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Hoe blijf ik op de hoogte? 
 

Menno Reemer 
 

 

De Zweefvliegennieuwsbrief bevat altijd vele 

nieuwtjes en wetenswaardigheden. Wie denkt dat 

hij daarmee wel voldoende op de hoogte is van 

alles wat er gaande is op zweefvliegengebied, heeft 

het echter mis. De nieuwsbrief is in eerste instantie 

bedoeld voor allerlei projectnieuws. Uitgebreide 

besprekingen van bepaalde genera of nieuwe 

soorten (voor Nederland of voor de wetenschap) 

verschijnen meestal in andere tijdschriften. Hier zal 

ik enkele van deze tijdschriften kort bespreken. 

 

VOLUCELLA 
 

Volucella is in 1995 opgericht door Dieter Doczkal 

en Ulrich Schmid. Het bevat uitsluitend artikelen 

over zweefvliegen. De ondertitel luidt dan ook: 

„Die Schwebfliegen-Zeitschrift‟. In de korte tijd dat 

dit tijdschrift bestaat, heeft het een indrukwekkende 

reeks van tientallen belangrijke artikelen 

gepubliceerd van de hand van diverse internationale 

specialisten. Beschrijvingen van nieuwe soorten, 

revisies van genera, besprekingen van de fauna van 

verre windstreken enzovoort. Hiermee is Volucella 

zonder twijfel het belangrijkste tijdschrift voor de 

serieuze zweefvliegenonderzoeker.  

Het tijdschrift komt onregelmatig uit, maar je kunt 

wel rekenen op één goed gevuld nummer per jaar. 

Per nummer betaal je zo‟n 15 à 20 Euro 

(afhankelijk van de dikte). Geïnteresseerden kunnen 

een briefje schrijven aan: Ulrich Schmid, 

Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart, 

Rosenstein 1, D-70191 Stuttgart, Duitsland. 

 

NEDERLANDSE FAUNISTISCHE MEDEDELINGEN 
 

Nederlandse Faunistische Mededelingen is een 

tijdschrift dat de laatste jaren veel over zweef-

vliegen in Nederland publiceert. Het wordt 

uitgegeven door EIS-Nederland en het Nationaal 

Natuurhistorisch Museum Naturalis. Alle onge-

wervelde dieren, van slakken tot spinnen, krijgen in 

dit tijdschrift een plaats. Enkele voorbeelden van 

hierin verschenen artikelen over zweefvliegen: 

 

- Faunistiek en ecologie van het 

zweefvliegengenus Epistrophe in Nederland 

(Menno Reemer, NFM 8) 

- Merodon batumicus, een zweefvlieg nieuw 

voor de Nederlandse fauna (Jan Delfos & Peter 

van Helsdingen, NFM 11) 

- Ceriana vespiformis, een nieuwe zweefvlieg 

voor de Nederlandse fauna (Menno Reemer & 

Bob van Aartsen, NFM 11) 

- Een nieuwe vindplaats van de zweefvlieg 

Microdon devius in Midden-Limburg (Frank 

Raemakers, NFM 11) 

- Bijzondere vondsten van zweefvliegen in 

Nederland (Menno Reemer, Bob van Aartsen, 

Willem Renema, John Smit & Wouter van 

Steenis, NFM 12) 

- Het zweefvliegengenus Callicera in Nederland 

en België (Willem Renema & Bastiaan 

Wakkie, NFM 14) 

- De zweefvlieg Cheilosia psilophthalma, een 

dubbelganger van Cheilosia urbana, nieuw 

voor Nederland (Menno Reemer & John Smit, 

NFM 14) 

 

In het komende nummer zal deze lijst uitgebreid 

worden met nog eens vier artikelen, waarin negen 

nieuwe soorten voor Nederland gemeld worden uit 

de genera Chalcosyrphus, Cheilosia, Chrysotoxum 

en Platycheirus.  

Een abonnement kost f 40,- per jaar. Hiervoor krijg 

je minimaal twee nummers, en soms nog een extra 

nummer dat gewijd is aan één bepaalde groep 

ongewervelde dieren. Je kunt ook losse nummers 

bestellen. Geïnteresseerden kunnen zich wenden 

tot: EIS-Nederland, Postbus 9517, 2300 RA Leiden 

(e-mail: eis@naturalis.nnm.nl). 

 

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN 
 

Een ander Nederlands tijdschrift waarin artikelen 

over zweefvliegen verschijnen, is Entomologische 

Berichten. Dit is een tijschrift van de Nederlandse 

Entomologische Vereniging, een vereniging 

waarvan iedereen die zich met insecten bezighoudt 

lid zou moeten zijn. Enkele voorbeelden van in dit 

tijschrift verschenen artikelen over zweefvliegen: 

 

- Faunistiek van Eristalis picea in Nederland 

(Mark van Veen & Theo Zeegers, EB 58(3)) 

- Rhingia borealis nieuw voor Nederland en 

België, met een tabel tot de Europese Rhingia-

soorten (Jeroen van Steenis, EB 58(5)) 

- Spilomyia-soorten in Nederlandse collecties, 

met aantekeningen over hun Europese 

verspreiding (Aat Barendregt, Jeroen van 

Steenis, Wouter van Steenis, EB 60(3)) 

 

Lidmaatschap van de NEV kost f 85,- per jaar. 

Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot: Peter 

Koomen, Postbus 9517, 2300 RA Leiden (e-mail: 

koomen@naturalis.nnm.nl).  
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