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Activiteiten voorjaar 2002 
 

Ga naar buiten en zweef! De redactie heeft lucht 

gekregen van de volgende activiteiten: 

  

26april/ 1 mei: Het Meika van de Insecten-

WerkGroep van de NJN. De IWG reist af naar de 

Meinweg om van de grote zweefvliegenrijkdom te 

genieten en er wellicht een laatste soort aan de 

bestaande waslijst toe te voegen. Als je jonger bent 

dan 26 mag je mee. Bel voor info: 

CarolavanderMuren@hotmail.com, tel 030 293 81 

68 

 

24/26 mei: Het Diptera-weekend van de sectie 

Diptera van de NEV. Alle vliegenvangers zijn hier 

welkom, voor info: EIS-Nederland. 

Van de voorzitter 
 
Een vroeg laatste voorjaar 

 

De zweefvliegendag is nog maar net geweest en de 

wilgen staan al in bloei! Kortom, als je dit leest 

zullen de eerste soorten alweer bijna uitgevlogen 

zijn. En dat terwijl het de laatste kans is om ze nog 

op te laten nemen. 2002 is namelijk het laatste 

veldseizoen van het zweefvliegenproject!! 

 

Voorjaar 2003 moet het bestand helemaal in orde 

zijn voor het schrijven van de atlas. Nog een laatste 

jaar om veel waarnemingen te doen. Maar ook, 

voor een deel van ons, het laatste jaar om 

waarnemingen van de afgelopen jaren in te leveren 

voor het bestand. Alle waarnemingen zijn welkom. 

En heb je veel waarnemingen, maar weet je niet hoe 

je ze gedetermineerd en/of ingevuld krijgt, schroom 

dan niet en bel John of Menno. Hoe groter het 

bestand, hoe beter de atlas gefundeerd zal zijn. 

 

Inmiddels is de zweefvliegencommissie al 

begonnen met het schrijfwerk. Een stramien voor 

soortteksten is vrijwel af. Dit jaar al, waarschijnlijk 

komende winter, zullen concepten geschreven gaan 

worden. Dan hebben we volgend jaar voor de 

inleidende hoofdstukken. In 2003 en 2004 kan het 

redactiewerk worden gedaan. Als het snel gaat kan 

het manuscript op 1 januari 2005 worden 

ingeleverd, zodat de atlas eind 2005 gedrukt is. 

Maar dit is wel de meest optimistische schatting. 

Tot nu toe ging het anders. Enkele jaren vertraging 

was gewoon. We doen ons best het met de 

zweefvliegenatlas niet zover te laten komen. 

Iedereen kan daarbij helpen door de waarnemingen 

op tijd aan te leveren. 

 

Maar eerst is er nog een veldseizoen, waarin vele 

vragen beantwoord kunnen worden. Er zijn vele 

witte gebieden en ook op ecologisch gebied zijn er 

veel vragen onbeantwoord. 

 

Help mee om die antwoorden vinden! 

 

Wouter van Steenis 

Voorzitter Zweefvliegenproject 
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