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Zieltjes werven voor het Zweefvliegenproject, dat was 

het doel van een excursie met de Jeugdnatuurwacht in 

Vught. Een collega van me is daar coördinator van het 

geheel en had me gevraagd om op 9 september jl. een 

zweefvliegenexcursie te verzorgen.  

Zo gezegd, zo gedaan en om 9.30 uur stond ik paraat 

bij het clubhuis van de JNW, een soort pre-NJN voor 

de basisschooljeugd onder begeleiding van vol-

wassenen. 

 

Het organiserend comité had voor alles gezorgd: koffie 

voor ondergetekende, fraai geplastificeerde zoek-

kaarten, professionele insectennetten. Na een korte 

introductie mijnerzijds stoof de meute gewapend met 

netten en zoekkaarten het natuurontwikkelingsgebied 

De Kwebben in. 

Omdat de kinderen het verschil nog niet zo zien tussen 

zweefjes en ander kruipend en vliegend gedierte krijg 

je als excursieleider een vrijwel volledig assortiment 

ongewervelden voorgeschoteld. Na enig aandringen 

werpen de meesten zich op het determineren met de 

zoekkaart wat ze verrassend goed afgaat, alhoewel een 

naaktslak determineren met de kaart niet echt soepel 

gaat (of was dit een grapje van een van de belhamels?).  

Na een uurtje prijken er een tiental soorten zweefjes op 

de waarnemingslijst, allemaal beesten van 'de kaart' en 

wordt een gedeelte van de groep lastig, hangerig en 

baldadig: kortom tijd om de excursie te beëindigen en 

wat te gaan drinken. 

 

Even wat indrukken en tips voor degenen die ook eens 

een excursie met een groep kinderen willen leiden: 

- kinderen van onder de 12 zien ALLES, wees 

voorbereid op het moeten aanschouwen en 

beoordelen van allerlei klein gedierte; 

- laat een excursie nooit langer dan een uur duren; 

- zorg voor genoeg zoekkaarten en vangmateriaal; 

- zorg voor meerdere volwassenen die de excursie 

mee willen begeleiden, bij voorkeur mensen die 

enigszins bekend zijn met de werking van een 

zoekkaart. Dat werkt uitstekend. 

 

Veel plezier, mocht je met basisschooljeugd op pad 

gaan. 

 

 


