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Het zweefvliegenproject in 1999 ... en verder! 
 

Het zweefvliegenproject is begonnen als zweefvliegenproject binnen de NJN. Door de NJN is in 1998 

in samenwerking met EIS-Nederland en enkele andere zweefvliegenvangers een voorlopige 

verspreidingsatlas uitgegeven. 

 

Toen werd duidelijk dat voor het verkrijgen van een totaalbeeld van de Nederlandse zweef-

vliegenfauna nog veel werk moet worden verzet. Werk dat niet alleen door de NJN kan worden 

verricht, maar waaraan de NJN wel een grote bijdrage kan leveren. Ook EIS-Nederland kan en wil een 

bijdrage leveren. Daarnaast zijn er verschillende actieve zweefvliegenvangers die ook mee willen 

helpen. Deze groepen hebben besloten de krachten te bundelen in een gezamenlijk project. Het NJN-

project vormt een onderdeel van het landelijke zweefvliegenproject. Hieronder staan enkele mensen 

die je kan aanspreken over verschillende deelonderwerpen van het project. De NJN heeft nog wel een 

eigen projectgroep, die de activiteiten binnen de NJN coördineert. 

Doel van het project is om in de komende 4 jaar een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van de 

verspreiding en ecologie van de Nederlandse zweefvliegen, inclusief veranderingen in de verspreiding 

in de tijd. Deze gegevens zullen vervolgens in een zweefvliegenatlas worden samengevoegd, 

waarschijnlijk in de serie Nederlandse Fauna (waarin ook de sprinkhanenatlas is verschenen).  

 

Hiervoor zijn drie zaken nodig:  

1. een zo compleet mogelijke inventarisatie van Nederland in de komende jaren 

2. het verzamelen van alle oude waarnemingen en het opnemen van alle collecties 

3. het verzamelen van ecologische informatie inclusief het opvullen van gaten in de kennis 

 

Aan elk van deze takken wordt al gewerkt. De echte atlas zal zoveel werk zijn dat het niet door 

vrijwilligers alleen te doen is. Vooral het opnemen van collecties en het verzamelen van andere oude 

waarnemingen maar ook de redactie van de atlas zou betaald kunnen gebeuren. Daarom zijn we ook 

bezig met een subsidieaanvraag. Als we subsidie krijgen zullen we een coördinator aanstellen die bij 

het EIS-bureau een werkplek kan krijgen. 

  

Tot die tijd zal op het EIS-bureau een deel van het administratieve werk gedaan worden (bijhouden 

waarnemerslijst, verzenden formulieren, verzenden nieuwsbrieven, invoeren gegevens). De andere 

zaken worden vooralsnog geheel door ons zelf gedaan. Zo gaan we op 6 maart in Leeuwarden de daar 

aanwezige zweefvliegen determineren en opnemen. Op 27 maart is de dipteradag van de vliegensectie 

van de Nederlandse Entomologische Vereniging waar een lezing over het zweefvliegenproject wordt 

gehouden. Ook zijn er weekenden (kaderkamp NJN 13-16 mei in west Brabant; vliegenweekend NEV 

29-30 mei in oost Drente) waar zweefvliegenvangers welkom zijn. In het najaar willen we een dia-

avond organiseren waar iedereen veel kan leren van de zweefvliegen, maar ook zijn eigen dia’s op 

naam kan laten brengen. 

Ten slotte kan je voor vragen of determinatieproblemen altijd bij een van ons aankloppen. 

 

 

We zoeken overigens nog een aansprekende naam voor het project. Heb je een goed idee, laat het 

weten. Degene die de uitverkoren naam levert krijgt van mij een afdruk van een van mijn 

zweefvliegdia’s naar keuze voor aan de muur. 

Goede vangst in het voorjaar, met 10 graden en zonnig weer zijn de eerste vliegen al in februari te 

vangen! 

 

Wouter van Steenis 


