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Syrphidae online, www.syrphidae.com 
 

Bastiaan Wakkie 
 
 
Al sinds 1997 bestaat er een (de) Syrphidae 

website. Het begon eerst erg simpel met een paar 

menuutjes en wat pagina's maar gaande weg is 

er steeds meer bijgekomen en geprofessionali-

seerd.  
 

Toen het Zweefvliegen project van start ging is 

besloten het project en alle informatie rondom het 

project op de website te zetten zodat er een centraal 

informatie punt ontstond. Maar vrij snel vond ik 

Nederland niet genoeg voor de website en heb ik 

Europese zweefvliegen checklists toegevoegd als 

database. Daarnaast zorgde  ik er voor dat je kon 

zien waar een zweefvlieg nu voorkomt. De 

dynamische content deed zijn intrede. Rond die tijd 

begonnen we ook de ZWEEFmail rond te sturen via 

e-mail om zo de betrokkenheid van bij het project 

te vergroten. Dat bracht me op het idee om dit ook 

direct online te doen. Zo ontstond de ZWEEFmail 

online, hier kan je dus nu nog steeds al je 

waarnemingen kwijt en lees je direct de nieuwtjes 

van anderen. Tegenwoordig, hoewel nog weinig 

gebruikt, kan je dat doen voor alle landen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT KAN JE OP DE SITE DOEN NU?  

 

 Je kan makkelijk in de Literatuur zoeken. 

Dit deel is nog niet geheel kompleet maar 

ik ben in gesprek met twee heren die 

samen 'alle' zweefvliegen literatuur bij 

hebben gehouden.  

 Van bijna alle Europese landen kan je de 

checklists vinden.  

 Foto's van ongeveer 130 zweefvliegen kan 

je bekijken samen met een Europees 

verspreidingskaartje. Ook vind je hier 

opmerkingen en literatuur voor zover ik 

het ooit heb toegevoegd (erg veel werk).  

 De archieven van alle ZWEEFmail van de 

afgelopen 4 jaar staan op de site en worden 

automatisch gevuld met jullie nieuwe 

berichtjes. 
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Na mijn verhuizing naar Brussel heb ik de site 

grondig veranderd. Veranderd? Hij ziet er toch 

bijna hetzelfde uit? Klopt, naar de technologie er 

achter is totaal veranderd.  

Vroeger draaide de website op een Windows 

besturingssysteem en een Sambar Web Server; een 

één of andere exotische Web server en script taal. 

Alle software behalve de Sambar server was 

illegaal. 

k heb toen besloten om over te stappen naar een 

Linux besturingssysteem waar ik de website liet 

draaien op een Apache web server in samen 

werking met een PHP script taal en een PostgreSQL 

database. Dit omdat alle software, inclusief het 

besturings-ysteem, open source is. En open source 

werkt nu eenmaal prettiger en is compleet legaal en 

gratis. Tevens heb ik het meeste proberen te 

vertalen naar het Engels aangezien meer dan de 

helft van mijn bezoekers van buiten de Nederlandse 

taalgrens komt. Over bezoekers gesproken: Er zijn 

gemiddeld 50 bezoekjes per dag op de site! 

 (http://www.wakkie.org/sitelogs/) 

 

Nu goed, eindelijk na veel gedoe met mijn 

verbindingen en nieuwe systemen heb ik eindelijk 

alles weer redelijk stabiel aan de praat gekregen. 

Inmiddels zitten er een paar nieuwe dingen aan te 

komen. Zo ben in gesprek met iemand die zijn 

Afrikaanse zweefvliegen op dezelfde manier op de 

site  

wil plaatsen. Dus alle Afrikaanse soorten, met 

kaartjes, literatuur en de hele reutemeteut. Zoals ik 

al zij ben ik met de literatuur bezig. Aangezien ik 

het niet meer kan volgen op hoog niveau wil ik het 

beheer daarvan aan twee mensen geven. Ook ben ik 

in een vroeg stadia bezig biologische gegevens toe 

te voegen. Deze zijn al gepubliceerd maar ik heb 

geen toestemming om ze toe te voegen (praktisch 

een druk op de knop voor mij momenteel) 

Verder is het de bedoeling Marc van Veen's online 

tabellen samen te laten smelten met de website. Dus 

als iemand op een soort uitkomt kan hij/zij even 

kijken of deze ooit in de buurt is gevangen en of er 

meer informatie beschikbaar is. Andersom als 

iemand op de website Soort informatie aan het 

bekijken is wordt er een link geplaatst om aan naar 

de tabel te komen. 

 

Er zijn nog veel meer ideeën om de site 

aantrekkelijker te maken. Maar ik zou ze ook graag 

van jullie willen horen. Voor andere vragen omtrent 

Zweefvliegen of de website ben ik te bereiken op 

mailto:bwakkie@syrphidae.com of 

http://www.syrphidae.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrysogaster en Melanogaster-tabel 
 


