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Vroeger bestaat niet. Zeggen ze. Het verle-
den is voorbij en dat moet je laten. Zeggen
ze. Maar ik heb ontdekt, in de meer dan vijf-
tig jaar die ik inmiddels als aardbewoner
doorbreng, dat er wel degelijk lijntjes met
het verleden bestaan. En soms doet de gele-
genheid zich voor om zo’n lijntje weer op te
pakken –al is het maar voor even. Zoals het
bezoekje aan Meneer Veltman, mijn oude bi-
ologieleraar. 

De afgelopen driekwart jaar heb ik in mijn
vrije uurtjes een fotogids samengesteld van
Nederlandse zweefvliegen (vliegen die zich
vaak vermommen als bijen, wespen of hom-
mels). Een avontuur dat begon op een fo-
rum van www.waarneming.nl. Op internet
foto’s zoeken, fotografen aanschrijven (uit-
eindelijk tot in Engeland, Spanje en Rus-
land) en het resultaat is een 114 pagina’s
dik boekwerk over deze insecten in pdf-for-
maat dat iedere geïnteresseerde gratis kan
ontvangen. 

Het begin van dit project was niet gemakke-
lijk, want hoe in te steken en hoe vorm te
geven, maar ook het afronden viel niet mee.
Er was niet veel meer toe te voegen, maar
ik bleef er maar wat omheen draaien. Totdat
ik de gedachte kreeg: ik draag mijn werk-
stuk op aan Ton Veltman. Toen viel alles op
z’n plaats en kon ik er een eind aan breien.
Ik realiseerde me dat ik Meneer Veltman al
bijna 35 jaar met me meedraag. Ik heb nog
een artikeltje van hem bewaard. Over
zweefvliegen. Hij sluit het af met: 'Meer dan
300 soorten zweefvliegen zijn uit ons land
bekend en elk jaar ontdekt men er nieuwe
soorten bij. Maar als je van die 300 slechts
eenzoveelste leert kennen, kan het je ge-
noeg plezier bezorgen om toch weer blij te
zijn dat je in een land woont dat nog niet
helemaal is opgeofferd aan brood en benzi-
ne'. Nog altijd woorden naar mijn hart.

Om tot een mooie afronding te komen heb
ik Meneer Veltman opgezocht om hem een
geprint exemplaar aan te bieden. Afspraak
gemaakt en ik naar Zevenaar. Het is zeker
tien jaar geleden dat ik hem voor het laatst
ontmoet heb. Hij had toen beginnende oog-
klachten. Het duurt niet lang of we praten
over school, het museum waar hij actief is
en natuurlijk over zweefvliegen. 

'Hoe is het nou met de..de..de illustrata..
Kom, hoe heet ie ook alweer… Cheilosia il-
lustrata. Ah, het wemelt er van? Ik weet nog
dat er vroeger helemaal geen voorkwam.'
Zijn slechte zicht zit hem danig dwars, daar
laat hij geen twijfel over bestaan. Na bijna
een uur gekeuveld te hebben vraagt Velt-
man: 'Maar zeg eens, waar kennen we el-
kaar ook al weer van?' Ik leg hem uit hij mij
lang geleden biologieles heeft gegeven.
Daarom is hij voor mij altijd Meneer Veltman
gebleven. Een mooie man. Eigenwijs sikje
en een licht cynische manier van lesgeven.
Hij had nooit moeite om een klas in toom te
houden. Een boeiend verteller die ook nog
eens prachtig kon tekenen. In een paar lij-
nen toverde hij zomaar een pracht van een
walvis op het bord. En na schooltijd nam hij
leerlingen zo af en toe mee op excursie. Vo-
gels kijken in het park. Ik was er altijd bij.
Ik weet nog dat we eens omhoog stonden te
turen en te raden welke mezen bovenin een
den zaten. Veltman grinnikte wat en zei al-
leen maar: 'Jullie moeten nog ogen krijgen'.
Hij wist het al zonder te hoeven kijken. En
bovenal bleek hij ook nog eens groot zweef-
vliegenkenner te zijn die zijn kennis graag
deelde. Later, als actief jeugdbondertje,
maakte ik daar een paar keer graag gebruik
van.

Foto: Ab Hendriks, deweekkrant.nl

'Maar vertel, waar kwam je ook al weer
voor?' Ik had hem de reden van mijn bezoek
niet gegeven en ik hoorde blijkbaar in de rij
oud-leerlingen die hem nog altijd even op-
zoekt. Ik vertel over mijn boek en dat ik
hem altijd een bijzonder mens ben blijven
vinden en dat ik een geprint exemplaar voor
hem heb. 

Vliegen en vroeger
een hommage aan Ton Veltman
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'Kijk aan, mijn naam. Hé, dat is leuk! Ik wou
dat ik 18 was en goede ogen had.. Zelfs vo-
geltjes kijken gaat niet meer..' Ik vraag hem
waar de verrekijker voor is die op een bij-
zettafeltje ligt.
'O, die is voor de ondertitelingen op tv.'
En: '…Ik ben aan een oog blind en daarom
zie ik geen diepte meer, met als gevolg dat
ik bij het prepareren die vliegjes kapot
maakte en toen ben ik er mee gestopt.'
Hij bladert wat en legt de gids weg om hem
even later weer op te pakken.
'Goh ja, al die gekke Nederlandse namen..
waar dat nou goed voor was..'
En: '...Fopwesp…. mm, het is helemaal geen
wesp...'
En: '...Als ik dit zo zie krijg ik er weer hele-
maal zin in.' 
En steeds weer is er een verhaal over een
bijzondere soort. Hij is nog altijd apetrots
dat hij de eerste Nederlandse Mallota cimbi-
ciformis heeft gevangen. '…Bij de jonkheer
op de mesthoop. Het wemelde van de
Eristalis tenax, die allemaal opvlogen. Be-
halve die ene, die zelfs nog bleef zitten toen
ik mijn net er overheen legde..'
'..En die heb ik nog eens getekend.' Hij staat
op en komt terug met een multomap met
pentekeningen. Priegelvliegjes op A4-for-
maat. Fijne lijnen en duizenden stipjes per

vlieg. Prachtbeelden. De originelen vele ma-
len mooier dan de afdrukken die ooit de ver-
schillende tabellen sierden. 
'Kijk dit is de laatste. Daarmee ben ik ge-
stopt omdat de lijntjes te bibberig werden.'

Het is duidelijk dat meneer Veltman is ge-
stopt met zijn liefhebberijen, maar dat die
hem nooit losgelaten hebben. Het doet me
goed dat hij in zijn sas is met mijn boek-
werk. Het geeft me een heel klein beetje het
gevoel dat ik het stokje overgenomen heb.

Dan is het tijd om op te stappen. In de
gang, de jas al aan, hebben we het nog
steeds over vliegen en vroeger. Zo blijkt
maar weer dat de natuur eindeloos is als je
er oog voor hebt. Een lijntje dat niet breekt.
Ook op een koude, donkere avond in januari
in een flatje, drie hoog, in Zevenaar. 

Nawoord van de redactie:
Een alleraardigst filmpje, 'Preparateur zoekt
opvolger', over Ton Veltman staat hier:
http://www.omroepgelderland.nl/web/pro-
grammas/tv/gelderse-koppen-4/losse-kop-
pen/onderwerpen-2012/1456951/prepara-
teur-zoekt-opvolger.htm#.UWhNfkq7Pk8
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we houden het graag overzichtelijk door
ons te beperken tot deze groep van 'slechts'
circa 183 Nederlandse soorten.

Doel
Het doel van het project is een versprei-
dingsoverzicht te maken van alle soorten
van de verschillende vliegengroepen en dit
te publiceren. Over een jaar of twee moet
dus van elke leuke vliegensoort duidelijk
zijn waar en wanneer hij in Nederland ge-
vonden is. Welke soorten zijn beperkt tot de
zandgronden en welke tot het rivierenge-
bied? Welke soorten zijn verdwenen uit Ne-
derland en welke breiden zich juist uit? Zul-
ke gegevens zijn van grote waarde voor bij-
voorbeeld beschermings- en onderzoeks-
doeleinden. En wie eenmaal gegrepen is
door de vliegenwereld vindt het ook gewoon
heel interessant om zo veel mogelijk van
deze beestjes te weten te komen. 

Inleiding
Iedereen met interesse in zweefvliegen of
insecten in het algemeen komt vroeg of laat
'leuke vliegen' tegen. Dat zijn vliegen die de
aandacht trekken door hun fraaie, opvallen-
de uiterlijk of door hun gedrag. Dit is na-
tuurlijk een beetje vage definitie, maar in de
praktijk blijken het vaak dezelfde vliegenfa-
milies te zijn die op deze manier de aan-
dacht op zich weten te vestigen. Vanuit EIS
is het idee ontstaan om voor deze vliegen
een nieuw atlasproject op te starten, in na-
volging van het succesvolle zweefvliegen-
project van enkele jaren geleden. Dit heeft
als werktitel 'Atlasproject Leuke Vliegen' ge-
kregen.
In dit nieuwe atlasproject vallen de volgende
families onder de leuke vliegen: blaaskop-
vliegen, roofvliegen, wapenvliegen, wolzwe-
vers en dazen. Natuurlijk zijn er nog veel
meer leuke vliegen, dat hoeven we de leden
van de Sectie Diptera niet te vertellen, maar

Start atlasproject 'Leuke vliegen'

John Smit & Menno Reemer
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Foto 1:Heideblaaskaakje Myopa fasciata Strabrechtse heide augustus 2012 foto J.T. Smit
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Projectteam
Het project wordt uitgevoerd door EIS-Ne-
derland in samenwerking met
Waarneming.nl, de sectie Diptera van de
Nederlandse Entomologische Vereniging en
de beide jeugdbonden voor natuurstudie;
NJN en JNM. Het projectteam bestaat uit de
volgende personen: John Smit, Menno Ree-
mer, Elias de Bree, Ben Brugge, Reinoud
van den Broek, André Schulten en Mark van
Veen.

Projectpagina
Op Waarneming.nl is een projectpagina in-
gericht: http://waarneming.nl/vlie-
gen_start.php, ook te vinden onder ‘projec-
ten’. Op deze projectpagina wordt wat alge-
mene informatie gegeven over het project,
de verschillende families worden geïntrodu-
ceerd en eronder worden alle soorten per fa-
milie weergegeven met foto’s (indien be-
schikbaar) en de herkenningstekst. Ook
wordt een overzicht gegeven van de meest
recente waarnemingen en klikken op het
kaartje levert een nieuw scherm op met
links een kaartje met de totale verspreiding
(in twee perioden, voor zover de oude data
al aanwezig zijn) en rechts een kaartje met
de waarnemingen gedaan tijdens de atlaspe-
riode, zie bijvoorbeeld de gewone wolzwever
Bombylius major: 
http://waarneming.nl/vliegenatlas.php?id=
7733. 
Om de groepen toegankelijker te maken
voor eventuele nieuwe waarnemers hebben
alle soorten een Nederlandse naam gekre-
gen. Daarnaast hebben alle soorten een
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soorttekst gekregen met informatie over
herkenning, gelijkende soorten, biotoop en
voorkomen. 
We hebben geprobeerd om volledig te zijn
met de lijst van uit Nederland bekende soor-
ten. Enkele recente toevoegingen aan de
Nederlandse fauna zijn in de lijst opgeno-
men: Beris hauseri (Stratiomyidae),
Abrachyglossum capitatum, Leopoldius val-
vatus en Zodion kroeberi (Conopidae). 

Collecties
Momenteel wordt de collectie van museum
Naturalis (inclusief die van het voormalige
Zoölogisch Museum Amsterdam) ingevoerd.
Deze data worden toegevoegd aan
Waarneming.nl zodat ook de historische ver-
spreidingsgegevens beschikbaar komen. 

Meedoen?
Iedereen kan een bijdrage leveren. Losse
waarnemingen kunnen worden ingevoerd op
Waarneming.nl (zie boven bij Projectpagina)
en Telmee. De komende jaren zullen diverse
excursies worden georganiseerd. We zullen
iedereen op de hoogte houden via de regu-
liere nieuwsbrieven van de Sectie Diptera,
EIS-Nederland en een digitale nieuwsbrief.
Let op: ook oude waarnemingen kunnen
worden ingevoerd! Dit is dus het moment
om eindelijk die oude notitieboekjes weer
eens door te bladeren.

John Smit & Menno Reemer
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Inleiding
Mijn speurtocht naar slakkendoders (Scio-
myzidae) levert zo veel nieuwe informatie
op dat hiervan overzicht gegeven moet wor-
den. Daarbij is het een gepaste start om
met de naamgever van de familie te begin-
nen, het genus Sciomyza. In het meest re-
cente overzicht van Nederland (Revier & vd
Goot 1989) staan ongeveer 25 exemplaren
van Sciomyza simplex Fallén vermeld uit
Nederland; van Sciomyza testacea Macquart
wordt een uitgekweekt exemplaar uit 1919
vermeld. Bijna 25 jaar na dit overzicht kan
daar zeker uitbreiding aan gegeven worden.
Bij het opstellen van de huidige verspreiding
verkreeg ik medewerking van Ben Brugge
(collectie Naturalis, de vroegere collectie
Amsterdam), Jan Velterop, Joop Prijs, Paul
Beuk, Jaap van der Linden, Andre van Eck
en Laurens van der Leij. Mijn dank hiervoor.

Herkenning van de soorten
De twee soorten Sciomyza worden niet mak-
kelijk in het veld herkend. Ze zijn klein, on-
bestemd bruin en onvindbaar; de meeste
exemplaren komen te voorschijn uit malai-
sevallen of uit slepen in de vegetatie. Binnen
de familie Sciomyzidae zijn ze te herkennen
aan de grote borstel op het borststuk vlak
boven de voorrand van de eerste heup, ge-
combineerd met op het einde van de voor-
scheen een tweetal borstels. Beide soorten
hebben de zijkant van het borststuk glim-
mend bruin. Bij S. simplex staan er 3 tot 4
borstels aan de achterrand van de midden-
zijplaat; het borststuk is bovenop donkerder
en bestoven. Het voorhoofd is glimmend
lichtbruin met op de voorhelft meestal een
dof gedeelte. Het dier geeft het habitus van
een normale slakkendoder met een lengte
van 6-7 mm. 
S. testacea was voor mij een probleem om
als een slakkendoder te herkennen. Later
gezegd, de genuskenmerken kloppen op
zich goed; de soort heeft geen borstels
langs de achterrand van de middenzijplaat,
het derde spietlid is donker en het borststuk
is glimmend lichtbruin om het verschil aan
te duiden met S. simplex, maar het herken-
nen van dit 4 mm kleine vliegje is niet een-

voudig. Enkele jaren hebben deze lichtbrui-
ne dieren apart in mijn collectie gestaan om-
dat ik niet zeker was over de familie. Voor
de kenners: het is een Pherbellia albocosta-
ta-achtig beest maar dan veel glimmender
en met heldere vleugels. Bijna onmogelijk
om gericht in het veld te vinden vandaar dat
ze meestal uit malaiseval-materiaal te voor-
schijn gekomen zijn. 

Sciomyza simplex
Het eerste Nederlandse exemplaar komt uit
1894 (Zwammerdam) en is verzameld door
De Meijere. Tot 1923 komen er nog 6 exem-
plaren bij (3 maal De Meijere) uit Korten-
hoef, Naardermeer, Amsterdam Zeeburg,
Zwammerdam en Amersfoort, dus in het
westen van het land. Vervolgens komen er
tussen 1950 en 1980 nog 7 exemplaren bij
uit Heusden, Neerijnen, Biesbosch, Oudega,
Oosterbierum en Nuth. Het bekende ver-
spreidingsgebied wordt dus uitgebreid met
het rivierengebied, Friesland en Zuid-Lim-
burg. Veel van deze waarneming komen van
Henk Meuffels, vermeld in Revier & vd Goot
(1989). De collectie Meuffels bevind zich in
USA (coll. Knutson) en het kaartsysteem
met de precieze waarnemingen uit Neder-
land is tot op heden niet teruggevonden. 
Tussen 1980 en 2000 wordt een grote stap
gemaakt in de kennis over de verspreiding.
Ca. 25 dieren worden gevonden in de duinen
(Egmond, Heemstede, Vogelenzang, Wes-
tenschouwen, Ouddorp, Haamstede, Hom-
pelvoet), in westelijke helft van Nederland
(Koedijk, Nederhorst den Berg, Almere, De
Wieden en Hasselt) en in Groningen, Twen-
te, Brabant en Limburg (resp. Thesinge,
Ootmarsum, De Brand, Kaaistoep,
St.Pietersberg). De vangers zijn Oers & Re-
vier, van Aartsen, Prijs, Schoen, de Rond,
Brugge, Derks & de Kraker, Lefeber en IWG-
Tilburg. Gedurende de laatste 12 jaar zijn
daar nog 9 exemplaren aan toegevoegd: Eg-
mond-Binnen, Callantsoog (Zwanenwater),
Enschede, Kampina en St.Philipsland (leg.
Beuk, Barendregt, Velterop, vd Linden,
Dek). Het aantal bekende exemplaren is in
23 jaar verdubbeld.
Overzien we de verspreiding in Nederland
(figuur 1), dan komen de duinen, het wes-
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Het genus Sciomyza (Sciomyzidae) in Nederland 
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ten van het land en het rivierengebied in
eerste instantie naar voren met daarnaast
soms geïsoleerde waarnemingen uit Fries-
land, Groningen, Twente, Zeeland, Brabant
en Limburg. In principe lijkt de soort overal
voor te kunnen komen. Rozkosny (1984) en
Revier & vd Goot (1989) geven het voorko-
men in alle omliggende landen aan. Daar-
naast betwijfelt Rivosecchi (1992) het voor-
komen in Italië.
De spreiding van de vangsten in de tijd (fi-

guur 2) geeft een enkel exemplaar uit april,
vele waarnemingen uit mei-augustus en
hierna een enkel exemplaar uit september. 

Sciomyza testacea
De strekking over de verspreiding van S.
simplex herhaalt zich beperkter bij S. testa-
cea. Het dier is veel kleiner (ca. 4 mm) en
het aantal bekende exemplaren is ook veel
geringer. In 1919 heeft Van der Wiel een
exemplaar uitgekweekt uit aanspoelsel uit
Druten. Dit mannetje, uitgekomen in maart,
staat in de voormalige collectie Amsterdam.
In het overzicht in Revier (1982) staat één
exemplaar vermeld uit Amsterdam (23-VII-
1929), echter in Revier & van der Goot
(1989) staat slechts de vindplaats Druten
vermeld. Het dier uit Amsterdam staat niet
in de collectie, waarmee de status discuta-
bel is.
We moeten tot 1985 wachten tot een vol-
gend exemplaar aangetroffen wordt. Uit on-
gedetermineerd materiaal collectie A’dam
komt nu een man van 30-8-1985 uit Lely-
stad Zanddepot A72 (leg. J. De Rond) te
voorschijn en daarnaast nog  een man van
18-9-2000 uit de Oostvaardersplassen
(Keersluisplas, leg. De Rond / van der
Hout). Beide vliegen komen uit een malaise-
val. Ook uit een malaiseval maar dan in het
Zwanenwater (Callantsoog) komen de vol-
gende drie exemplaren: (1m 21-6-2003, 1v
26-7-2003, 1m 6-9-2003, leg. A. Ba-
rendregt). Deze val stond aan de rand van
een vochtige duinvallei grenzend aan het
Eerste Water, met zowel rietvelden, wilgen-
bosjes als vochtige duingraslanden in de di-
recte omgeving. Als laatste verrassing komt
Laurens van der Leij nog met een netvangst
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Fig. 1 – De verspreiding van Sciomyza simplex over
Nederland in 5x5 km-hokken.

Fig. 2 – Spreiding van Nederlandse waarnemingen van de Sciomyza-soorten
over de maanden. 
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van een vrouw uit de Moerputten bij ’s Her-
togenbosch (23-7-2001, coll. NBNM Til-
burg). 
Minstens weten we nu dat de soort nog in-
heems is in Nederland en dat we naast de 1
à 2 zeer oude exemplaren nog 6 recentere
waarnemingen kunnen toevoegen. Dit be-
perkte aantal heeft zeker met de herken-
baarheid van de soort te maken; mijn voor-
spelling is dat er na nauwkeurig onderzoek
meer kunnen volgen.
Bezien we de ruimtelijke verspreiding (fi-
guur 3) met het beperkte aantal exempla-
ren, dan wordt deze vergelijkbaar met S.
simplex: nadruk op het westen van het land
(duinen, Flevopolders, rand rivierengebied).
Tevens komt de spreiding in het jaar (figuur
2) van de soorten overeen, met de kantte-
kening dat de weinige waarnemingen van S.
testacea in het tweede deel van de vliegtijd
van S. simplex liggen. Roskosny (1984) ver-
meldt de soort uit heel Scandinavië van
slechts twee locaties in Zweden (Öland en
Gotland); de Baltische staten, Joegoslavië
en Frankrijk worden ook genoemd. Revier &
vd Goot (1989) melden tevens België, Duits-
land en Polen. Ricosecchi (1992) geeft geen
opgave uit Italië, waarmee een midden-Eu-
ropese verspreiding waarschijnlijk wordt.
Minstens is de soort weinig in Europa aange-
troffen.

Abstract
The distribution of the two Sciomyza species
(Sciomyzidae) in The Netherlands is discus-
sed. Sciomyza simplex is present all over
the country, with most specimens in the
western parts, including the dunes. About
50 specimens are known; the main flight pe-
riod is from May till August. Sciomyza testa-
cea was only known from 1919; 6 recent
specimens can be added, to prove that the
species is native in The Netherlands. 
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Negentien jaar zweefvliegen in een tuin in Appinge-
dam: een methodologische en ecologische analyse

Jan Kuper

Inleiding
Geïnspireerd door de oproep voor waarne-
mingen voor van de atlas van ‘De Neder-
landse zweefvliegen’ (Reemer et al 2009)
ben ik in 2002 begonnen met een serieuze
inventarisatie van mijn tuin in het stadscen-
trum van Appingedam, Groningen. Van
1994 tot en met 2001 werden al met enige
regelmaat waarnemingen van zweefvliegen
genoteerd. Na de evaluatie van 10 jaar bijen
in dezelfde tuin (Kuper 2013) werd het ook
tijd om de waarnemingen van de zweefvlie-
gen nader te analyseren. Het doel van dit
artikel is om methodologische en ecologi-
sche resultaten van de 19 jaren van zweef-
vliegwaarnemingen weer te geven. De inlei-
dende teksten zijn grotendeels overgeno-
men uit Kuper (2013).

De tuin.
De tuin (figuur 1) waar het om gaat is gele-
gen aan de rand van een eind jaren 1980

gebouwde nieuwbouwwijk met veel bloem-
rijke tuintjes en een ruim oppervlak aan
kale bodem. De tuin bevindt zich aan de
noordkant van mijn huis in het centrum van
Appingedam, Groningen (AC 253.2-593.8).
De bodem bestaat uit ‘zwarte grond’. Deze
grond is in de midden jaren 1980 aange-
bracht toen bleek dat de oorspronkelijke bo-
dem vervuild was met olieproducten afkom-
stig van de garage van de toenmalige Dam-
ster Autobus Maatschappij, de DAM. In het
late voorjaar, zomer en vroege herfst wordt
de tuin tussen ca. 9 uur ’s ochtends en 17
uur ’s avonds door de zon beschenen. De
tuin is ca. 47 m2 (4,5m x 10,5m) groot. De
tuin wordt aan drie kanten omgeven door
een twee tot vier meter breed looppad van
stoeptegels en bakstenen. De tuin wordt
aan de oost-, zuid- en westkant begrensd
door huis- en schuurmuren. Aan de noord-
kant gaat de tuin over in een grasveld. Dit
grasveld is in het najaar van 2004 in de
plaats gekomen van een moestuin. In de

Figuur 1. De tuin in Appingedam waar gedurende 1994-2012 de zweefvliegeninventarisatie plaats-
vond. De foto is genomen op 2 juli 2011. Foto Jan Kuper.
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moestuin werden voornamelijk aardappels
en aardbeien geteeld. De overgang van de
tuin naar het grasveld werd gescheiden door
een dichte coniferenhaag, die in het voorjaar
van 2010 is verwijderd. Hierdoor kreeg de
wind meer vat op de tuin, maar tevens is de
bereikbaarheid van de tuin voor de zweef-
vliegen vergroot. De noordoostkant wordt
beschaduwd door een hoge, meer dan 75
jaar oude conifeer. Onder de hoge conifeer is
een ondergroei van struiken en klimop aan-
wezig, afgewisseld met kale bodem. Aan de
zuid- en westkant is de tuin bloemrijk, met
Isotoma (Isotoma fluviatilis, de kleine
blauwwitte bloemetjes op de foto) vanaf half
mei/begin juni tot in augustus als beeldbe-
palende bloemensoort. Gedurende het sei-
zoen hebben de zweefvliegen naar schatting
20 tot 30 plantensoorten tot hun beschik-
king. Hiervan is geen inventarisatie gemaakt
en daarom  wordt er hier niet nader op inge-
gaan.

Methode
De inventarisaties werden uitgevoerd door
scannend rond de tuin te lopen. Met een
vlindernet werden zweefvliegen gevangen en
waar mogelijk in de hand op naam gebracht
als dat in het veld niet mogelijk was. Lukte
dat niet, dan werden de zweefvliegen verza-
meld en dezelfde dag geprepareerd om later
te worden gedetermineerd. Veelal is er op
één dag tijdens meerdere perioden geobser-
veerd, maar aantal en tijdsduur is niet geno-
teerd. Het aantal observatie-uren loopt in de
tientallen. De inventarisaties werden niet ge-
standaardiseerd uitgevoerd. Niet alle indivi-
duele onbekende zweefvliegen werden ver-
zameld voor determinatie en niet alle indivi-
duen van algemeen voorkomende soorten
werden genoteerd. De analyses hierna zijn
daarom niet gebaseerd op aantallen indivi-
duen.
Van 1994 tot en met 2001 zijn ad hoc
zweefvliegen genoteerd en in 2002 is alleen
in april en in augustus naar de zweefvliegen
gekeken. Van 2003 tot en met 2011 is gedu-
rende de hele activiteitsperiode van de
zweefvliegen geïnventariseerd. In 2012 is al-
leen in april en mei naar zweefvliegen geke-
ken. Daarom worden voor de analyses,
waarbij waarnemingen over het hele seizoen
van belang zijn, alleen die jaren betrokken
die aan deze voorwaarde voldoen.
De informatie en vergelijkingen die in dit ar-
tikel zijn verwerkt, zijn gebaseerd op ‘De Ne-
derlandse zweefvliegen’ (Reemer et al
2009), tenzij anders vermeld. Er is voor re-

levante literatuur alleen gezocht in het ar-
chief van ‘De Vliegenmepper’ (Sectie Diptera
- NEV 2012).

De soorten
Op 26 augustus 1994 werd de eerste zweef-
vlieg in de tuin genoteerd, een Myathropa
florea van onbekend geslacht. Op 27 mei
2012 werd met de waarneming van een
mannetje Tropidia scita vooralsnog de laat-
ste zweefvlieg in de tuin genoteerd. In totaal
zijn er van 1994 tot en met 2012 tijdens 597
waarnemingen 1153 zweefvliegen verdeeld
over 50 soorten waargenomen. De bijlage
geeft een overzicht van de waargenomen
soorten met enkele waarnemingsstatistieken
en ecologische karakteriseringen. Episyrphus
balteatus was verreweg de meest algemene
soort met 319 individuen, gevolgd door de
Eristalis tenax met 130 individuen. Van vijf
soorten zijn tussen de 50 en 70 individuen
geteld, van veertien soorten zijn tussen de
tien en 50 individuen waargenomen. Elf
soorten zijn slechts met één individu gevon-
den. Eristalis tenax is de soort met de mees-
te waarnemingen, namelijk 54. Van twaalf
soorten is maar één waarneming gedaan
(waaronder de genoemde elf soorten met
één individu). Geen enkele soort wordt ver-
meld in de lijst van bedreigde soorten van
Zeegers en Van Steenis (2009).
De inventarisatie van een tuin in Zeist in
1997 en 1998 leverde 36 soorten op (Van
Veen 1998). De beide tuinen hebben 32
soorten gemeenschappelijk. Vier soorten zijn
alleen in Zeist gevonden, terwijl 18 soorten
alleen in Appingedam zijn gevonden. Dit
laatste verschil wordt ongetwijfeld veroor-
zaakt door de veel langere waarneemperiode
in Appingedam.

Waarnemingstatistieken op jaarba-
sis
Een waarneming wordt hier gedefinieerd als
een observatie van minimaal één individu
van één soort op één dag. Het aantal waar-
nemingen per jaar varieerde sterk (figuur 2).
Van 1994 tot en met 2001 lag het aantal
waarnemingen beneden de 20, wat ook het
geval was in 2004 en 2012. Vanaf 2002 is de
waarnemingsinspanning gemiddeld veel gro-
ter met een piek van 131 waarnemingen in
2009. Dientengevolge is ook het aantal soor-
ten dat jaarlijks werd gezien sterk wisselend
(figuur 3) met een maximum van 33 soorten
in 2009. Dat is niet geheel toevallig het jaar
met de meeste waarnemingen. Er was een
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sterke correlatie tussen het aantal waarne-
mingen per jaar en het aantal soorten per
jaar (figuur 4). Theoretisch is er een maxi-
mum aan waarnemingen om een maximum
aantal soorten vast te stellen, maar of dat
hier is bereikt is de vraag. De lijn van een
denkbeeldige kromme lijkt nog niet horizon-
taal te lopen aan het rechtereinde van de
grafiek.
Het totaal aantal van 50 soorten werd op 13
mei 2012 bereikt na de waarneming van
twee vrouwtjes van Melanogaster hirtella.
Het cumulatief aantal soorten nam gestadig
toe met vanaf 2002 tot en met 2012 jaarlijks
nog één tot zes nieuwe soorten (figuur 5).
Alleen in 2011 is geen nieuwe soort aan de
lijst toegevoegd. Er lijkt na 2009 een afvlak-

king in de lijn te komen, wat er op kan dui-
den dat het maximum aantal soorten bijna is
bereikt.

Waarnemingstatistieken op maand-
basis
De vroegste waarneming van een zweefvlieg
was de waarneming van een vrouwtje E. te-
nax op 24 februari 2007. De meest late
waarneming in het jaar was die van een
vrouwtje van de E. balteatus op 6 november
2010. In de periode 2003-2011 (de periode
dat tijdens het hele seizoen waarnemingen
zijn genoteerd) was de waarneming van een
vrouwtje Parasyrphus punctulatus op 7 april
2007 de vroegste van een nieuwe soort. De
meest late waarneming van een nieuwe

Figuur 2. Het aantal waarnemingen per jaar.

Figuur 3. Het aantal soorten per jaar.
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soort in die periode was die van een manne-
tje Xylota segnis op 6 september 2009.
Het aantal waarnemingen per maand vari-
eerde sterk, met lage aantallen logischerwijs
vroeg en laat in het jaar (figuur 6). Vanaf
april tot en met augustus schommelde het
aantal waarnemingen tussen 69 en 122
waarnemingen per maand om in de maan-
den september en oktober te dalen naar iets
minder dan 50 waarnemingen per maand.
Het aantal soorten per maand variëerde van
april tot en met augustus tussen 27 en 32
met een duidelijke daling naar 19 soorten in
juni (figuur 7). Deze daling wordt vooral ver-
oorzaakt door het verdwijnen van soorten
met twee generaties waarvan de eerste ge-
neratie gedurende de maand mei is uitgevlo-
gen en waarvan de tweede generatie pas in

juli weer in de tuin verschijnt (figuur 12).
Het aantal eerste waarnemingen van soorten
laat zelfs een nog sterkere daling in juni zien
ten opzichte van de twee aan weerszijden
gelegen maanden (figuur 9). Vreemd genoeg
laat het landelijk bestand zien dat de piek in
het soortenaantal half mei wordt bereikt, ge-
volgd door een daling in juni en juli om ver-
volgens op de grens van juli en augustus
nog licht te stijgen, waarna in de tweede de-
cade van augustus de daling definitief wordt
ingezet (Van Veen et al 2009, figuur 35, blz.
59). Dat het aantal soorten in de tuin in juli
en augustus hoger is dan in april en mei
wijkt dus sterk af van het landelijk beeld. Dit
wordt veroorzaakt door het in april en mei
ontbreken van de eerste generatie van een
aantal soorten die twee of meer generaties

Figuur 4. De correlatie tussen het aantal waarnemingen per jaar en het aantal soorten
per jaar.

Figuur 5. Het cumulatief aantal waargenomen soorten van 1994 tot en met 2012.
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hebben, terwijl de tweede en/of derde gene-
ratie in juli en augustus wel in de tuin wordt/
worden gezien (figuur 12).
Dat de dip in juni niet het gevolg is van een
lagere waarnemingsintensiteit laat figuur 8
zien. In de hier getoonde correlatie tussen
het aantal waarnemingen per maand en het
aantal soorten per maand, ligt het punt voor
juni duidelijk onder de best passende lijn,
wat betekent dat er minder soorten worden
gevonden dan voor het aantal waarnemin-
gen wordt verwacht. Dit geldt overigens ook
voor oktober. In deze maand worden relatief
veel waarnemingen gedaan doordat de wei-

nige soorten die nog aanwezig zijn, wel zeer
actief zijn.

Gedrag in de tuin
De meeste waarnemingen betreffen rusten-
de en foeragerende zweefvliegen. Eenen-
twintig soorten zijn foeragerend gezien,
waarbij minimaal dertien soorten op Isotoma
fluviatilis zijn waargenomen. Deze plant was
verreweg de meest populaire nectarbron van
de tuin, mede ook door haar ruime en lang-
durige aanwezigheid, van mei tot en met au-
gustus (zie ook figuur 1).
Van verschillende soorten is voortplantings-

Figuur 6. Het aantal waarnemingen per maand.

Figuur 7. Het aantal soorten per maand.
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Figuur 8. De correlatie tussen het aantal waarnemingen per maand en het aantal soorten
per maand. De kromme is berekend zonder de afwijkende punten van juni en oktober
(stippen Reeks 1 en Reeks 2)

gedrag waargenomen. Van mannetjes van
zes soorten is territoriaal zweefgedrag geno-
teerd: Cheilosia semifasciata,  Dasysyrphus
albostriatus, Epistrophe eligans, Episyrphus
balteatus en vooral Eristalis pertinax.
Van E. pertinax, Helophilus pendulus, Me-
rodon equestris en Sphaerophoria scripta
zijn copula’s gezien in de tuin. Van M.
equestris is ei-afzet gezien bij Sneeuwklokje
en Narcis. Cheilosia caerulescens is ei-afzet-
tend waargenomen op Huislook. Eupeodes
corollae en S. scripta hebben eitjes afgezet
in de buurt van bladluiskolonies op o.a.
Hulst.
Spectaculair waren de waarnemingen van de
vangsten van drie E. balteatus en de enige
Volucella bombylans van de tuin door de

graafwesp Ectemnius sexcinctus. Deze
graafwesp verdooft zijn prooi om die vervol-
gens levend te begraven met achterlating
van een ei. De hieruit kruipende larve eet
vervolgens de prooi op. De drie Episyrphus-
sen werden tussen de poten van de wesp
vliegend weggevoerd. De Volucella werd
waarschijnlijk wel gestoken (en dus ver-
lamd), maar werd vervolgens losgelaten en
niet meegenomen. Helaas werd die vlieg niet
teruggevonden en het is dus onduidelijk wat
zijn of haar lot uiteindelijk was.

Voedselgildes
Adulte zweefvliegen houden hun energie-
voorraad op peil door nectar en/of stuifmeel
te eten. Vrouwtjes zijn daardoor in staat om

Figuur 9. Het aantal nieuwe soorten per maand.
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Figuur 10. De 50 soorten verdeeld over de verschillende voedselgildes. Het aantal soorten
per voedselgilde is vermeld.

eieren te produceren, mannetjes kunnen
hiermee hun patrouilles of hun zwevende
verdediging van territoria bekostigen.
Zweefvlieglarven hebben een heel ander di-
eet dan volwassen zweefvliegen. De larven
van zweefvliegen worden ingedeeld in vier
hoofdgroepen met elk een eigen voedselspe-
cialisme. Van Veen et al (2009) hebben de
verschillende hoofd- en subgroepen weerge-
geven. Daarvan is gebruik gemaakt om de
vijftig soorten van de tuin in te delen (figuur
10). Op hoofdgroep vormen de zoöfagen en
de saprofagen met 23 en 20 soorten de
hoofdmoot in de tuin. Binnen de zoöfagen
zijn de bladluiseters verreweg in de meer-
derheid. Xanthandrus comtus is de enige
niet-bladluisetende soort. De larve van deze
soort eet rupsen. Binnen de saprofagen zijn
de waterbewoners sterk in de meerderheid.
Met name Eristalis spp. en Helophilus spp.
worden als adult veel in de tuin vastgesteld.
Aangezien er in de tuin (of in de buurt er-
van) geen wateren voorkomen die geschikt
zijn voor de larven betekent dit dat waar-
schijnlijk alle soorten als zwerver in de tuin
voorkomen. Van de terrestrisch saprofagen
verrichten Volucella bombylans en Volucella
zonaria opruimwerkzaamheden in nesten
van respectievelijk hommels (Bombus spp.)
en sociale plooivleugelwespen (vooral
Vespula spp.). De groep van de fytofagen
bestaat uit 7 soorten en is daarmee de klein-
ste groep. Ch. caerulescens, M. equestris en
Eumerus funeralis behoren tot de fytofagen
die bijna uitsluitend in tuinen worden gevon-
den. De larven van de laatste twee soorten
leven ondergronds van bloembollen. In de
tuin zullen de larven gebruik hebben ge-

maakt van de bollen van de hyacinthen, nar-
cissen en sneeuwklokjes, zonder zichtbare
schade aan te richten aan het bloembollen-
bestand. De larve van Ch. caerulescens mi-
neert in bladeren van huislook, dat ook in de
tuin aanwezig is, eveneens zonder desas-
treuse gevolgen voor de plant.

Levenscyclus
Van Veen et al (2009) hebben acht verschil-
lende typen levenscycli voor zweefvliegen
onderscheiden. In de tuin worden soorten
van zeven verschillende typen gevonden (fi-
guur 11). Er zijn geen soorten gevonden met
een larvale fase van meer dan één jaar.
Sphaerophoria rueppelli is ingedeeld bij
soorten met 2 en >2 generaties per jaar en
een overwintering als larve. Meliscaeva auri-
collis overwintert als adult en als larve en
heeft meer dan twee generaties per jaar. De
meeste soorten (34) overwinteren als larve.
Daarvan hebben 29 soorten twee of meer
generaties per jaar. Popoverwinteraars (9
soorten) en soorten met één generatie per
jaar (8 soorten) zijn sterk in de minderheid.
De vijf soorten met een overwintering als
adult hebben alle meer dan twee generaties
per jaar.

Vliegperiode
Dankzij de vele honderden waarnemingen
kon de vliegperiode van de 50 soorten gra-
fisch worden uitgezet (figuur 12). De soorten
zijn ingedeeld in groepen met respectievelijk
één, twee en meer dan twee generaties per
jaar. Soorten met meer dan twee generaties
hebben gemiddeld een langer seizoen dan
de beide andere groepen, waarbij zij zowel
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vroeger, maar vooral ook later in het jaar
nog actief zijn. Van de soorten met twee ge-
neraties lijkt de eerste generatie minder al-
gemeen dan de tweede. Dit volgt uit het
aantal waarnemingen dat vroeg in het jaar
(eerste generatie) minder in aantal en dicht-
heid is dan later in het jaar (tweede genera-
tie). Tussen de eerste en tweede generatie
zit veelal een duidelijk gat in de waarnemin-
gen. De groep van soorten met één genera-
tie bestaat vooral uit voorjaars- en zomer-
soorten. Er zijn drie soorten die in augustus
werden gezien. Hiervan zijn Cheilosia im-
pressa en V. zonaria late zomersoorten. V.
bombylans is een zomersoort, waarvan de
waarneming in de laatste decade van haar in
Nederland bekende activiteitsperiode is ge-
daan.

Veranderingen in zweefvliegsamen-
stelling
Om eventuele veranderingen in de soorten-
samenstelling over de jaren vast te stellen is
2009 als referentiejaar genomen. In dit jaar
zijn de meeste soorten (33) gezien. Vervol-
gens zijn de soorten die niet zijn gevonden
in 2009, ingedeeld in categorieën gebaseerd
op het jaar van de eerste waarneming vanaf
2002. Figuur 13 geeft daarvan het resultaat.
Daarin valt te zien dat in de periode 1994-
2001 en in de individuele jaren vanaf 2002
het relatief aandeel van soorten die in 2009
zijn gevonden minimaal 71,4% in 2006 tot
maximaal 100% in 2004 is. Er is geen trend

in toe- of afname van het aandeel van soor-
ten uit 2009 over de periode 1994-2012. In
2002 zijn drie soorten voor het eerst gezien
die in de meeste jaren erna ook zijn gezien,
waaruit min of meer volgt dat deze soorten
in 2009 ‘toevallig’ niet zijn gezien. Hetzelfde
geldt voor de drie soorten die in 2003 voor
het eerst zijn gezien en die in de jaren erna
nog regelmatig zijn gezien. Van de 33 soor-
ten die in 2009 zijn gevonden, werden er 27
gedurende drie jaar of meer gezien. Er lijken
daarmee geen grote verschuivingen in de
zweefvliegenfauna te kunnen worden gecon-
stateerd. Overige verschillen worden ver-
klaard door eenmalige waarnemingen van
soorten, zoals het geval is voor de periode
1994-2001 en de jaren 2005 tot en met
2008, waarin steeds één tot twee unieke
soorten werden vastgesteld (zie ook de bijla-
ge, kolom ‘1994-2012’). Ook 2009 heeft vier
soorten die in geen enkel ander jaar zijn
vastgesteld.

Vergelijking met de regio
Welke soorten er in de tuin kunnen worden
gezien wordt natuurlijk voor het grootste ge-
deelte bepaald door de aanwezigheid van de
soorten in de omgeving. De soortensamen-
stelling van de tuin zal dus een afspiegeling
van die van de omgeving zijn. In de tuin is
33,1% van het aantal soorten gevonden dat
uit de provincie Groningen (zonder de Wad-
deneilanden) na 1990 bekend is. De provin-
cie Groningen is in een noordelijke zeekleire-
gio en een zuidelijke binnenlandse zandgron-

Figuur 11. De 46 soorten die konden worden verdeeld naar aantal generaties per jaar en
overwinteringstadium. Van vier soorten is het overwinteringstadium onbekend. Het aantal
soorten per strategie is vermeld. Zie verder de tekst.
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denregio ingedeeld, met ieder een eigen
soortensamenstelling. Appingedam ligt in de
zeekleiregio. In de tuin is 45,9% van de
soorten van de zeekleiregio gevonden. Er
zijn een aantal grote opgespoten terreinen in
de provincie, die daarmee in het bodemtype
afwijkend zijn van zeeklei: delen van het
Lauwersmeergebied, de Eemshaven en de
havenmond van Delfzijl. Ook de stad Gronin-
gen is ‘anders’ dan de zeekleibodem. Als
zweefvliegen die alleen op deze afwijkende
plekken worden gevonden, evenals de soor-
ten die alleen in Appingedam zijn gevonden,
worden verwijderd, dan is 54,9% van de
zweefvliegsoorten van de geschoonde zee-
kleilijst in de tuin vastgesteld. Of deze per-
centages hoog of laag zijn is onduidelijk, ge-
zien het ontbreken van vergelijkingen met
andere tuinlijsten. 

Tot besluit
Negentien jaar zweefvliegenwaarnemingen
noteren levert heel veel gegevens op, ook
voor een tuin met een oppervlakte van nog

geen 50 m2! Als je de gegevens nader be-
kijkt dan leveren de drie meest intensief be-
keken jaren (2009, 2007 en 2006, gezamen-
lijk 297 waarnemingen) al 44 van de 50
soorten op. Van de overige zes soorten is
één soort drie jaar gezien en vijf soorten
maar één jaar. Kortom, in de tuin in Appin-
gedam was het in drie jaar mogelijk geweest
om alle soorten die van 1994 tot en met
2012 regelmatig in de tuin voorkomen, op
één soort na, vast te stellen. De jaarlijkse
inspanning in de vorm van het aantal obser-
vatiedagen is te verlagen, door vanaf april
tot en met september gedurende één dag
per maand alle zweefvliegen gedurende één
of twee uur consequent te verzamelen. Bij-
komend voordeel van deze gestandaardi-
seerde inventarisatie is dat nu ook het aan-
tal individuen van verschillende soorten in
goede verhoudingen worden vastgesteld.
Nadeel is dat soorten in lage dichtheden een
grotere kans hebben om te worden gemist.
Dit kan worden opgevangen door toch regel-
matig in de tuin te blijven observeren, waar-

Figuur 12. De vliegperiode van 50 soorten zweefvliegen in de periode 1994-2012. De drie
groepen zijn op basis van het aantal generaties ingedeeld. Binnen de groepen is de volgor-
de op basis van de vroegste waarneming bepaald. Waarnemingen zijn horizontaal per soort
uitgezet.
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Tabel 1. Relatieve overeenkomst van de soortensamenstelling in
de tuin met verschillende onderdelen van de regio. Alleen de soor-
ten die na 1990 zijn gezien zijn hierin betrokken.

Aantal
% overlap
App'dam

Appingedam
Groningen z. Wadden

50
151

100
33,1

Groningen zeeklei
Groningen zeeklei exclusief grote
opgespoten terreinen exclusief Gro-
ningen stad exclusief Appingedam
uniek

109

91

45,9

54,9



bij alleen op nieuwe soorten wordt gelet. Als
je ook geïnteresseerd bent in vliegtijden dan
is het zaak om ook in de wintermaanden op
zonnige en warme dagen de ogen open te
houden. En ben je daarnaast ook geïnteres-
seerd in mogelijke veranderingen in de
zweefvliegensamenstelling, dan zul je de in-
ventarisatie over meerdere jaren moeten
volhouden.
Met de lijst van de waargenomen zweefvlie-
gen kan een indeling worden gemaakt op
basis van verschillende life history traits (ei-
genschappen) van de soorten, zoals bijvoor-
beeld op basis van vliegtijden, voedselgilde,
het aantal jaarlijkse generaties en overwin-
teringsstadium. En het wordt interessant om
dit soort gegevens van meerdere tuinen
naast elkaar te leggen en te vergelijken. Is
er een verband tussen verschillen in eigen-
schappen van zweefvliegengemeenschappen
in bijvoorbeeld een gradiënt van noord naar
zuid of op verschillende bodemtypen? Kun je
die verschillen verklaren aan de hand van de
eigenschappen?
Hoe belangrijk zijn tuinen voor zweefvlie-
gen? Er zijn een aantal soorten die (bijna)
uitsluitend in tuinen voorkomen en niet er
buiten (zie onder ‘Voedselgildes’). Kunnen
tuinen in de bebouwde kom refugia vormen
voor (zeldzame) zweefvliegen? Kunnen tui-
nen in uitgestrekte landbouwgebieden refu-
gia vormen voor zweefvliegen? Kortom, wat
betekenen tuinen voor zweefvliegen?
Met zoveel vragen is het toch maar wat han-
dig dat zweefvliegen overal zijn en dat tui-
nen direct voor de deur liggen.

Summary
Nineteen years of hoverflies in an urban gar-
den in Appingedam, The Netherlands: a me-
thodological and an ecological analysis.
An inventory of hoverflies was carried out
from 1994 untill 2012 in an urban garden in
Appingedam, The Netherlands. All together
50 species were found. Number of species
per year was positively correlated with the
observation effort. Even after nineteen years
still new species were found, although the
cumulative curve of the number of species is
flattening after 2009, suggesting that a
maximum is about to be reached. During
spring and summer (i.e. from April until Au-
gust) number of species was highest in July
and August. This is in contrast with the over-
all Dutch hoverfly data which shows that the
number of species in The Netherlands is hig-
hest in May. In June the number of observed
species was lowest. This is mainly explained
by the disappearance of species that have
two generations per year of which the first
generation ends in May whereas the second
generation appears in July. The highest
number of species in July and August is ex-
plained by the lack in April and May of the
first generation of species that have two or
more generations, whereas the second and/
or third generation of these species is/are
present in July and August.
Zoophagous aphid consumers (22 species)
and aquatic saprophagous bacteria consu-
mers (15 species) were the most abundant
types of larval feeding guilds. Of the 46 spe-
cies that could be classified, 40 species have

Figuur 13. Het relatief aandeel per jaar van de soorten uit het referentiejaar 2009 en het
jaar van de eerste waarneming vanaf 2002. Zie de tekst voor nadere uitleg.
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two or more generations per year and 34
species hibernate in the larval stage. Twen-
tynine species have two or more generations
per year and hibernate in the larval stage.
Combinations of one generation per year
and hibernation in the pupal or adult stage
were represented by two to five species.
Species that have more than two genera-
tions per year are present earlier and later in
the year than species with one or two gene-
rations per year. The number of observa-
tions of the first generation of species that
have two generations per year was lower
than the number of observations of the se-
cond generation.
No large or consistent changes were obser-
ved in yearly species composition. A yearly
relative overlap in species composition of
71.4% (2006) to 100% (2004) was found
compared to 2009 in which year the highest
number of 33 species was found. Most diffe-
rences could be explained by the occurrence
of species that were observed in only one
year or were ‘accidentally’ missed in 2009.
The garden represented 33.1% of the speci-
es that have been found in the province of
Groningen. If only species of the clay region
of Groningen province were considered,
45.9% of the species were found in the gar-
den. Moreover, if species were excluded that
are only known from large artificial raised
land areas within the clay region or the city
of Groningen 54.9% of the clay region speci-
es were found in the garden.
Several questions are summed. Does the
composition of life history traits of hoverflies
in gardens differ in different parts of The
Netherlands, e.g. from north to south or with
different soil types. What is the importance
of gardens for hoverflies. With so many
questions, it becomes handy that hoverflies
are everywhere and gardens are found just a
few meters away from the back door.

Dankwoord
Een woord van dank gaat uit naar André van
Eck en Menno Reemer voor het op naam
brengen en controleren van enkele lastige
soorten.
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Bijlage. De soorten die gedurende 1994 tot
en met 2012 zijn waargenomen, gesorteerd
op voedselgilde en alfabetische volgorde.
‘Ind.’ = totaal aantal waargenomen individu-
en; ‘1e’ / ‘2e’ = vroegste c.q. meest late
waarneming; onder ‘1994-2012’ is het aan-
tal jaren dat een soort is waargenomen ver-
meldt; onder ‘Overwinteringstadium (NL)’ is
verondersteld dat alle Cheilosia's  als pop
overwinteren, maar daar waar dat niet expli-
ciet wordt genoemd in Reemer et al 2009 is
‘cf.’ er voor geplaatst.
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TAXON
Ind. 1e 2e 1994-2012 Voedselgilde # Generaties

Overwinterings-
stadium (NL)

Cheilosia caerulescens
Cheilosia impressa

46
1

04-05-2013 28-08-2013
26-08-2013

9
1

fytofaag
fytofaag

2
1 (2)

pop
cf. pop

Cheilosia pagana
Cheilosia semifasciata
Cheilosia vernalis
Eumerus funeralis

1
28

03-05-2013
13-04-2013

1

9

23-08-2013

31-05-2013

21-05-2013
1
8

07-09-2013

1

5

fytofaag
fytofaag

2
1

fytofaag

fytofaag

2(3?)

2

cf. pop
pop
cf. pop
larve (volgroeid +
onvolgroeid)

Merodon equestris
                   var. bulborum
                   var. equestris
                   var. equestris

58
23

23-04-2013
23-04-2013

5
6

24-04-2013
20-05-2013

                   var. narcissi
                   var. transversalis
                   var. validus
Eristalinus sepulchralis

14
2

29-04-2013
07-06-2013

8
14

08-05-2013
17-06-2013

01-07-2013
20-06-2013

13

30-06-2013
29-06-2013

fytofaag
fytofaag

1
1

fytofaag
fytofaag

1
1

01-07-2013
15-06-2013
13-06-2013
03-09-2013 7

fytofaag
fytofaag

1
1

fytofaag
saprofaag

1
2 (>2)

volgroeide larve
volgroeide larve
volgroeide larve
volgroeide larve
volgroeide larve
volgroeide larve
volgroeide larve
larve

Eristalis arbustorum
Eristalis horticola
Eristalis intricaria
Eristalis nemorum

54
12

01-06-2013
14-04-2013

21
13

27-03-2013
23-04-2013

Eristalis pertinax
Eristalis tenax
Helophilus hybridus
Helophilus pendulus

64
130

24-03-2013
24-02-2013

6
34

20-04-2013
23-04-2013

16-10-2013
10-09-2013

8
6

10-09-2013
10-09-2013

9
5

saprofaag
saprofaag

>2
>2

saprofaag
saprofaag

>2
>2

03-11-2013
04-11-2013

12
13

06-08-2013
23-10-2013

4
11

saprofaag
saprofaag

>2
>2

saprofaag
saprofaag

>2
>2

Helophilus trivittatus
Lejogaster metallina
Melanogaster hirtella
Myathropa florea

23
1

25-05-2013
12-07-2013

2
19

29-04-2013
21-04-2013

Neoascia podagrica
Rhingia campestris
Syritta pipiens
Tropidia scita

6
4

30-04-2013
21-04-2013

68
7

23-04-2013
24-04-2013

30-08-2013 10
1

11-09-2013
1
8

saprofaag
saprofaag

>2
2

saprofaag
saprofaag

1
(1-)2

04-09-2013
25-08-2013

3
4

24-09-2013
19-07-2013

12
3

saprofaag
saprofaag

2
2(3?)

saprofaag
saprofaag

2
1(-2)

volgroeide larve
volgroeide larve
volgroeide larve
volgroeide larve
volgroeide larve
adult vrouwtje
volgroeide larve
volgroeide larve
volgroeide larve
larve
larve
larve
larve
pop
volgroeide larve
ONB

Volucella bombylans var. plu-
mata
Volucella zonaria
Xylota segnis
Baccha elongata

1

1

19-08-2013

10-08-2013
2
2

22-05-2013
02-05-2013

Dasysyrphus albostriatus
Epistrophe eligans
Episyrphus balteatus
Eupeodes corollae

5
5

17-05-2013
13-04-2013

319
65

24-03-2013
29-04-2013

1

1
06-09-2013
11-07-2013

2
2

saprofaag

saprofaag

1

1
saprofaag
zoöfaag

2(-3?)
2

09-09-2013
29-05-2013

4
3

06-11-2013
12-08-2013

12
11

zoöfaag
zoöfaag

2
1

zoöfaag
zoöfaag

>2
>2

Eupeodes luniger
Melanostoma mellinum
Melanostoma scalare
Meligramma guttata

2
29

22-08-2013
29-04-2013

8
1

29-04-2013
27-08-2013

Meliscaeva auricollis var. ma-
culicornis
Heringia sp. (=Neocnemodon
sp.)
Parasyrphus punctulatus
Platycheirus albimanus

1

2

04-07-2013

11-06-2013

3
10

07-04-2013
29-04-2013

19-09-2013
29-10-2013

1
10

09-10-2013 7
1

zoöfaag
zoöfaag

>2
>2

zoöfaag
zoöfaag

>2
2

24-07-2013

1

2

26-04-2013
03-09-2013

3
6

zoöfaag

zoöfaag

>2

2

zoöfaag
zoöfaag

1
>2

volgroeide larve

volgroeide larve
ONB
volgroeide larve
volgroeide larve
volgroeide larve
adult vrouwtje
pop
pop
volgroeide larve
volgroeide larve
ONB
larve/adult vrouw-
tje
ONB

pop
volgroeide larve

Platycheirus peltatus
Platycheirus scutatus

Scaeva pyrastri

Scaeva selenitica

1

11

27-07-2013

25-04-2013

19

9

18-04-2013

06-04-2013
Sphaerophoria rueppelli
Sphaerophoria scripta
Syrphus ribesii
Syrphus torvus

1
13

27-08-2013
10-06-2013

7
4

17-06-2013
07-04-2013

24-08-2013

1

5

27-08-2013

06-08-2013

11

4

zoöfaag

zoöfaag

2

2

zoöfaag

zoöfaag

>2

>2

26-08-2013
1
5

23-10-2013
29-04-2013

5
3

zoöfaag
zoöfaag

'2-3
>2

zoöfaag
zoöfaag

>2
>2

Syrphus vitripennis
Xanthandrus comtus

7
1

07-04-2013
29-07-2013

20-10-2013 5
1

zoöfaag
zoöfaag

>2
>1

volgroeide larve
larve (volgroeid +
onvolgroeid)
niet in NL. Adult
vrouwtje
adult vrouwtje
larve
volgroeide larve
volgroeide larve
volgroeide larve
volgroeide larve
niet in NL? Larve
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