frutetorum X

Parhelophilus versicolor X X

Pipiza festiva X

Pipizella viduata X X X

Platycheirus albimanus X X

Platycheirus angustatus X X

Platycheirus clypeatus X X X

Platycheirus fulviventris X

Platycheirus occultus X

Platycheirus scutatus X

Pyrophaena rosarum X X

Rhingia campestris X X X

Scaeva pyrastri X X X

Scaeva selenitica X X

Sphaerophoria scripta X X X

Sphaerophoria taeniata X X

Syritta pipiens X X X

Syrphus ribesii X X X

Syrphus torvus X X X

Syrphus vitripennis X X X

Temnostoma bombylans X

Temnostoma vespiforme X X

Trichopsomyia flavitarsis X

Tropidia scita X X

Volucella bombylans X X

Volucella inflata X X

Volucella pelluscens X

Xanthandrus comptus X

Xanthogramma pedisequum X X

Xylota segnis X X X

Xylota sylvarum X X X

Tabanidae

Haematopota pluvialis X

Hybomitra bimaculata X X

Tabanus autumnalis X

Tachinidae

Ectophasia crassipennis X

Gymnosoma nudifrons X

Gymnosoma rotundatum X

Zophomyia temula X X

Tephritidae

Thephritis neesii X

Tephritis vespertina X X X

Terellia ruficauda X

Urophora cardui X

Therevidae

Thereva plebeja X

Tipulidae

Nephrotoma appendiculata X

Nephrotoma flavipalpis X

Tanyptera atrata

Tipula olecera X

Tipula vernalis X

Ulidiidae

Melieria crassipennis X

Meileria omissa X
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Coordinaten (AC) 202/461 205/457 206/459

Datum 4-6-2022 5-6-2022 6-6-2022

Agromyzidae

Phytomyza ilicis X

Asilidae

Choerades marginata X X

Dioctria atricapilla X X

Dioctria cothurnata X

Dioctria hyalipennis X

Dioctria oelandica X

Dioctria rufipes X X X

Eutolmus rufibarbis X

Laphria flava X X

Leptogaster cylindrica X

Neoitamus cyanurus X X

Pamponerus germanicus X

Bombiliidae

Anthrax anthrax X

Calliphoridae

Bellaridia viarum X

Bellardia vulgaris X

Calliphora vomitoria X

Lucilia bufonivora X

Lucilia caesar X X X

Lucilia illustris X X

Lucilia silvarum X X

Pollenia angustigena X X

Pollenia labialis X X

Pollenia rudis X X

Cecidomyiidae

Dasineura pteridis X

Conopidae

Conops flavipes X

Myopa buccata X X

Myopa tesselaltipennis X

Sicus ferrugineus X X X

Culicidae

Aedes spec. X

Dolichopodidae

Campsicnemus scambus X

Diaphorus oculatus X

Dolichopus ungulatus X

Dolichopus brevipennis X

Dolichopus plumipes X X

Dolichopodus popularis X

Dolichopodus signatus X X

Dolichopus simplex X X

Dolichopus ungulatus X

Dolichopus wahlbergi X

Gymnopternus aerosus X X

Gymnopterus assimilis X

Gymnopterus cupreus X

Gymnopterus metallicus X

Hercostomus nigripis X

Medereta signaticornis X

Medetera truncorum X

Neurigona quadrifasciata X
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Coordinaten (AC) 202/461 205/457 206/459

Datum 4-6-2022 5-6-2022 6-6-2022

Agromyzidae

Phytomyza ilicis X

Asilidae

Choerades marginata X X

Dioctria atricapilla X X

Dioctria cothurnata X

Dioctria hyalipennis X

Dioctria oelandica X

Dioctria rufipes X X X

Eutolmus rufibarbis X

Laphria flava X X

Leptogaster cylindrica X

Neoitamus cyanurus X X

Pamponerus germanicus X

Bombiliidae

Anthrax anthrax X

Calliphoridae

Bellaridia viarum X

Bellardia vulgaris X

Calliphora vomitoria X

Lucilia bufonivora X

Lucilia caesar X X X

Lucilia illustris X X

Lucilia silvarum X X

Pollenia angustigena X X

Pollenia labialis X X

Pollenia rudis X X

Cecidomyiidae

Dasineura pteridis X

Conopidae

Conops flavipes X

Myopa buccata X X

Myopa tesselaltipennis X

Sicus ferrugineus X X X

Culicidae

Aedes spec. X

Dolichopodidae

Campsicnemus scambus X

Diaphorus oculatus X

Dolichopus ungulatus X

Dolichopus brevipennis X

Dolichopus plumipes X X

Dolichopodus popularis X

Dolichopodus signatus X X

Dolichopus simplex X X

Dolichopus ungulatus X

Dolichopus wahlbergi X

Gymnopternus aerosus X X

Gymnopterus assimilis X

Gymnopterus cupreus X

Gymnopterus metallicus X

Hercostomus nigripis X

Medereta signaticornis X

Medetera truncorum X

Neurigona quadrifasciata X

Brachypalpoides lentus X X

Ceriana conopsoides X X

Chalcosyrphus nemorum X

Chalcosyrphus piger X

Cheilosia albitarsis X X X

Cheilosia fraterna X

Cheilosia pagana X X

Cheilosia variabilis X

Chrysogaster solstitialis X

Chrysotoxum bicintum X

Chrysotoxum cautum X X

Chrysotoxum verralli X X X

Criorhina asilica X

Criorhina berberina X

Dasysyrphus albostriatus X

Dasysyrphus tricinctus X

Dasysyrphus venustus X

Didea fasciata X

Didea intermedia X

Epistrophe melanostoma X

Epistrophe nitidicollis X X

Episyrphus balteatus X X X

Eristalinus sepulchralis X X

Eristalis abusiva X

Eristalus arbustorum X X X

Eristalis horticola X

Eristalis intricaria X X

Eristalis nemorum X X X

Eristalis pertinax X X

Eristalis tenax X X X

Eupeodes corrolae X X

Eupeodes goeldlini X

Eupeodes latifasciatus X X

Eupeodes luniger X

Ferdinandea cuprea X X

Helophilus hybridus X X

Helophilus pendulus X X X

Helophilus trivittatus X X X

Mallota cimbiciformis X

Megasyrphus erraticus X

Melanogaster hirtella X

Melanostoma mellinum X X

Melanostoma scalare X X

Meliscaeva auricollis X X

Merodon equestris X X

Microdon myrmicae X

Myatropa florea X X X

Neoascia tenur X

Paragus haemorrhous X

Parhelophilus frutetorum X

Parhelophilus versicolor X X

Pipiza festiva X

Pipizella viduata X X X

Platycheirus albimanus X X

Platycheirus angustatus X X

Platycheirus clypeatus X X X

Platycheirus fulviventris X

Platycheirus occultus X

Platycheirus scutatus X

Pyrophaena rosarum X X

Rhingia campestris X X X

Scaeva pyrastri X X X

Scaeva selenitica X X

Sphaerophoria scripta X X X

Sphaerophoria taeniata X X

Syritta pipiens X X X

Syrphus ribesii X X X

Syrphus torvus X X X

Syrphus vitripennis X X X

Temnostoma bombylans X

Temnostoma vespiforme X X

Trichopsomyia flavitarsis X

Tropidia scita X X

Volucella bombylans X X

Volucella inflata X X

Volucella pelluscens X

Xanthandrus comptus X

Xanthogramma pedisequum X X

Xylota segnis X X X

Xylota sylvarum X X X

Tabanidae

Haematopota pluvialis X

Hybomitra bimaculata X X

Tabanus autumnalis X

Tachinidae

Ectophasia crassipennis X

Gymnosoma nudifrons X

Gymnosoma rotundatum X

Zophomyia temula X X

Tephritidae

Thephritis neesii X

Tephritis vespertina X X X

Terellia ruficauda X

Urophora cardui X

Therevidae

Thereva plebeja X

Tipulidae

Nephrotoma appendiculata X

Nephrotoma flavipalpis X

Tanyptera atrata

Tipula olecera X

Tipula vernalis X

Ulidiidae

Melieria crassipennis X

Meileria omissa X

Brachypalpoides lentus X X

Ceriana conopsoides X X

Chalcosyrphus nemorum X

Chalcosyrphus piger X

Cheilosia albitarsis X X X

Cheilosia fraterna X

Cheilosia pagana X X

Cheilosia variabilis X

Chrysogaster solstitialis X

Chrysotoxum bicintum X

Chrysotoxum cautum X X

Chrysotoxum verralli X X X

Criorhina asilica X

Criorhina berberina X

Dasysyrphus albostriatus X

Dasysyrphus tricinctus X

Dasysyrphus venustus X

Didea fasciata X

Didea intermedia X

Epistrophe melanostoma X

Epistrophe nitidicollis X X

Episyrphus balteatus X X X

Eristalinus sepulchralis X X

Eristalis abusiva X

Eristalus arbustorum X X X

Eristalis horticola X

Eristalis intricaria X X

Eristalis nemorum X X X

Eristalis pertinax X X

Eristalis tenax X X X

Eupeodes corrolae X X

Eupeodes goeldlini X

Eupeodes latifasciatus X X

Eupeodes luniger X

Ferdinandea cuprea X X

Helophilus hybridus X X

Helophilus pendulus X X X

Helophilus trivittatus X X X

Mallota cimbiciformis X

Megasyrphus erraticus X

Melanogaster hirtella X

Melanostoma mellinum X X

Melanostoma scalare X X

Meliscaeva auricollis X X

Merodon equestris X X

Microdon myrmicae X

Myatropa florea X X X

Neoascia tenur X

Paragus haemorrhous X

Parhelophilus frutetorum X

Parhelophilus versicolor X X

Pipiza festiva X

Pipizella viduata X X X

Platycheirus albimanus X X

Platycheirus angustatus X X

Platycheirus clypeatus X X X

Platycheirus fulviventris X

Platycheirus occultus X

Platycheirus scutatus X

Pyrophaena rosarum X X

Rhingia campestris X X X

Scaeva pyrastri X X X

Scaeva selenitica X X

Sphaerophoria scripta X X X

Sphaerophoria taeniata X X

Syritta pipiens X X X

Syrphus ribesii X X X

Syrphus torvus X X X

Syrphus vitripennis X X X

Temnostoma bombylans X

Temnostoma vespiforme X X

Trichopsomyia flavitarsis X

Tropidia scita X X

Volucella bombylans X X

Volucella inflata X X

Volucella pelluscens X

Xanthandrus comptus X

Xanthogramma pedisequum X X

Xylota segnis X X X

Xylota sylvarum X X X

Tabanidae

Haematopota pluvialis X

Hybomitra bimaculata X X

Tabanus autumnalis X

Tachinidae

Ectophasia crassipennis X

Gymnosoma nudifrons X

Gymnosoma rotundatum X

Zophomyia temula X X

Tephritidae

Thephritis neesii X

Tephritis vespertina X X X

Terellia ruficauda X

Urophora cardui X

Therevidae

Thereva plebeja X

Tipulidae

Nephrotoma appendiculata X

Nephrotoma flavipalpis X

Tanyptera atrata

Tipula olecera X

Tipula vernalis X

Ulidiidae

Melieria crassipennis X

Meileria omissa X

Impressie Empese en Tondese heide, april 2022 © André Schulten 
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Uit de toren: Een honderd jaar oude vondst van  

Fannia vesparia (Fanniidae) in Nederland 
 

Herman de Jong & Pasquale Ciliberti 
 

Onder de titel Uit de Toren presenteren Herman 

de Jong en Pasquale Ciliberti een serie ge-

mengde berichten over opmerkelijke, alle-

daagse, flamboyante of juist duffe, maar toch 

altijd interessante Diptera in de collectie van Na-

turalis.  

 

 

 

 
Foto 1: Etagère van vier exemplaren van Fannia 

vesparia, door J. Th. Oudemans in 1922 te Put-
ten verzameld. © Herman de Jong 

Twintig jaar geleden vermeldde Prijs (2002) Fan-

nia vesparia (Meade, 1891) voor het eerst voor 

Nederland. Nadere gegevens over deze nieuwe 

soort voor de Nederlandse fauna werden in het 

vooruitzicht gesteld, maar zijn tot op heden nog 

niet gepubliceerd.  

Het merkwaardige is dat honderd jaar geleden 

de soort al in Nederland werd aangetroffen, 

maar niet als zodanig werd herkend. Bij het 

doornemen van de Nederlandse Fanniidae in de 

Naturalis collectie troffen wij onder de naam 

Fannia fuscula (Fallén, 1825) een torentje aan 

van vier opgeplakte exemplaren van Fannia ves-

paria (Fig. 1). De beesten werden door J. Th. Ou-

demans in 1922 gevonden in een oud nest van 

Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758). 

 

Het bijgevoegde etiket van Oudemans luidt: 

“Dood gevonden in de lang bewaarde overblijf-

selen van een nest v. Vespa vulgaris. Putten, 

1922. J. Th. O.” (Fig. 2). Zeer waarschijnlijk was 

het wespennest afkomstig van het landgoed 

Schovenhorst te Putten, waarvan Oudemans in-

dertijd de eigenaar was. 

Het door Oudemans gevonden materiaal be-

staat uit twee mannetjes en twee vrouwtjes. De 

exemplaren verkeren niet direct in een bla-

kende conditie – er ontbreken nogal wat li-

chaamsdelen – maar ze zijn desondanks nog 

goed te determineren. Onbekend is of Oude-

mans al gehavende exemplaren uit het nest op-

diepte, of dat ze na opplakken in de loop der ja-

ren gaandeweg meer onderdelen hebben verlo-

ren. 

De etagère met de vliegen stond in de collectie 

opgesteld onder F. fuscula en ontsnapte zo tot 

nu toe verder aan de aandacht. Op zichzelf is de 

determinatie als F. fuscula van het Oudemans 

materiaal niet zo verwonderlijk als je bedenkt 

dat F. vesparia pas in 1891 werd beschreven 
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(Meade 1891). In het indertijd veelgebruikte de-

terminatiewerk van Schiner (1862) komt F. ves-

paria vanzelfsprekend niet voor, in tegenstelling 

tot de nauw verwante en meer algemene F. fus-

cula. In zijn revisie van de toenmalig bekende 

Fanniidae behandelde Stein (1895) vesparia 

evenmin, maar beschreef wel de nieuwe soort 

insignis en nam deze op in zijn determinatie-

sleutel. Fannia insignis (Stein, 1895) werd later 

gesynoniymiseerd onder vesparia (Pont 1986, 

2013). 

 

 
Foto 2: Oorspronkelijk etiket bij het viertal exempla-
ren van Fannia vesparia van Oudemans. 

 

Herkenning 

 

Fannia vesparia mannetjes zijn temidden van 

Fanniidae eenvoudig te herkennen aan de aan-

wezigheid van een haakvormige doorn op coxa 

2, een rechte naar beneden gerichte doorn 

vooraan op het katepisternum, donkere femora 

2 en 3, gele tot roodachtige tibiae, de afwezig-

heid van een afgeplatte borstelkam aan de bui-

tenkant van het uiteinde van tibia 1, tibia 2 ver-

breed in de apicale helft, tibia 3 zonder lange, 

dichte ventrale beharing, en naar de achterrand 

van de tergieten driehoekig uitlopende donkere 

markering op de achterlijfssegmenten (geen 

smalle, duidelijk afgebakende, donkere, onbe-

stoven middenlijn zoals die bij F. fuscula wordt 

gevonden) (Barták et al. 2016; Rozkošny et al. 

1997).  

Vrouwtjes van F. vesparia hebben – net als die 

van fuscula – een voor een Fannia soort relatief 

smalle frons van hooguit een vierde van de 

totale kopbreedte, donkere femora met hooguit 

gele uiteinden, femur 3 met 3 anteroventrale 

borstels, en een donker achterlijf. Ze verschillen 

van die van fuscula door de aanwezigheid van 

een paar donkere lengtestrepen op het scutum 

(afwezig bij fuscula) en 1 prelare borstel die 

minder dan de helft zo lang is als de achterste 

notopleurale borstel (bij fuscula zijn 2 tot 3 

korte prealare borstels aanwezig) (Rozkošny et 

al. 1997).  

 

Levenswijze 

 

Zoals uit de soortnaam blijkt is de associatie van 

F. vesparia met wespen vanaf het moment van 

beschrijving bekend geweest: Meade (1891) be-

schreef de soort op basis van een mannetje dat 

was gekweekt uit larven afkomstig uit een nest 

van Vespula germanica (Fabricius, 1793). Niet 

alleen de adulten maar ook de larven van fus-

cula en vesparia lijken wat uiterlijk betreft erg 

op elkaar, en Lyneborg (1970) behandelde de 

larve van vesparia dan ook in vergelijking met 

die van fuscula. Larven van beide soorten zijn 

bekend uit wespennesten, terwijl larven van 

fuscula ook in hommelnesten, paddenstoelen 

en in aas van vertebraten kunnen voorkomen. 

De larven leven – zoals die van andere soorten 

van Fanniidae – vermoedelijk saprofaag. (Hen-

nig 1955; Rozkošny et al. 1997). 

Intussen is F. vesparia van diverse locaties in Ne-

derland bekend, maar wordt zeker niet alge-

meen waargenomen. De soort gaat internatio-

naal door voor niet heel gewoon (Fonseca 1968; 

Hennig 1955; Rozkošny et al. 1997). 
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En dan nog even dit… 

André Schulten 

 

2 juni 2022, Kematerrein Arnhem.  

Die avond is er een jubileumavond  

van de 100-jarige  

West-Arnhemsche Muziek Vereniging.  

 

Niet iets waar ik met enthousiasme heen ging,  

Maar ja..  

Je woont in de buurt… 

Je kent wat mensen… 

De optredens, vooruit, best prima… 

 

En als het programma voorbij is  

loop ik wat rond en zie opeens  

een ware tornado van muggen  

(dansmuggen?)  

precies boven de lichtvlek op het doek  

van de geluidsregeltent. 

Niet te schatten hoe hoog,  

maar minstens tien meter. 

 

Werd het toch een leuke avond. 



30 
 

Grote elfenbankjesbreedvoet Polyporivora picta kiest 

nieuwe waardzwam  
 

Luc Knijnsberg 

Op 11 november liep ik tijdens mijn werk als 

boswachter in het Noord-Hollands Duinreser-

vaat bij Castricum te zoeken op oud liggend 

dood hout naar houtbewonende paddenstoe-

len. Ik let dan ook altijd op het voorkomen van 

breedvoetvliegen, waarvan ik weet dat zij hun 

eitjes afzetten op diverse soorten zwammen. Op 

een liggende stam van grauwe abeel groeide 

een flink aantal zwammen van het gezoneerd 

elfenbankje Trametes ochracea. Bij deze zwam-

men vloog een fraai gekleurd breedvoetvliegje. 

Het ging om een vrouwtje van Polyporivora 

picta. Van deze soort is bekend dat de larven 

zich ontwikkelen in gewoon elfenbankje Trame-

tes versicolor. Ik maakte wat foto’s van het 

betreffende vliegje. Ik zag dat zij haar eitjes af-

zette op de gezoneerde elfenbankjes. 

Ik voerde die avond de waarneming in op de 

site Waarneming.nl en voegde de foto’s toe, sa-

men met informatie over de waardzwam. Een 

validator van de breedvoetvliegen, Menno Ree-

mer, vroeg mij of ik zeker was van de determi-

natie van de zwam. Dat kon ik beamen omdat ik 

het gezoneerd elfenbankje goed ken en dit in 

het duingebied een algemene soort is op stam-

men van onder andere grauwe abeel. Dit is de 

eerste keer dat is waargenomen dat Polypori-

vora picta haar eitjes afzet op het gezoneerd el-

fenbankje. Dit is dus vermoedelijk naast gewoon 

elfenbankje een nieuwe waardzwam voor deze 

breedvoetvlieg 

 

 

 
© Luc Knijnsberg 
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Hilltopping in de Pyreneeën en de Alpen  

Leendert-Jan van der Ent 

Een aantal soorten vliegen en met name zweef-

vliegen vertoont hilltopping gedrag, d.w.z. dat 

ze in de loop van de ochtend op een bergtop 

verschijnen en later weer afdalen. Voor som-

mige soorten is hilltopping veruit de beste ma-

nier om deze soort te kunnen vangen. De ach-

terliggende reden van dit gedrag is niet duidelijk 

maar zou met de voortplanting te maken kun-

nen hebben, al worden van een aantal hilltop-

pers alleen mannetjes aangetroffen. Ergens be-

gin juli dit jaar stond ik op de top van Pic de la 

Serrera (2913 m) op de grens van Andorra en 

Frankrijk waar ik meteen werd getrakteerd op 

enkele mannetjes reeënhorzels op het houten 

kruis. Iets verderop in de windluwte zag ik een 

kleine zweefvlieg zweven op ca. 50 cm boven 

een kale rots. Dit bleek na vangst en determina-

tie Platycheirus caesius Nielsen & Stuke, 2004 te 

zijn, een bedreigde soort volgens de Europese 

Rode Lijst van zweefvliegen en voorheen alleen 

bekend van enkele locaties in Spanje en in Zwit-

serland 

(https://www.iucnredlist.org/species/14916456

1/149164563). 

Hilltopping in Berner Oberland, Zwitserland was 

minder succesvol. Vanwege weinig sneeuw 

afgelopen winter in combinatie met droogte en 

hitte gedurende de zomer vlogen er begin au-

gustus nog maar weinig zweefvliegen rond en 

vrijwel geen echte alpiene soorten meer. Met 

enige inspanning trof ik op twee bergtoppen 

rond 2850 meter hoogte twee vrouwtjes Roh-

dendorfia alpina Sack, 1938 aan. Deze soort kun 

je regelmatig aantreffen op bergtoppen maar is 

eigenlijk geen hilltopper omdat het een alpiene 

soort is die leeft in rotsachtige omgeving met 

spaarzame plantengroei waaronder bergtop-

pen. Rohdendorfia alpina staat op de Europese 

Rode Lijst van zweefvliegen aangemerkt als 

kwetsbaar, omdat naar verwachting ten gevolge 

van opwarming van de Alpen het leefgebied van 

deze soort afneemt en verder verbrokkeld raakt 

(https://www.iucnredlist.org/species/14916916

2/149169164). 

 

 

Ik kijk uit naar jullie hilltopping belevenissen  

in 2023. 

Groet, Leendert-Jan van der Ent 

Ljvanderent@planet.nl 

 

 

 

         

Vlnr. Reeënhorzel, man Platycheirus caesius (Pic de la Serrera Andorra/Frankrijk,2022-07-02)  
en vrouw Rohdendorfia alpina ©Leendert-Jan van der Ent 

  

https://www.iucnredlist.org/species/149164561/149164563
https://www.iucnredlist.org/species/149164561/149164563
https://www.iucnredlist.org/species/149169162/149169164
https://www.iucnredlist.org/species/149169162/149169164
mailto:Ljvanderent@planet.nl
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Oproep: verspreidingsgegevens Zwartbandwimper-

zweefvlieg, Dasysyrphus neovenustus 
 

Leendert-Jan van der Ent                                                       Ljvanderent@planet.nl 

 

In de recent verschenen Veldgids Zweefvliegen 

(Bot & Van de Meutter, 2019) staat van alle in 

Nederland recent waargenomen zweefvliegen 

een verspreidingskaart voor Nederland weerge-

geven. De enige uitzondering hierop betreft de 

zwartbandwimperzweefvlieg (Dasyrphus neove-

nustus Soszyńsky et al. 2013) waarvoor wel de 

verspreiding voor België in beeld is gebracht. 

Reden hiervoor is dat de zwartbandwimper-

zweefvlieg pas recent is afgesplitst van de ge-

wone wimperzweefvlieg (Dasysyrphus venustus 

(Meigen), 1822) en dat in Nederland  het voor-

komen van beide soorten naast elkaar onvol-

doende is onderzocht.  

Daarom een oproep aan jullie om jullie eigen 

collectie te doorspitten op het voorkomen van 

de gewone versus zwartbandwimperzweefvlieg 

en hiervan de data (vindplaats, atlascoördina-

ten, datum etc.) aan mij door te geven. Hiervan 

zal ik dan een publicatie maken voor in de Vlie-

genmepper. Mochten jullie deze soort al als zo-

danig hebben doorgegeven via waarneming.nl, 

via EIS Nederland of anderzijds dan dit  

graag erbij vermelden, ook indien eerder be-

stempeld als de gewone wimperzweefvlieg. 

Let op! Ik heb in Nederland een aantal vrouw-

tjes gewone wimperzweefvlieg gevangen met 

een zwarte band over de gehele lengte van 

buikplaatje 2. Deze band is echter in het midden 

naar voren toegespitst en niet evenwijdig. Zie 

foto. Ook kloppen de andere onderscheidende 

kenmerken van de zwartbandwimpervlieg niet.  

Vrouwtje zwartbandwimperzweefvlieg is over 

het algemeen iets kleiner dan de gewone wim-

perzweefvlieg en heeft relatief een sterk glim-

mend en meer rondachtig achterlijf. 

Foto: Vrouw gewone wimperzweefvlieg met afwij-

kend lange zwarte vlek op buikplaatje 2.  

© Leendert-Jan van der Ent 

 

Hieronder in het kort de belangrijkste verschillen tussen beide soorten. 
Kenmerk Dasysyrphus venustus Dasysyrphus neovenustus 

Buikplaatje 2 mediaan met een zwarte vlek, meestal 
smal en afgerond driehoekig 

met een zwarte, evenwijdige band over 
gehele lengte van buikplaatje 

Gele vlekken op rug-
plaatjes 3 en 4 

bij vrouw voorrand licht golvend en iets 
vernauwend in het midden 

bij vrouw voorrand geheel recht en niet 
vernauwend in het midden 

Scheen 3 mediaan een duidelijke donkere ring geheel geel of met een vage donkere ring 

Dij 3 bij man basis ¾ zwart 
bij vrouw basis 2/3 zwart 

bij man basis ½ zwart 
bij vrouw meestal geheel geel net als basis 
van andere dijen 

Vleugel pterostigma donkerbruin pteristigma gewoonlijk geelbruin 

Stofvlekken op voor-
hoofd 

bij vrouw groot en duidelijk, meer dan 
de helft van de breedte van het voor-
hoofd innemend 

bij vrouw klein en onduidelijk, minder dan 
de helft van de breedte van het voorhoofd 
innemend 

 

Literatuur: Bot, S. & Van de Meutter, F. 2019. Veldgids zweefvliegen. KNNV Uitgeverij, Zeist. 388 pp.
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