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Volkert van der Goot (foto: 

Nico Schonewille). 

Themadag  
'Insecten in de duinen' 
 

Op vrijdag 14 december wordt er in Naturalis te 

Leiden een themadag gehouden over 'insecten in de 

duinen'. 

Afgelopen jaren is het onderzoek naar insecten in 

de duinen sterk toegenomen en steeds vaker spelen 

insecten een rol in het beheer. Het voor een groot 

deel door vrijwilligers uitgevoerde onderzoek heeft 

afgelopen jaren interessante resultaten opgeleverd. 

Dit was aanleiding voor EIS-Nederland en Stichting 

Duinbehoud om een themadag aan dit onderwerp te 

wijden. 

Op de dag wordt er aandacht besteed aan de 

samenstelling, het belang en het beheer van de 

insectenfauna in de duinen. Tevens wordt er een 

themanummer over insecten in het duin van het 

tijdschrift 'Duin' gepresenteerd.  

 

De dag staat open voor alle geïnteresseerden maar 

is speciaal gericht op beheerders van duingebieden 

en vrijwilligers die actief zijn in de duinen. Naast 

lezingen zullen er ook enkele posterpresentaties 

plaatsvinden. Daarnaast zijn stands aanwezig van 

een aantal organisaties die zich met insecten en 

duinen bezig houden. 

 

Datum 14 december 2001 

Plaats Nationaal Natuurhistorisch Museum - 

Naturalis te Leiden 

Toegang gratis, voor vragen bel met EIS-

Nederland: 071-5687670 (eis@naturalis.nnm.nl) 

 

Dagprogramma 

10.30 zaal open 

10.50 dagopening 

11.00 diversiteit van insecten in de duinen 

11.30 de rol van insecten in de duinen 

12.00 lunch (mogelijkheid tot bekijken 

kraampjes en spreken experts) 

13.00 dialezing 

13.30 libellen in de duinen 

14.00 bijen in de duinen 

14.30 pauze 

15.00 insecten en natuurbeheer en -ontwikkeling 

15.30 sluiting 

In memoriam:  
Volkert van der Goot 
 

Op 31 augustus is 

Volkert van der Goot 

van ons heengegaan. 

Voor velen van ons 

was hij een groot 

voorbeeld. Volkert 

heeft vele artikelen 

en tabellen geschre-

ven over de Diptera 

en hij was een man 

van wereldfaam. 

Bijna elke vliegen-

tabel die ik als 

jeugdbonder ogen 

kreeg, was door 

hem gestart.  

In die jeugdbondstijd leerde ik Volkert ook kennen. 

Ik kwam hem af en toe tegen in de wandelgangen 

van het Zoölogisch Museum Amsterdam afdeling 

entomologie (ZMA) en liet ook wel eens 

zweefvliegen door hem controleren. Later, toen ik 

bij het ZMA werkte, kletste ik vaak met hem tijdens 

de 'thee'-pauze over vliegen en andere onder-

werpen. Je kon het zo gek niet verzinnen of er 

kwam wel een grappig verhaaltje uit en dat ging 

echt niet altijd over insecten. Dat kon ik altijd wel 

waarderen. Leuk vond ik het ook als hij plotseling 

een maand later belde dat er een artikeltje voor mij 

in zijn postvak lag en dat ik dat op kon halen, soms 

zelfs uit het Russisch vertaald. Het ging dan over 

een onderwerp dat wij en maand daarvoor hadden 

besproken. Attenter kan haast niet. 

In de jaren '50 is Volkert zelf begonnen aan 

zweefvliegen en vier jaar later verscheen de eerste 

druk van de Zweefvliegentabel. Door een zeer 

goede literatuurkennis van zweefvliegen over de 

wereld heeft hij een aantal syrphiden 

gesynonimiseerd: ontdekt dat twee namen over 

dezelfde soort gingen. Ook heeft hij redelijk wat 

soorten als nieuw voor de wetenschap beschreven. 

Dit zijn voornamelijk soorten die buiten Nederland 

voorkomen. Na zijn meesterwerk, zijn tabel voor de 

zweefvliegen van Noordwest-Europa uit 1981, is 

hij zich meer gaan richten op andere groepen van 

de Diptera en heeft hij het zweefvliegengebeuren 

meer van de zijlijn gevolgd. 

Zijn stempel op de Nederlandse Diptera heeft hij al 

tijden geleden gezet, maar wat knap is, is dat hij de 

vaandels (per vliegenfamilie één) aan anderen heeft 

overgedragen om zijn kennis niet verloren te laten 

gaan. Nu hij er niet meer is, besef je weer hoe uniek 

zijn kijk op de (vliegen)wereld was. Hij zal ons 

blijven inspireren… 

 

Bastiaan Wakkie 


