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Slankpootvliegen

Momenteel werk ik aan een atlas van de Nederlandse slank-
pootvliegen (Dolichopodidae). Dit maakt deel uit van een 
onderzoeksproject, ondersteund door EIS Kenniscentrum 
Insecten (Roy Kleukers) en NLBIF. Van Nederland zijn 
momenteel 261 soorten slankpootvliegen bekend, maar er zijn 
er vast nog meer. Je kunt ze overal aantreffen, maar vooral in 
moerassen en vochtige bossen. Slikken, schorren, vochtige 
heide en veen zijn armer, maar daar komen weer hele bijzon-
dere soorten voor. 
Dankzij de inspanningen van velen, en in het bijzonder Bob 
van Aartsen en Henk Meuffels, beschikken we reeds over een 
aardige dataset met ca. 20.000 records, maar we gaan voor 
meer! Dit is een unieke gelegenheid om zoveel mogelijk ach-
tergebleven materiaal of waarnemingen beschikbaar te stellen. 
Zo maken ze niet alleen deel uit van dit initiatief, maar worden 
ze uiteindelijk ook toegankelijk voor iedereen. En daarbij kan 
eenieder helpen: heb je nog ongedetermineerde slankpootvlie-
gen, ofwel opgespeld maar even goed in alcohol, dan zijn we 
zeer bereid om die op naam te brengen. Gesorteerde slankpoot-
vliegenmonsters verdienen dus de voorkeur, maar residu’s van 
malaisevallen en ‘pan traps’ die slankpootvliegen bevatten zijn 
eventueel ook welkom. Observaties van deze vliegen in het 
veld voer je gewoon (of versneld) verder in op Waarneming.nl. 
Zorg hierbij steeds voor een accurate opname van het dier, 
graag in zijaanzicht, omdat dit het beste een zekere identificatie 
toelaat. Tijdens de komende negen maanden (tot eind maart 
2022) zal de meeste tijd worden besteed aan het verwerken van 
de bijkomende monsters en het valideren van observaties in 
Waarneming.nl. Daarna starten we met de integratie van de 
data ter voorbereiding van de publicatie ervan naar GBIF en de 
publicatie van de onderzoeksresultaten.

Heb je dus materiaal dat je ter beschikking wenst te stellen, 
stuur mij dan gewoon een e-mailberichtje voor verdere afspra-
ken. Alvast hartelijk bedankt, en zorg dat je erbij bent!

Marc Pollet (mpollet.doli@gmail.com)

Mollusken

De KNNV Uitgeverij publiceerde een geheel vernieuwde 
Veldgids schelpen (De Bruijne 2020) en de Nederlandse 
Malacologische Vereniging gaf een vernieuwde zoekkaart 
Schelpen van het Nederlandse Noordzeestrand uit. Daarmee 
zijn er weer goede en actuele determinatiewerken voor de 
Nederlandse mariene weekdieren beschikbaar. 

Via het Monitoringproject Onderwater Oever (MOO) van 
Stichting ANEMOON zijn sinds 1994 op systematische wijze 
vele duizenden gegevens over de mariene flora en fauna van 
Nederland verzameld door sportduikers. Eind 2019 publiceerde 
Stichting ANEMOON Het Duiken Gebruiken 4 (Van der Loos 
& Gmelig Meyling 2019), waarin via statistische analyse 
diverse veranderingen in het voorkomen van soorten boven 
water zijn gehaald. Het rapport bevat ook een schat aan extra 
ecologische kennis. Voor een korte samenvatting en download-
links naar het rapport en de bijlagen, zie Van der Loos & 
Adriaan Gmelig Meyling (2020). Via een reeks berichten op 
Nature Today werden de resultaten in 2020-2021 onder een 
breder publiek verspreid.

In 2020 is het project ‘Het Groene Strand’ gestart: een samen-
werking tussen LandschappenNL, IVN Natuureducatie, 
Stichting Duinbehoud en Stichting ANEMOON, met als doel 
het terugbrengen van natuur en natuurbeleving op de Neder-
landse stranden. Voor meer informatie, zie Van Beinum (2020).
In 2018 heeft de Nederlandse Malacologische Vereniging in 
samenwerking met Stichting ANEMOON en Naturalis 
Biodiversity Center een uitgebreide inventarisatie gemaakt van 
de mariene flora en fauna van de Slikken van Viane. In 2020 
verscheen het verslag (Titselaar & Mulder 2020).

Het gaat niet goed met de nauwe korfslak Vertigo angustior in 
de Nederlandse duingebieden en ook de meeste andere soorten 
landslakken die in de biotoop van de nauwe korfslak leven zijn 
in deze gebieden sterk achteruitgegaan. Belangrijke oorzaak 
van de achteruitgang is het op grote schaal plaggen, begrazen, 
maaien en klepelen van de habitat van deze soort, die op grond 
van de Habitatrichtlijn beschermd zou moeten worden. In ver-
volg op een overleg met natuurbeherende organisaties is door 
middel van een artikel in De Levende Natuur (Boesveld et al. 
2021) aandacht gevraagd voor deze zorgelijke ontwikkeling en 
is geschetst wat nodig is om het tij voor de nauwe korfslak te 
keren.

Het onderzoek naar de fauna op visnetten, opgedoken door 
Stichting Duik de Noordzee Schoon, levert elk jaar weer nieu-
we inzichten op. Door corona kon dat in 2020 niet doorgaan, 
maar wel werden resultaten gepubliceerd van de vondsten in 
2019 (Raven 2020a, b).

Het afgelopen jaar zijn weer verschillende nieuwe soorten 
weekdieren voor Nederland gepubliceerd. Het betreft de 
landslak ‘Iberische bochelslak’ Drusia valenciennii (Webb & 
Van Beneden, 1836) (Inden et al. 2020) en diverse mariene 
weekdieren: dunne parelmoerneut Ennucula tenuis (Montagu, Poecilobothrus nobilitatus (foto James Clark). 
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1808) (De Beauvesère-Storm 2020), gestreepte parelmoerneut 
Nucula hanleyi Winckworth, 1931 (De Beauvesère-Storm et al. 
2020), gladde snavelneut Yolida limatula (Say, 1831) (Driessen 
& Van Looijengoed 2020), ‘ruwe wratslak’ Doris ocelligera 
(Bergh, 1881) (Van Bragt 2020), Velutina plicatilis (O.F. 
Müller, 1776) (Raven 2020a), Lamellaria latens (Linnaeus, 
1758 (Raven 2020a) en geruit spieshorntje Graphis albida 
(Kanmacker, 1798) (De Beauvesère-Storm 2020b).

Ook in het Nederlands Caribisch gebied neemt het inzicht in de 
weekdierfauna geleidelijk verder toe. Er werd een compleet 
overzicht van de landslakkenfauna van Sint Maarten gepubli-
ceerd (Hovestadt & Neckheim 2020) en er werden 35 nieuwe 
soorten mariene mollusken van Sint Eustatius gemeld (Van 
Leeuwen 2020). 
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de Nederlandse Noordzee. – Spirula 424: 17-19.
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141-145.
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lingenmeer Periode 1994 t/m 2018. – Stichting ANEMOON.
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Sylvia van Leeuwen (fbsylvia@xs4all.nl)

Steekmuggen

Steekmuggen (Culicidae) zijn door hun fraaie schubjes een lust 
voor het oog, mits door een binoculair bekeken (of op zeer 
goede macrofoto’s). Bovendien zijn het vrijwel de enige onge-
wervelden die ook enthousiast belangstelling tonen voor jou. 
Desalniettemin zijn ze ondervertegenwoordigd wat het waarne-
men door amateurentomologen betreft. Dat heeft alles te 
maken met de geringe afmetingen, tere bouw en het niet 
gemakkelijk voorhanden zijn van determinatiesleutels. Ze ver-
liezen bij vastpakken al snel poten en schubben, en daarmee 
belangrijke kenmerken. Wie de steekmuggen voorzichtig in 
een buisje weet te krijgen en ze in de vriezer doodt, heeft meer 
kans op succes. Ook uitkweken is een uitstekende en heel sim-
pele methode om mooie exemplaren te bemachtigen. 
Identificatie van het larvenstadium is in tegenstelling tot veel 
Diptera-groepen uitstekend mogelijk en zelfs het popstadium 
laat zich op soort herkennen, al is daar ook nog wel wat te 
ontdekken/documenteren. Daarnaast wordt het steeds eenvou-
diger goede foto’s van steekmuggen te maken (zelfs met 
mobiele telefoons). Alle reden dus om met de studie van deze 
groep aan de gang te gaan. 

Professioneel wordt er ook aan steekmuggen gewerkt, op meer-
dere universiteiten en bij Centrum Monitoring Vectoren van de 
NVWA. Dit maakt dat er veel informatie beschikbaar is. 
Specifiek voor invasieve soorten steekmuggen in Europa is er 
bv. een mooie soortzoeker (zie eis-nederland.nl/steekmuggen) 
gemaakt waarin ook negen meer algemene inheemse zijn afge-

Aedes rusticus (foto Arjan Stroo).
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beeld. Er zijn diverse standaardwerken over biologie en identi-
ficatie en er is ook veel informatie op internet te vinden, waar-
onder een gratis downloadbare ‘multi-entry key’ voor alle 
soorten in Europa, MoskeyTool: Medilabsecure.com/moskey-
tool.html. Via bibliotheken (bv. Naturalis) en bij mensen die 
aan macrofauna werken, is ook een proeftabel in omloop die bij 
Alterra door Jeanette van Haren en Piet Verdonschot is 
gemaakt (vraag me eventueel per mail). Een overzicht van de 
verspreiding van soorten in Nederland is te vinden in de publi-
catie van Ibañez-Justicia et al. (2015).

Wie wil beginnen met zich in Culicidae te verdiepen, en op 
zoek is naar deze of andere bronnen, of vragen heeft over steek-
muggen, kan met mij contact opnemen. 

Becker, N., D. Petric, M. Zgomba, C. Boase, M. Madon, C. 
Dahl & A. Kaiser 2020. Mosquitoes and their control. 
Third edition. – Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. 

Gunay F., M. Picard & V. Robert 2020. MosKeyTool version 
2.2 (2020); last update: 30/07/2020. Medilabsecure.com/
moskeytool.html. 

Haren, J.C.M. van & P.F.M. Verdonschot Proeftabel Neder-
landse Culicidae. – IBN-rapport 173. IBN, Wageningen.

Ibañez-Justicia, A., A. Stroo, M. Dik, J. Beeuwkes & E.J. 
Scholte 2015. National mosquito (Diptera: Culicidae) sur-
vey in the Netherlands 2010-2013. – Journal of Medical 
Entomology 52: 185-198. 

Arjan Stroo (c.j.stroo@nvwa.nl)

Snuitkevers

In dit werkgroepsverslag staat een overzichtje van de huidige 
stand van zaken m.b.t. tot het snuitkeverbestand. Daarnaast 
bevat dit verslag enkele gedachten over gegevens en bestanden 
in het algemeen: van wie zijn die, zijn ze beschermd, wie mag 
ze gebruiken en waar moeten ze naar toe als de werkgroep 
ophoudt te bestaan of in andere handen komt? Dit deel van het 
verslag heeft tot doel het standpunt van de snuitkeverwerk-
groep t.a.v. gebruikers- en eigendomsrechten voor het voetlicht 
te brengen. Mogelijk kan dit stuk de discussie over rechten en 
plichten onder de verschillende werkgroepen en hun leden op 
gang brengen. 

1. Het (snuit)keverbestand
In het vorige verslag van de werkgroep werd gemeld dat er een 
grote achterstand is met de invoer van gegevens uit notitieboek-
jes en ook met de determinatie van materiaal dat zich nog in de 
diepvries bevindt en in monsterpotjes met alcohol. Die achter-
stand is nog niet ingelopen en er wordt dus ook nog steeds 
gewerkt aan het opnemen van gegevens. In tabel 1 wordt de 
huidige stand vergeleken met die van twee eerdere peiljaren.
Veel door de werkgroep verzamelde gegevens zijn afkomstig 
van inventarisaties, al dan niet uitgevoerd met behulp van val-
len (bodemvallen, interceptievallen, lokvallen etc.). Tijdens 
deze inventarisaties worden niet alleen de snuitkevers meege-

nomen, maar ook kevers van andere families. Van bepaalde 
families worden soorten vrij consequent verwerkt, van andere 
families of genera meer sporadisch. Hoe dan ook, de bestanden 
van de snuitkeverwerkgroep bevatten zeker niet alleen snuitke-
vergegevens. Tabel 2 laat het aantal records en exemplaren zien 
voor alle kevers samen, voor de Curculionoidea en voor de 
overige kevers. Overigens: het gaat hierbij steeds uitsluitend 
om Nederlands materiaal.
De aantallen records en exemplaren uitgesplitst over de 96 
keverfamilies worden gegeven in de tabel 3, waarbij de fami-
lies zijn gerangschikt naar aflopend aantal records. 

2. Eigendoms- en gebruikersrechten van gegevens en bestanden
De volgende punten komen hier achtereenvolgens aan de orde: 
het belang van digitale bestanden; conceptovereenkomst werk-
groepen en EIS over gegevensbestanden; wettelijke bescher-
ming van gegevens en bestanden; standpunt snuitkeverwerk-
groep.

2.1 Het (toegenomen) belang van digitale gegevens en bestanden
De laatste jaren is er een grote belangstelling ontstaan voor 
gegevensbestanden, en dan vooral die met ook oude gegevens 
die op een zogenoemd gestandaardiseerde manier verzameld 
zijn. Insecten zijn aan het verdwijnen, niet alleen in heel 
Europa, maar zelfs wereldwijd. De toegenomen interesse komt 
vast van lieden die graag willen laten zien dat dit ook in 
Nederland het geval is. En daarvoor heb je gegevens nodig. En 
statistiek natuurlijk. Gegevensverzamelingen zijn nu dus extra 
belangrijk, belangrijker dan verzamelingen opgeprikte insec-
ten. Daarnaast lijkt er ook op dat instituten en instanties de 
voorkeur geven aan verzamelingen insectenfoto’s boven het 
echte werk. Een voordeel van foto’s boven fysieke beesten is 
dat digitale beelden geen ruimte innemen en dat digitale beel-
den geen last hebben van vraat. Een nadeel is weer dat je er 
geen genitaal uit kan peuteren.

De consequentie van de hierboven beschreven verschuiving 
naar digitale gegevensbestanden is door coördinator van de 
snuitkeverwerkgroep al eerder onder de aandacht gebracht. Zie 
daarvoor het verslag van het ‘Werkgroepenoverleg EIS-dag 
zaterdag 24 januari 2015’, ik citeer: ‘Bij veel verzamelaars 
staan nu niet meer de collecties centraal, maar hun digitale 
gegevensbestanden. De vraag is dan wat er met die bestanden 
moet gaan gebeuren na overlijden. Het moet natuurlijk worden 
voorkomen dat dergelijke bestanden met de dan oude pc mee 
verdwijnen op de schroothoop of gewist worden door nabe-
staanden die de waarde ervan niet overzien. Het zou goed zijn 
als er zou worden nagedacht over 1) waar kunnen die bestan-
den naar toe en 2) onder welke voorwaarden. E.e.a. geldt mis-
schien niet alleen voor gegevensbestanden, maar ook voor 
collecties van digitale beelden van insecten en andere ongewer-
velden…’

Twee jaar later, in het verslag van het ‘Werkgroepenoverleg 
EIS-dag zaterdag 28 januari 2017’ schrijft EIS in Bijlage 4 het 
volgende: ‘Er is al vaker gesproken over backup van bestanden 
van de werkgroepen bij EIS. Dit dient enerzijds echt als backup 

Werkgroepen

Tabel 1. Aantal opgenomen gegevens.

Curculionoidea 2001 2019 2021
Totaal aantal records 54.272 148.507 163.054
Totaal aantal exemplaren 178.207 456.942 504.090

Tabel 2. Aantal opgenomen kevergegevens.

Taxon Aantal records Aantal exemplaren
Coleoptera totaal 212.117 1.095.000
Curculionoidea 163.054 504.090
Overige 49.063 590.910
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voor de werkgroepen, anderzijds om te voorkomen dat waarde-
volle gegevens verloren gaan als een coördinator onder de 
spreekwoordelijke tram komt. We zullen in de komende maan-
den contact opnemen met alle werkgroepen. Het is voor ieder-
een van belang om hierover duidelijke afspraken te maken. 
Hiervoor is onderstaande conceptovereenkomst opgesteld.’

2.2 Conceptovereenkomst werkgroep en EIS
In de conceptovereenkomst worden zeven afspraken geformu-
leerd, waarvan ik er twee graag wil citeren:
- EIS zal dit bestand niet zonder toestemming van de werk-
groepcoördinator gebruiken.
- De werkgroepcoördinator heeft het recht om het materiaal bij 
EIS te laten verwijderen.

Uit de tekst van de conceptovereenkomst blijkt inderdaad dat 
het hier echt gaat over een back-up. In deze moderne tijd is het 
overigens geen enkel probleem om zelf voor een (off-line en 
off-site) back-up te zorgen voor gegevensbestanden. Het col-
lectiebestand met alle gegevens van de snuitkeverwerkgroep 
heeft een omvang van nog geen 49 MB. Een enkel RAW-
bestand van de Canon Eos R5 is circa 50 MB groot. Dat beeld 
omgezet naar een TIF 16 bits kan een bestand opleveren van 
rond de 300 MB!
De tekst van de overeenkomst gaat dus duidelijk niet over een 
overdracht of nalatenschap en dit voorstel staat dus los van de 
opmerkingen in het verslag van 2015 over gegevensbestanden. 
Overigens heeft de snuitkeverwerkgroep nooit een overeen-

komst getekend en er is door het bureau ook nooit contact over 
opgenomen. Of andere werkgroepen wel de overeenkomst heb-
ben getekend, is ons niet bekend.

Hoe het ook zij: het is nu meer dan ooit noodzakelijk om te 
bedenken wat er met gegevens en gegevensbestanden moet 
gebeuren na stoppen van de activiteiten (bijvoorbeeld door 
overlijden, al dan niet onder een tram) van de coördinator/
beheerder/eigenaar ervan. En er moeten afspraken gemaakt 
worden over het gebruik ervan na een (eventuele) overdracht 
aan welke persoon of instantie dan ook. Hetzelfde geldt uiter-
aard ook nog steeds voor collectiedozen met inhoud, eventuele 
fotoarchieven en verzamelde literatuur.

2.3 Wettelijke bescherming van gegevens en bestanden
Bij fotografische afbeeldingen is de bescherming ervan wette-
lijk geregeld. De maker van een foto heeft het auteursrecht van 
die foto en deze mag niet zonder zijn/haar toestemming 
gebruikt worden. De maker kan het auteursrecht eventueel 
overdragen of gebruik toestaan onder bepaalde voorwaarden.

Auteursrecht data
Bij gegevens ligt dit gecompliceerder. Onder bepaalde voor-
waarden kunnen gegevens (data) beschermd worden door 
auteursrecht. Als voorwaarde geldt dat de data een oorspronke-
lijk karakter moeten hebben en een persoonlijk stempel van de 
maker. Het lijkt mij dat een waarneming of record zoals wij 
faunistici die verzamelen, daar wel aan voldoet. Niet iedereen 

Tabel 3 Aantallen records en exemplaren uitgesplitst over de 96 keverfamilies.

Familie Aantal  Aantal
 records exemplaren
Curculionidae 127702 408645
Carabidae * 50457 395415
Brentidae 27586 83189
Attelabidae 6382 9967
Coccinellidae 4456 8419
Cerambycidae 4142 16547
Chrysomelidae 3839 10544
Staphylinidae 2916 21460
Elateridae 2558 6663
Tenebrionidae 2360 6688
Nitidulidae 2044 5777
Silphidae 1815 13926
Histeridae 1645 4082
Scarabaeidae 1564 7700
Monotomidae 1484 7173
Latridiidae 1465 4200
Cleridae 1369 7112
Geotrupidae 1345 29696
Anthribidae 1148 1904
Anobiidae 1136 2733
Salpingidae 1047 1724
Corylophidae 814 1552
Throscidae 802 4016
Cantharidae 745 2411
Cryptophagidae 683 1347
Lampyridae 669 2385
Silvanidae 633 2000
Scraptiidae 606 1344
Melyridae 565 1182
Hydrophilidae 547 1413
Buprestidae 503 1471
Mycetophagidae 472 838

Familie Aantal  Aantal
 records exemplaren
Scirtidae 465 4136
Laemophloeidae 385 814
Leiodidae 366 700
Dermestidae 363 624
Anthicidae 318 643
Oedemeridae 317 726
Cucujidae 313 767
Dytiscidae 295 787
Erotylidae 291 903
Melandryidae 291 492
Zopheridae 287 812
Byrrhidae 270 498
Nemonychidae 236 385
Mordellidae 230 408
Ciidae 228 514
Drilidae 208 480
Lymexylidae 203 3421
Pyrochroidae 186 575
Scydmaenidae 185 267
Lucanidae 170 254
Cerylonidae 149 308
Kateretidae 145 314
Phalacridae 145 435
Ptiliidae 129 170
Eucnemidae 101 132
Endomychidae 86 170
Byturidae 63 154
Trogossitidae 57 100
Bostrichidae 56 117
Megalopodidae 44 78
Hydraenidae 43 111
Haliplidae 37 82

Familie Aantal  Aantal
 records exemplaren
Heteroceridae 34 123
Sphindidae 34 121
Omalisidae 32 56
Trogidae 29 33
Dryopidae 29 131
Gyrinidae 27 91
Tetratomidae 24 82
Clambidae 20 25
Phloiophilidae 20 44
Meloidae 19 45
Biphyllidae 18 63
Aderidae 18 27
Noteridae 15 32
Agyrtidae 14 22
Lycidae 14 28
Paelobiidae 13 39
Bolboceratidae 13 21
Pythidae 9 34
Eucinetidae 8 8
Elmidae 7 14
Limnichidae 5 10
Bothrideridae 3 10
Alexiidae 3 4
Ripiphoridae 2 2
Sphaeritidae 1 32
Dascillidae 1 2
Cerophytidae 1 1
Sphaeriusidae 0 0
Psephenidae 0 0
Derodontidae 0 0
Nosodendridae 0 0
Orsodacnidae 0 0

*) De Carabidae hebben een status aparte: een groot deel van de loopkevergegevens is (in al dan niet gecondenseerde vorm) opgenomen in de bestanden 
van de loopkeverstichting (SFOC) en een deel van de oudere loopkevergegevens is nooit ingevoerd. De aantallen records en exemplaren in het overzicht 
zijn dus een onderschatting van de werkelijke aantallen.



7

heeft de expertise die nodig is om van een beestje in het veld 
een waarneming te maken. Al vrees ik dat veel gebruikers van 
data van derden daar anders over denken.

Databankrecht
Behalve bescherming door auteursrecht kunnen gegevens ook 
beschermd worden door databankrecht: ‘Een databank is een 
verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige ele-
menten die systematisch of methodisch geordend en afzonder-
lijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn 
en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de 
inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een 
substantiële investering. Indien een beroep gedaan kan worden 
op de databankenwet heeft de rechthebbende het exclusieve 
recht op het (her)gebruik van het geheel of een substantieel 
deel van de inhoud van de databank te gebruiken. Deze 
bescher ming is gratis en geldt tot 15 jaar na productie’. (...) 
‘Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor 
deze vorm van bescherming is dat er substantieel geïnvesteerd 
moet zijn in de verkrijging, de controle of de presentatie van de 
inhoud’ (bron: www.auteursrechten.nl/wet-en-regelgeving/
rechten-rondom-data).

Ook op onderzoeksgegevens zijn de auteurswet en de data-
bankrecht van toepassing. De door de werkgroepen verzamelde 
gegevens zou je ook als zodanig kunnen beschouwen. Het zijn 
immers gegevens die verzameld zijn in het kader van een of 
meerdere onderzoeken (inventarisaties, monitoring). Het is niet 
de bedoeling om hier echt in te gaan op formele en juridische 
aspecten, en in bepaalde gevallen bevinden we ons met onze 
verspreidingsgegevens mogelijk in een grijs gebied.

2.4 Standpunt van de ((snuit)kever)werkgroep
Wat betekent bovenstaande voor (de eigendomsrechten van) de 
(snuit)keverdatabank? Twee factoren zijn van belang: 1) of er 
in deze databank substantieel is geïnvesteerd en 2) of deze wel 
het persoonlijke stempel van de maker draagt.

Persoonlijk stempel – In het bestand zijn kevers opgenomen die 
de coördinator zelf heeft verzameld en op naam gebracht. 
Daarnaast zijn er exemplaren opgenomen uit collecties van 
musea of instituten en van andere verzamelaars of onderzoe-
kers; deze exemplaren zijn steeds door de coördinator op naam 
gebracht of gecontroleerd. Slechts sporadisch zijn exemplaren 
opgenomen die niet door de coördinator zelf zijn verzameld en 
die door een betrouwbare collega op naam zijn gebracht. Dus 
vrijwel elk exemplaar in de collectie draagt het persoonlijk 

stempel van coördinator ofwel maker van de databank.
Persoonlijke investering – In de databank is zowel veel geld als 
veel tijd geïnvesteerd. Iedereen met een insectencollectie van 
enige omvang weet dat het opbouwen en onderhouden daarvan 
een dure en tijdrovende business is. Denk aan de aanschaf van 
vangmaterialen zoals diverse soorten netten, keverzeven, klop-
schermen, tulgrenns, malaisevallen, vangpotten, formaline, 
ethanol, bladzuigers, autonetten, vanglakens, opslagpotten , 
reis- en verblijfkosten etc. Denk verder aan de aanschaf van 
insectenspelden, opplakkartonnetjes, pincetten, prepareernaal-
den, collectiedozen, collectiekasten, mottenballen en binocu-
lairs. Determinatiewerken, kopieerkosten, abonnementen op 
tijdschriften, lidmaatschappen van verenigingen. En niet te 
vergeten ethylacetaat. Kortom: als de coördinator sigarenband-
jes was gaan sparen dan had hij allang op Wageningen-Hoog 
kunnen wonen.

Naast veel geld zit er ook de nodige tijd in de databank. De 
coördinator verzamelde zijn eerste kevers in 1964. De oudste 
eigen kevers in de collectie en bestanden dateren van 1965 en 
zijn allemaal afkomstig uit de omgeving van Aalten en omlig-
gende gemeentes (vanwege de beperkte actieradius van de 
verzamelaar). De eerste gegevensbank bestond uit een ordner 
met daarin gestencilde formulieren (geproduceerd door een 
vriendelijk plaatselijk schoolhoofd), waarop gegevens over de 
verzamelde kevers werden ingevuld (figuur 1). Deze gegevens-
bank werd gebruikt tot 1974 waarna een kaartsysteem werd 
ingericht (figuur 2). Jaren later werden gegevens opgeslagen in 
dBasebestanden, weer later werd foxbase gebruikt (tot onge-
veer het eind van de 80-er jaren van de vorig eeuw). In 1995 
werd ter gelegenheid van het 150 jarige bestaan van de NEV 
het entomologische dataprogramma Orde, ontwikkeld door 
Fokker & Vorst, beschikbaar gesteld aan de leden. De voorlo-
per van Orde voor Windows draaide op een Atari en de coördi-
nator had speciaal voor dit programma dan ook een Atari aan-
geschaft. Orde is vanaf toen het standaardprogramma geweest 
voor de invoer van gegevens – hoewel er een kortstondig uit-
stapje geweest is naar Faunist (ontwikkeld door Van Veen). 
Orde werd verder ontwikkeld en de huidige versie van het 
programma heet Klasse (figuur 3). En ook Klasse zal ongetwij-
feld weer verder evolueren naar een volgend taxonomisch 
niveau. Superklasse?

De gegevensbank en de gegevens zelf dragen dus heel duidelijk 
het stempel van de maker en deze heeft behoorlijk geïnvesteerd 
in de databank en de opzet en het onderhoud daarvan. 
Ongetwijfeld geldt e.e.a. ook voor andere werkgroepen en 

Figuur 1. Oude databank in de vorm van een ordner met formulieren. Figuur 2. Oude databank in de vorm van een kaartsysteem.

Werkgroepen
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coördinatoren, en ook voor veel ‘ongebonden’ verzamelaars.
Databanken zijn, net als beeldmateriaal, producten die voor een 
groot deel gemaakt en beheerd worden in een privé-omgeving, 
in eigen tijd en op eigen kosten. Kortom, de beheerders en 
makers bepalen zelf of en hoe de gegevens beschikbaar worden 
gesteld en ontsloten. En het is dus aan de (snuitkever)werk-
groep te bepalen wat er met de gegevens gebeurt. Goed over-
leg, overeenstemming én goede afspraken met potentiële 
gebruikers (of instanties aan wie de het materiaal wordt over-
gedragen na de tram) is dus eigenlijk best wel belangrijk.

En dan nog even dit: er is de laatste jaren een soort tweedeling 
ontstaan tussen wat je klassieke entomologen zou kunnen noe-
men en moderne hedendaagse entomologen. De laatste soort 
heeft alleen een smartphone nodig en de juiste app en kan 
zonder (voor)kennis en zonder enige investering als ‘citizen 
scientist’ een bijdrage leveren aan gegevensbanken. Vooruitgang 
heet dat. Als we niets doen zal binnen een periode van nog geen 
27 jaar meer dan 75% van de klassieke entomologen zijn ver-
dwenen. Tijd voor een deltaplan?

Theodoor Heijerman

Figuur 3. Tegenwoordig wordt de digitale databank gevuld en beheerd met het programma Klasse.
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Motmuggen

Het aantal waarnemingen van motmuggen in Waarneming.nl 
neemt toe, van een kleine zeshonderd in 2019 tot iets meer dan 
twee keer zoveel in 2020. In Waarnemingen.be gaat het om 
kleinere aantallen, maar ook daar hetzelfde patroon. Lang niet 
alles kan tot op de soort gedetermineerd worden, vaak blijft het 
steken bij het genus of soms de tribus. Dit gaat dan over waar-
nemingen met foto’s van imagines die aan de hand van hun 
habitus worden gedetermineerd. Larven en genitaliën laat 
ondergetekende maar zitten.

Voor de meer theoretische kant van de psychodologie is col-
lectiebezoek noodzakelijk. De jarenlange verbouwing van 
Naturalis plus de sluiting vanwege corona zijn eindelijk voor-
bij, dus hier gaat weer iets gebeuren. Overigens is in Naturalis 
maar een deel van de soorten van onze fauna te vinden, reisjes 
naar het buitenland kunnen misschien uitkomst brengen.

Weia Reinboud

Landplatwormen

In Nederland kennen we slechts twee inheemse landplatwor-
men (Platyhelminthes: Geoplanidae). Het aantal gesignaleerde 
exotische soorten is echter veel groter. Dat weten we, omdat de 
afgelopen 10 jaar meerdere exoten gevonden zijn, niet in de 
laatste plaats omdat de werkgroep landplatwormen, samen met 
de Universiteit van Nijmegen (Naomi Thunnissen) vorig jaar in 
kassen van dierentuinen 
en hortussen gezocht 
heeft. En met succes. We 
willen daar dit jaar mee 
verder, en nu de lock-
down voorbij is zijn we 
meteen weer op pad 
gegaan. Naar Ouwehands 
Dierenpark, waar we 
weer een mooie Dolicho-
plana gevonden hebben.
De kennis over deze exo-
ten is in Nederland buiten 
ons, en Ronald Sluys van 
Naturalis, echter helaas 

nog zeer gering. Om daar verandering in te brengen, zijn in 
opdracht van de NVWA een zoekkaart en een digitale soorten-
zoeker gemaakt in de hoop dat er meer waarnemingen doorge-
geven gaan worden. Op deze zoekkaart staan de negen exoten 
die in Nederland zijn aangetroffen, plus de twee inheemse 
soorten. Ook staat de Nieuw-Zeelandse landplatworm 
Arthurdendyus triangulatus erop: die is nog niet in Nederland 
aangetroffen, maar dat moeten we goed monitoren omdat hij op 
de Europese lijst van invasieve exoten staat. En waarschijnlijk 
krijgt hij binnenkort gezelschap van zijn familielid de Nieuw 
Guinese landplatworm Platydemus manokwari, die ook beoor-
deeld gaat worden op invasiviteit.

Als je geluk hebt kun je op relatief koele, vochtige en donkere 
plaatsen landplatwormen aantreffen. Overdag verstoppen ze 
zich onder planken, potten of stukken plastic. In de schemering 
jagen ze op kleine prooidieren, zoals regenwormen en slakken. 
De twee inheemse soorten kun je in de tuin aantreffen, en dat 
geldt ook voor drie exoten. De rest zit (vooralsnog) vooral in 
kassen maar in omringende landen met een warmer klimaat 
ook al vaak in tuinen en natuurgebieden. Als je denkt wat 
gevonden te hebben: het is een regenworm als je segmenten 
ziet, het is een naaktslak als je tentakels ziet, en het is een plat-
worm als het dat allemaal niet heeft; de platwormen zijn 
gemiddeld 1 tot 3 cm lang (maar langer komt ook voor), en 
maken een zoekende, tastende beweging met hun kop. Met een 
loepje kun je kijken naar de kleur en het aantal rugstrepen, en 
naar het aantal ogen en de verdeling ervan over het lichaam. 
Met deze informatie is het met de nieuwe zoekkaart en de digi-
tale soortzoeker goed mogelijk om de twaalf landplatwormen 
die nu bekend zijn uit Nederland, op naam te brengen.

Vind je een landplatworm probeer dan goede foto’s te maken 
van levende dieren en meld ze via Waarneming.nl of bij eis@
naturalis.nl.

De zoekkaart is via eis-nederland.nl/zoekkaarten te downloa-
den of te bestellen. De digitale soortzoeker vind je hier: eis-
nederland.nl/publicaties/soortzoekers-eis. 

Verder nog een oproep: we willen dit jaar ons onderzoek in 
kassen voortzetten. We zouden ook graag in kwekerijen en 
tuincentra gaan zoeken. Heb je daar contacten (of werk je er 
zelf), laat het ons weten, we komen graag langs.

Sytske de Waart
 

Clytocerus splendidus (foto Weia Reinboud).


