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Parhelophilus consimilis 

juli aug sept okt 

Parhelophilus frutetorum 

juli aug sept okt 

Parhelophilus versicolor 

juli aug sept okt 

Fig. 10 (blz. 6) Aantal vangsten van Anasimyia 

lineata per vijfdaagse periode, gesommeerd over 

de jaren . 

Fig . 11 (boven) Idem, Parhelophilus consimilis 

Fig. 12 (midden) Idem, Parhelophilus frutetorum 

Fig . 13 (onder) Idem, Parhelophilus versicolor 
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l GAZETTEER OP DE KAART 1 250.000 

Anonymus, 1979. Lijst van geografische namen 

op de Overzichtskaart van Nederland 1 : 

250.000. - Topografische Dienst, Delft: 1 - 6 + 

25 pp. Prijs fl 35,00. 

Door de Topografische Dienst i n Delft is een 

lijst samengesteld van namen die voorkomen op 

de 1 : 250.000 kaart, zoals die o.m. is afge

drukt in de handleidingen voor de EIS- projekten. 

Van deze kaart bestaat zowel een militaire als 

een civiele editie, resp. met het UTM-grid en 

coördinaten van de Rijksdriehoekmeting. Ook in 

enkele andere details wijken de beide edities 

af . Deze. lijst is voor beide van toepassing. 

De 25 bladzijden lange lijst bestaat uit een 

verkleinde output van een computer, en geeft ach

tereenvolgens 

(al naam (meestal een plaatsnaam) 

(b) code (o.m. PLTS voor steden en dorpen, VLV 

voor vliegveld, in totaal 21 catego

rieën) 

(cl provincie (afkorting volgens CBS- norm) 

(d) inwoneraantal (ontleend aan de volkstelling 

1971, afgerond op honderdtallen) 

(el blad en editie (kaartnummer militaire 

kaart) 

(f) civiele editie (kaartnaam civiele editie) 

(g) UTM-coördinaten ( genoemd worden de zone 

en de coördinaten op honderd meter 

nauwkeurig; de coördinaten hebben een 

uitsluitend numerieke aanduiding, zie 

hieronder) 

(h) RD- coördinaten (x en y worden gegeven in 

het zg. verschoven coördinaten- systeem 

van de Rijksdriehoekmeting, met een 

nauwkeurigheid van 100 meter) 

(i) geografische coördinaten (met een nauwkeu

righeid van tiende delen van minuten 

zijn de lengte- en breedtegraden gege

ven). 

Zoals onder (g) al werd aangegeven worden de 

UTM-coördinaten in deze lijst in uitsluitend 

numer ieke notatie gegeven. Aangezien dit nu de 
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,derde wijze van refereren is voor de coördinaten 

van het U.T.M. - systeem (na de 'U.T.M.-coördina

ten alfanumeriek' volgens de notatie FT2021 en 

de EIS-matrixnummers) is het voorstelbaar, dat 

het verband tussen deze drie notaties niet voer 

ieder even duidelijk is. Op bijgaand kaartje 

·zijn de drïe systemen aangegeven, zodat verge

lijking eenvoudig is. 

Ter toelichting nog een voorbeeld. De plaats Gul

pen heeft volgens de plaatsnamenlijst van EIS

Nederland de matrixcode 33 22 , wat overeenkomt 

1 -

2 594 

4 592 

8 588 

10 586 

12 584 

14 582 

NIEUWSBRIEF E.I . S.-NEDERLAND, 8 

Codering van de hokken van het Universal 

Transverse Mercator systeem volgens 

a. EIS- matrixnummers (de cijfers buiten het 

kader 

b. UTM-alfanumeriek (de lettercombinaties in 

samenhang met de vette lijnen op de kaart) 

c. UTM- numeriek (de cijfers binnen het kader) 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

16 580 

'<::.~IJ \ ( 
~ \r' 

18 

18 

20 

578 

576 

,v 
,L./..J-W---+---l---+--l-+-W---l-++-¼;:+---t-î1'--/ 

/ V""\ - - _...,/, ) ...slJ' ~ 

/ 
20 

22 

22 574 

24 

24 572 
L C 

26 

28 

28 L D 

30 

30 

32 

32 

34 
34 

52 54 56 58 60 62 64 66 68 30 32 34 36 

l 4 1 161 19 1 1101 1121 114 1 116 1 119 1 1201 12 2111 1261 1281 1301 132 1 

'--- ----EIS- matrixnummers---+-



NIEUWSBRIEF E . I.S.-NEDERLAND, 8 

met het 10 x 10 km
2 

UTM- hok GS 03. In de hier 

besproken naamlijst van de Topografische Dienst 

treft u als coördinaten E 703.5 en N 5633 . 4 . 

Het cijfer achter de punt geeft het 100 x 100 m
2 

hok aan, het eerste cijfer voor de punt de 1 x 1 

km
2 

aanduiding. Er blijft dus over voor het 10 x 

10 km
2 

hok de code 70 oost en 563 noord . Zoals 

u op het kaartje kunt aflezen komt dit overeen 

met het matrix- hok 33 22. Met behulp van deze 

lijst is het nu ook mogelijk het 1 x 1 km
2 

hok 

van kleinere plaatsen op te geven. Maar denkt u 

er dan aan dat de aanduiding van het 1 x 1 km
2 

hok bij EIS ook in een andere volgorde en boven

dien nog van boven naar beneden en dan van links 
2 

naar rechts verloopt? Het 1 x 1 km hok van Gul-

pen is dus niet 33 maar 63, m.a.w. de coördinaten 
2 . . . 

op 1 x 1 km niveau ziJn : 

UTM-numeriek: 

UTM- code : 

EIS-matrix: 

E 703 en N 5633 

GS 0333 

336223 

Wij hopen overigens de huidige plaatsnamenlijst 

van EIS t.z.t. te kunnen uitbreiden met de gege-

vens uit de hier besproken lijst. (JvT) 

PUBICATIES UIT HET BUITENLAND 

Notes Fauniques de Gembloux 

De vakgroep 'Zoologie générale et faunistique' 

van de Landbouwhogeschool in Gembloux is in 1979 

gestart met een nieuwe serie mededelingen, die 

van belang zijn voor het EIS-werk. De serie 

wordt dan ook gepresenteerd als een bijdrage aan 

de European Invertebrate Survey. Elke aflevering 

omvat één artikel . De uitvoering is vergelijk

baar met de Nieuwsbrief, het formaat is echter 

kleiner . 

1. J . Leclercq, 1979. Catalogue et codage des 

Hyménoptères Sphécides de France et de Bene

lux. - Notes fauniques de Gembloux, 1: 1 - 87. 

Een overzicht van alle soorten graafwespen van 

Frankri jk en de Benelux , zowel systematisch als 

alfabetisch gerangschikt . De auteur introduceert 

zelfs een nomen novum . 

2. J. Leclercq, 1979. Tous ces atlas, tous ces 

carts, c'est pour quoi faire? - Notes 

Fauniques de Gembloux, 2 : 1-22. 

Dit is een bewerking van de lezing die Leclercq 

in 1977 in Parijs op het EIS- symposium heeft 

gehouden. 

3. J. - L . Marchal & J. Leclercq, 1979. Les 

Hyménopteres aculéates solitaires du carré 

de Gembloux (UTM: FS 10). - Notes fauniques 

de Gembloux, 3: 1 - 32. 

Een analyse van alle vangsten van solitaire 

aculeaten in het hok FS 10. 

4. J. Leclercq, Ch. Gaspar, J.-L . Marchal, Ch. 

Verstraeten & Chr. Wonville, 1980. Analyse 

des 1600 premières cartes de l'Atlas provi

soire. des insectes de Belgique, et première 

liste rouge d ' insectes ménaces dans la faune 

belge. - Notes fauniques de Gembloux, 4: 1 -

104. 
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Een beschouwing over de verspreiding van de 

stippen op de tot nu toe gepubliceerde kaarten 

van Belgische insecten. Gewezen wordt op de hok 

ken waarin relatief veel soorten werden verza

meld en op de soorten die een grote achteruitgang 

hebben vertoond sinds 1950. (JvT) 

Atlas van België 

Boosten, G., J. Leclercq, M. Leclercq, J. - P. 

Smeekens, Ch. Verstraeten & R. Wahis, 1979 . 

Atlas provisoire des insectes de Belgique 

(et des regions limitrophes). Cartes 1401-

1645. - Gembloux. 

In deze atlas komen kaarten voor van : Sphecidae 

(kaart 1401- 1481) door J. Leclercq; Apoidea: 

Colletidae, Halictidae, Melittidae, Megachilidae 

en Anthophoridae (partim) (1483-1571) door J. 

Leclercq; Pompilidae (1573- 1574) door R. Wahis; 

Gasterophilidae, Hippoboscidae en Oestridae 

(1575-1 594) door M. Leclercq; Pselaphidae (1595-

1639) door J.-P. Smeekens en Curculionidae (1640 

-1645 ) door Ch. Verstraeten en G. Boosten. (JvT) 


