
Figuur 1. Het Nederlandse vrouwtje Hermetia illucens gevonden langs het Drongelens kanaal op 24 april 2019. Foto 
Tineke Cramer.
Figure 1. The Dutch female of Hermetia illucens encountered near Drongelens kanaal on April 4, 2019. Photo Tine-
ke Cramer.

	 smit	et	al.	‒	zwarte	soldatenvlieg	in	nederland	 11

exotische zwarte soldatenvlieg hermetia illucens duikt op in 

nederland (diptera: stratiomyidae)

John Smit, Theo Zeegers & Tineke Cramer

De zwarte soldatenvlieg wordt op grote schaal commercieel gekweekt als eiwitrijk 
diervoedsel, zowel in binnen- als in buitenland. De soort is oorspronkelijk afkomstig 
uit tropische delen van Amerika, vermoedelijk Zuid-Amerika, maar is door menselijke 
activiteit versleept naar alle andere continenten met uitzondering van Antarctica. Ook 
uit Europa is de soort al bijna een eeuw bekend, vooral uit het zuiden, maar lijkt zich 
de laatste decennia naar het noorden toe uit te breiden. In 2019 werd de vlieg voor het 
eerst in het buitengebied in Nederland gevonden. 

inleiding

Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) is oorspron- 
kelijk afkomstig uit de tropische delen van Amerika 
maar is door de mens geïmporteerd naar de andere 
bewoonde continenten. De larven leven van dood 

organisch materiaal van zowel plantaardige als 
dierlijke herkomst en zijn dusdanig opportunis-
tisch dat ze makkelijk te kweken zijn en al lange 
tijd gebruikt worden als voedsel voor gehouden 
reptielen of bijvoorbeeld als aas om mee te vissen. 
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Meer recent worden ze op veel grotere schaal  
gekweekt in zowel binnen- als buitenland als op-
ruimers van organisch afval, dat op die manier 
omgezet kan worden in dierlijke eiwitten als vee-
voer, vooral voor kippen (Diener et al. 2011). Er 
wordt zelfs geopperd dat het een duurzaam alter-
natief voor vlees uit de bio-industrie zou kunnen 
zijn (Wang & Shelomi 2017).

In Europa is de eerste melding uit de vrije natuur 
bijna 100 jaar oud, en de laatste decennia breidt 
de soort zich naar het noorden toe uit, met als 
meest noordelijke vondst die in Tsjechië uit 2010 
(Roháček & Hora 2013). In dit artikel wordt de 
eerste waarneming uit de vrije natuur in Neder-
land gemeld. Op 24 april 2019 fotografeerde  
Tineke Cramer een vrouwtje H. illucens (fig. 1) 
langs het Drongelens kanaal bij Cromvoirt tot 
Margriet (Amersfoortcoördinaten 142,3-409,0) 
(fig. 2, 3). De dichtstbijzijnde vindplaats ligt in 
Grenzach-Wyhlen, in het Rijndal in Zuid-Duits-
land, op de grens met Zwitserland (Ssymank & 
Doczkal 2009).

nederlandse naam

Voor deze soort is de naam ‘zwarte soldatenvlieg’ 
beschikbaar. Deze naam wordt namelijk gebruikt 
door bedrijven die ze kweken, zoals Koppert en 
Protix en is een letterlijke vertaling van de Engelse 
naam ‘Black soldierfly’. Gezien de andere soorten 
in deze familie zou bijvoorbeeld ‘zwarte wapen-
vlieg’ logischer zijn, maar omdat de naam inmid-
dels al veel gebruikt wordt hebben we besloten 
deze te handhaven. 

herkenning

Aanvankelijk werd de waarneming van H. illucens 
op Waarneming.nl ingevoerd als langsprietdaas 
Heptatoma pellucens (Fabricius, 1776) (Diptera: 
Tabanidae). Dat is gezien de voor een wapenvlieg 
uitzonderlijk lange antennen geen gekke gedachte. 
Dat het een wapenvlieg is wordt bevestigd door 
de aanwezigheid van een ronde discaalcel in het 
midden van de vleugel. Door de grootte (12-20 
mm), zwarte kleur, met lichte vlekken op het 
tweede achterlijfssegment, overwegend zwarte  

Figuur 2. Drongelens kanaal, vindplaats van Hermetia illucens in Nederland.
Figure 2. Drongelens kanaal, locality where Hermetia illucens was found in the Netherlands.



poten met witte tarsen, lange antennen en ge-
streepte ogen is er geen verwarring mogelijk met 
andere Nederlandse wapenvliegen (fig. 1).

voorkomen

Hermetia illucens komt van oorsprong voor in  
tropisch Amerika, maar is al ruim een eeuw  
bekend uit andere continenten. De soort lijkt het 
vooral goed te doen in tropische en subtropische 
gebieden, maar lijkt in een brede range aan kli-
matologische omstandigheden voor te kunnen 
komen (Üstüner et al. 2003). In Zuid-Amerika  
is H. illucens bekend van Argentinië, Chili en 
Uruguay, naar het noorden tot in Noord-Amerika, 
tot in Canada (Woodley 2001, Marshall et al. 
2015). Woodley (2001) noemt de soort uit grote 
delen van Afrika, van Zuid-Afrika en Madagaskar 
noordelijk tot in Mali, waarbij het vroegst bekende 
exemplaar gemeld wordt uit 1915 (Marshall  
et al. 2015) In het Oriëntaalse gebied wordt hij  
gemeld van de Filipijnen tot aan Nepal (Woodley 
2001), en ook in de Australische regio is de soort 
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wijdverspreid, met vele waarnemingen van diverse 
eilandengroepen uit de jaren 1940 (Marshall et al. 
2015). 

In Europa stamt de eerste gerapporteerde waar- 
neming uit Malta van 1926 (Lindner 1936), al 
wordt er ook gesuggereerd dat de eerste introductie 
mogelijk uit de tijd van Columbus stamt, waarbij 
een larve van H. illucens gevonden is in de sarco-
faag van de Italiaanse Renaissance-prinses Isabella 
d’Aragona (1470-1524) (Benelli et al. 2014). Sinds 
de jaren 1950 wordt H. illucens ook uit andere  
delen van Europa gemeld, voornamelijk uit het 
zuiden en pas sinds de jaren 1990 worden ook 
steeds noordelijkere vindplaatsen gemeld, met 
Tsjechië als meest noordelijke vindplaats tot nu 
toe (Roháček & Hora 2013), de dichtstbijzijnde 
gepubliceerde vindplaats voor Nederland is Zuid-
Duitsland, op de grens van Zwitserland (Ssymank 
& Doczkal 2009). Recent is de soort ook opgedoken 
in Turkije, wat lijkt te duiden op een relatief  
recente uitbreiding richting het oosten (Üstüner 
et al. 2003). Momenteel is H. illucens bekend uit 
de volgende landen in Europa: Albanië, Kroatië, 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Malta, Spanje (in- 
clusief de Canarische eilanden), Tsjechië en Zwitser-
land (Roháček & Hora 2013, Ssymank & Doczkal 
2009, Toth 1994, Üstüner et al. 2003).

commercile kweek

Al decennialang worden verschillende toepassin-
gen van H. illucens onderzocht, vooral als biolo- 
gische controleorganisme van de huisvlieg Musca 
domestica Linnaeus, 1758, in onder andere de 
pluimveesector (Furman et al. 1959, Sheppard 
1983, Skuhravá et al. 2010). Het is gebleken dat 
H. illucens voorkomt dat M. domestica eieren kan 
afzetten (Bradley & Sheppard 1984). Bovendien 
reduceert het voorkomen van larven in kippen-
poep de aantallen van de bacteriën Escherichia coli 
en Salmonella enterica (Erickson et al. 2004). 
Daarnaast worden de larven ook gebruikt als  
voedingssupplement voor vissen (Bondari & 
Sheppard 1981) en varkens (Newton et al. 1977). 
Recent worden ze vooral gebruikt voor het op- 

Figuur 3. Vindplaats van Hermetia illucens in Nederland.
Figure 3. Record of Hermetia illucens in the Netherlands.
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ruimen van organisch afval (Lalander et al. 2015). 
Inmiddels zijn er diverse bedrijven in verschillende 
landen en zelfs continenten die H. illucens op zeer 
grote schaal kweken. In Nederland is Protix de 
marktleider met grote fabrieken in Dongen en 
Bergen op Zoom. 

discussie

De vondst in Nederland is een flinke noordelijke 
uitbreiding van het verspreidingsgebied. Er kan 
echter niet uitgesloten worden dat het om een 
ontsnapt exemplaar gaat. Een groot kweekcentrum 
bevindt zich in Dongen, hemelsbreed zo’n 20  
kilometer van de vindplaats. Aan de andere kant 
is er de laatste jaren duidelijk een trend zichtbaar 
van soorten die zich vanuit het zuiden aan het 
uitbreiden zijn naar het noorden, dus is het ook 
mogelijk dat H. illucens op eigen kracht Neder-
land heeft weten te bereiken. Dat zou betekenen 
dat in België en aangrenzend Duitsland ook waar-
nemingen te verwachten zijn.

dankwoord
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bevestigen van de determinatie.
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summary

The exotic black solder fly Hermetia illucens found in the Netherlands (Diptera: 
Stratiomyidae)
The black soldier fly Hermetia illucens has its origin in the tropical parts of America, most  
probably South America. It is a very adaptable, saprophagous species, the larvae living as a  
scavenger in decaying organic matter of both plant and animal origin. The ease with which the 
larvae can be bred, makes it interesting for commercial use. At first it was mainly used as feed 
for captive reptiles and as fishing bait. More recently it is used on a large scale for composting, 
turning organic waste into protein rich cattle feed. Nowadays it is used on a large scale as a  
sustainable food source for cattle and is even suggested as a more sustainable source of protein 
for human consumption. This commercial interest has caused the spread of H. illucens into all 
inhabited continents, where it is widespread in the tropical and subtropical parts. In Europe the 
first record in the field is from Malta from 1926. A few decades later it was found spreading in 
the southern parts of Europe and since the 1990s it is spreading more rapidly, with the Czech 
Republic as the northernmost locality so far. In this paper we report the first finding in the field 
in the Netherlands. A female was found on April 24, 2019 along the Drongelens kanaal, near the 
town of Cromvoirt (province of Noord-Brabant). It is unclear whether this represents a natural 
range extension to the north, or an escape from one of the facilities where it is commercially 
bred, the closest being only some 20 kilometers from the location where it was found. It will  
be interesting to see if the species can establish populations in the Netherlands. 
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