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Projectnieuws 
 

De afgelopen maanden was het prachtig weer. Iedereen was dus hard bezig met het vangen van 

zweefvliegen, het vullen van vakken en het doen van ecologische waarnemingen. Maar naast alle 

spannende nieuwe waarnemingen is er nog het nodige gebeurd binnen het project. 

 

We hebben van Natuurmonumenten, van het Wereld Natuur Fonds en van het Prins Bernard Fonds de 

aangevraagde subsidies voor 1999 toegezegd gekregen. Daarom zijn we nu rap aan de gang met de 

sollicitatieprocedure voor een betaalde medewerker. Jullie hebben allemaal de vacature gezien. Nu ik 

dit schrijf is de sollicitatieperiode nog gaande. Als jullie dit lezen is de betaalde kracht waarschijnlijk 

al aan het werk. 

De belangrijkste werkzaamheden in de nabije toekomst zullen zijn het op orde brengen van het 

waarnemingenbestand, inclusief het toevoegen van nieuwe waarnemingen, en het opnemen van de 

collecties in Leiden en Amsterdam. 

Omdat met het aannemen van een betaalde kracht de verantwoordelijkheden van het project toch wat 

zwaarder gaan wegen hebben we de nodige tijd gestoken in het opstellen van een 

samenwerkingsovereenkomst tussen EIS-Nederland, de NJN, de EIS-werkgroep zweefvliegen en de 

sectie Diptera van de NEV. In de overeenkomst staat duidelijk wat de rechten en verplichtingen van de 

verschillende partijen en de betaalde kracht zijn. Ook is duidelijk aangegeven hoe binnen het project 

met waarnemingen wordt omgegaan. Dit gedeelte is ook in deze editie van de nieuwsbrief opgenomen, 

zodat alle waarnemers hiervan op de hoogte zijn. Iedereen die de hele tekst van de samenwerkings-

overeenkomst wil lezen kan contact opnemen met EIS. 

 

Van de winter staan er al vele activiteiten op het programma: zie achterin deze nieuwsbrief. En alle 

binnengekomen en binnenkomende waarnemingen (digitaal of op formulier) zullen worden 

toegevoegd aan het bestand. Stuur dus allemaal zo snel mogelijk je waarnemingen in!! Ook oude 

waarnemingen zijn zeer welkom. 

 

Wouter van Steenis 

voorzitter Commissie Nederlandse Zweefvliegen.  

 

 

Betaalde medewerkers 
 

Toen Wouter bovenstaand stukje schreef, was nog niet bekend wie er de komende drie jaar betaald zou 

werken voor het Zweefvliegenproject. Inmiddels zijn hier twee mensen voor uitverkoren: John Smit en 

Menno Reemer. Wij zijn aangesteld door het centraal bureau van EIS-Nederland, en zullen ieder twee 

dagen per week aan het project werken. We worden aangestuurd door de Commissie Nederlandse 

Zweefvliegen. 

Een groot deel van onze werkzaamheden zal bestaan uit het determineren en invoeren van de collecties 

van het Zoölogisch Museum Amsterdam en het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in 

Leiden. Daarnaast zullen we zorgen dat het databestand op orde komt en blijft, en als het zover is 

zullen we veel schrijf- en redactiewerk doen voor de zweefvliegenatlas. Bovendien zijn we het eerste 

aanspreekpunt voor de vrijwillige medewerkers aan het project. Je kunt ons telefonisch bereiken op 

071-5687594 / 5687670, of per e-mail: smitj@naturalis.nnm.nl en reemer@naturalis.nnm.nl. 

 

John Smit en Menno Reemer 

 


