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Situatie op het EIS 
 

Zweefvliegen op het bureau? 

 

Hoe gaat het met de zweefvliegen bij EIS-Nederland? Is de brievenbus al uitgescheurd onder het 

gewicht van de formulieren? Op verzoek van redactie van de zweefvliegennieuwsbrief een stukje over 

het werk wat er aan zweefvliegen gebeurt bij bureau EIS-Nederland. Als huidige „beheerder‟ is Roy 

Kleukers de aangewezen persoon om dit te schrijven.  

 

De geschiedenis van de zweefvliegenstudie dateert al van de beginjaren bij EIS. Aat Barendregt 

schreef als coördinator van de zweefvliegenwerkgroep al in het begin van de jaren ‟80 artikelen over 

diverse genera. De zweefvliegen zijn dan ook een van de eerste insectengroepen waar Nederlandse 

verspreidingskaartjes van gepubliceerd werden. Het was vanaf het begin de bedoeling om een atlas te 

maken van alle soorten. Dat dit plan pas onlangs concrete vormen heeft aangenomen heeft vooral te 

maken met de vooruitgang van de techniek. Het opbouwen van bestanden en het maken van kaarten en 

diagrammen is tegenwoordig een fluitje van een cent in vergelijking met tien of zelfs vijf jaar geleden.  

 

Bureau EIS-Nederland is eind 1997 direct betrokken 

geraakt bij het zweefvliegenproject. Ik was uitgenodigd op 

een projectvergadering en heb daar aangeboden dat wij 

ondersteuning konden leveren bij het samenstellen van de 

voorlopige atlas. Samen met Wouter van Steenis heb ik 

begin 1998 de beschikbare bestanden verzameld en 

bewerkt voor het maken van kaartjes en diagrammen. 

Samen met de schrijvers, vormgever en knip-en-plakkers, 

allen afkomstig uit de samenwerkende clubs NJN, NEV en 

EIS-NL, hebben we in korte tijd de atlas uit de grond 

gestampt. Ik vond het erg stimulerend om hier met een 

groep enthousiaste mensen aan te werken. De positieve 

reacties hebben EIS in ieder geval doen besluiten om elk 

jaar een voorlopige atlas uit te brengen. Zo verschijnt in 

1999 een deel over de inheemse bijen. 

 

Na het verschijnen van de voorlopige atlas is er een werkverdeling afgesproken binnen het 

zweefvliegenproject. Er worden excursies verzorgd, collectie- en veldwerk gedaan, handleiding, 

formulieren en nieuwsbrieven samengesteld etc. Bureau EIS-Nederland verzorgt de druk en 

verzending van de handleiding en formulieren en de opbouw en administratie van het gegevens- en 

waarnemersbestand. Inmiddels staan 246 waarnemers bij ons geregistreerd. Hierbij moet worden 

aangetekend dat dit niet alleen personen zijn die zich als zodanig hebben aangemeld. We zijn 

begonnen met alle leden van de sectie Diptera waarnemer te maken en vervolgens ook iedereen die bij 

ons de voorlopige atlas heeft besteld.  

 

De waarnemingen stromen nog niet echt binnen. In totaal liggen er nu 166 formulieren te wachten om 

te worden ingevoerd. Daarnaast zijn er ook nog een aantal bestanden aangeleverd, maar ook deze zijn 

nog niet toegevoegd aan het hoofdbestand. Dit heeft te maken met het feit dat de bestanden voor de 

voorlopige atlas nog niet gebruiksklaar zijn. Dit zal nog heel wat voeten in de aarde hebben, en moet 

wachten tot er een betaalde coördinator kan worden aangesteld. Hiervoor worden momenteel een 

aantal subsidieaanvragen ingediend bij diverse fondsen.  

 

Roy Kleukers 

EIS-Nederland 


