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Een aggregatie van Hypoderma diana op een
zandweg (Diptera, Oestridae)
Menno Reemer
Theo Zeegers
Inleiding
Van diverse horzelsoorten is bekend dat
mannetjes bijeen komen op opvallende
plaatsen in het landschap, zogenaamd aggregatiegedrag (Papavero 1977). De vrouwtjes zoeken deze plaatsen om te paren,
waarna ze weer wegvliegen. Het meest bekende aggregatiegedrag bij horzels is
‘hilltopping’: het zoeken van scherpe en visueel afgetekende pieken in het landschap
(Anderson 2006, Zeegers 1998). Op zulke
plekken vormen zich vaak aggregaties of
‘leks’ van enkele tot vele exemplaren. In
Nederland is dit bijvoorbeeld waargenomen
bij Pharyngomyia picta (Meigen, 1824)
(Zeegers 2006b, 2008).
Niet alle horzelsoorten vertonen dit gedrag.
Anderson (2006) noemt onze inheemse Hypoderma-soorten niet bij de hilltoppers en
Zeegers (1998) meldt expliciet dat geen
hilltopping bij deze soorten waargenomen
is. Deze soorten vormen aggregaties langs
paden (Colwell et al. 2006). Anderson

(2006) meldt dat ook dergelijke leks gedurende vele jaren functioneel kunnen zijn
(meer dan achttien jaar). In Nederland werd
dergelijk gedrag van Hypoderma diana
Brauer, 1858 waargenomen door Henk van
Woerden aan circa 20 exemplaren (Zeegers
2006a). Een nieuwe waarneming op de Veluwe geeft nu aanvullende informatie over
aggregatiegedrag van H. diana.

Waarneming
Op 15 april 2008 (zonnig, 23°C, 14.30 uur)
zag de eerste auteur in het Deelerwoud
(zuidelijke Veluwe, Amersfoortcoördinaten:
191,47-454,66) in totaal circa 50 mannetjes
Hypoderma diana zittend op een zandweg,
over een afstand van enkele honderden meters. De zandweg vormde de overgang tussen een open, droge heidevlakte en een
dennen- / berkenbos (figuur 1). Een deel
van het pad was was oost-west geöriënteerd
met het bos aan de noordzijde, een ander
deel was noord-zuid geöriënteerd met het
bos aan de westzijde. Op beide delen zaten

Figuur 1. Het zandpad in het Deelerwoud waarop circa 50 mannetjes van de horzel
Hypoderma diana zijn gezien.
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de horzels, waarbij opviel dat ze met name
op stevige, enigszins platgetreden stukken
zaten, niet op rulle gedeelten. De horzels
waren weinig actief. Minutenlang zaten ze
stil, slechts af en toe vlogen ze op om achter een voorbijvliegend insect aan te vliegen. Bij nadering reageerden ze niet zo
alert als bijvoorbeeld zweefvliegen, wat ze
makkelijk te vangen maakte. Vijf exemplaren zijn opgenomen in de collectie van Menno Reemer.

Discussie
Volgens Jansen (1961) zijn de larven van
Hypoderma diana in Nederland zeer algemeen in edelherten. Van de volwassen vliegen zijn echter maar enkele Nederlandse
waarnemingen bekend (Zeegers 2006a).
Mogelijke verklaringen hiervoor zijn een
zeer korte vliegtijd en / of een zeer specifieke voorkeur voor bepaalde locaties als uitkijkpost voor partners. Maar misschien
zoekt deze soort ook een specifieke combinatie van omstandigheden op, bijvoorbeeld
een kale bodem langs een bosrand op een
bepaald moment van de dag of bij een bepaalde temperatuur. Welke omstandigheden
dit precies zijn valt pas te bepalen als meer
van zulke waarnemingen volgen en deze
nauwkeurig beschreven worden.
Hypoderma diana is in Nederland uitsluitend
bekend van de Veluwe (figuur 2). Gezien de
verspreiding van de gastheer (edelhert) in

Figuur 2. Vindplaatsen (10x10 km UTM-grid) van
Hypoderma diana in Nederland (bron: databestand
Theo Zeegers).

Nederland zou de soort verder alleen nog in
de Oostvaardersplassen (Flevoland) verwacht kunnen worden.
De boven beschreven waarneming is erg
vroeg in het jaar, ongetwijfeld door het warme weer. Alle andere inlandse waarnemingen zijn uit mei, met een piek in begin mei
(databank EIS-Nederland).
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Kersenboorvliegen van sneeuwbes gezocht
(Diptera: Tephritidae)
J.T. Smit, D. Van der
Klugt & M. Schilthuizen
Inleiding
Boorvliegen zijn kleine vliegjes van 2 tot 7
mm met veelal fraai getekende vleugels. De
larven leven in verschillende plantendelen,
waarbij een klein deel van de soorten voor
behoorlijke economische schade zorgt in de
groente- en fruitteelt. Dit bezorgt de gehele
familie een slechte reputatie. Jammer, want
er zijn talloze aspecten die het tot een boeiende groep maken. Zo zijn Boorvliegen niet
alleen aantrekkelijk vanwege hun fraaie
vleugeltekening, of interessant vanwege
hun intrigerende baltsgedrag, ze zijn ook
leerzaam. De Amerikaanse ‘appelvlieg’ Rhagoletis pomonella (Walsh, 1867) is het
schoolvoorbeeld voor sympatrische soortvorming (Bush, 1969). Waarbij schoolvoorbeeld vooral letterlijk genomen moet worden, het is een standaard casus bij evolutiebiologie. Dit is niet de enige soort waarbij
verschillende waardpantrassen bekend zijn,
al of niet op weg naar zelfstandige soorten.
Ook van de Europese kersenboorvlieg Rhagoletis cerasi (Linnaeus, 1758) zijn verschillende waardplantrassen bekend (Bush,
1975). In tegenstelling tot R. pomonella
gaat het hier niet om slechts twee maar
drie totaal verschillende waardplantgenera.
Er is vastgesteld dat er kleine verschillen
zijn in morfologie, fenologie en DNA tussen
twee van de waardplantrassen, maar de
derde populatie is tot nog toe vrijwel volledig buiten beschouwing gelaten (Berlocher
& Feder, 2002; Boller & Bush, 1974;
Schwarz et al., 2003). Om die reden gaat
Dwayne van der Klugt dit jaar kijken naar
de verschillende waardplantpopulaties van
Rhagoletis cerasi in Nederland. Dwayne is
student biologie aan de Universiteit van Leiden en zijn stage zal begeleid worden door
Menno Schilthuizen, Uyttenboogaart-Eliasen-hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (zijn leerstoel is door de NEV ingesteld om aanpassing van Nederlandse insecten aan exotische waardplanten te onderzoeken).
Om zoveel mogelijk materiaal te kunnen
vergelijken van zoveel mogelijk verschillende waardplanten willen we hierbij een op-

roep doen voor materiaal. Hieronder zal een
korte kenschets gegeven worden van het fenomeen waardplantrassen binnen het genus
Rhagoletis, de verschillende waardplanten
en bijbehorende rassen van R. cerasi in Europa. Evenals informatie waarmee u een bijdrage aan dit project kunt leveren, bijvoorbeeld de onthuldiging van de kersverse tabel voor de boorvliegen van Nederland...

Rhagoletis en waardplantrassen
Het genus Rhagoletis omvat zo’n 62 soorten
die voornamelijk voorkomen in het Holarktische gebied met nog enkele soorten in ZuidAmerika. Alle soorten zijn frugivoor, univoltien en de meeste hebben een beperkt
waardplantenspectrum. De ontwikkeling van
de larven is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de vruchten waar ze in leven. De
larven verlaten de vrucht voor deze geheel
rijp is, vermoedelijk om zo te voorkomen
dat ze met vrucht en al opgegeten worden
door vruchtetende vogels of zoogdieren.
Hierdoor is de fenologie van de vlieg sterk
gesynchroniseerd met die van de betreffende waardplant. Toch hebben er in het verleden zogenaamde ‘host-shifts’ plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij Rhagoletis pomonella.
De oorspronkelijke waardplant was Crataegus marschalli. Echter toen rond 1850 de
appel Malus domesticus vanuit Europa geintroduceerd werd in Amerika duurde het niet
lang voor er een populatie van R. pomonella
op deze nieuwe voedingsbron terechtkwam.
Door een verschil in vruchtperiode tussen
beide waardplanten ontstond er ook een
verschil in fenologie van beide populaties
van R. pomonella, oplopend tot een maand
(Bush, 1969). Beide populaties zijn morfologisch niet van elkaar te onderscheiden,
maar onder andere door het verschil in fenologie, gedrag en een sterke voorkeur voor
haar eigen waardplant zijn beide rassen reproductief van elkaar gescheiden (Feder et
al., 1988; McPheron et al., 1988; Prokopy et
al., 1988; Smith, 1988). Ze kunnen bij kruising echter nog wel vruchtbare nakomelingen krijgen.
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Figuur 1:Rhagoletis cerasi vrouwtje op Prunus. Foto Ben Hamers.

Rhagoletis cerasi complex
Rhagoletis cerasi (fig. 1) is een van de weinige schadelijke inheemse Europese soorten. De aloude waardplanten zijn zoete kers
Prunus avium en zure kers P. cerasus. Beide zijn waardplanten die veel commercieel
geteeld worden. Om die reden is R. cerasi
schadelijk en wordt hij verwoed bestreden.
Aanvullend is R. cerasi gekweekt uit rode
kamperfoelie Lonicera xylosteum (Boller &
Bush, 1974) en uit de exotische sneeuwbes
Symphoricarpos albus (fig. 2) (Zimmerman,
1940). Daarnaast is de soort recent verzameld op een andere exoot, Tartaarse kamperfoelie L. tatarica (fig. 3). Van beide
waardplantrassen op Prunus en Lonicera xylosteum is bekend dat er fenologische en
genetische verschillen zijn (Boller & Bush,
1974; Schwarz et al., 2003). Wat wij graag
zouden willen weten is of deze verschillen
ook terug te vinden zijn bij de populaties op
andere waardplanten, vooral van sneeuwbes. Omdat de tijd beperkt is zullen we ons
beperken tot eventuele morfologische, maar
met name genetische verschillen.

Figuur 2: Sneeuwbes Symphoricarpos albus. Foto
Adrie van Heerden

Oproep
Zoals gezegd zouden we graag materiaal
van Rhagoletis cerasi ontvangen voor dit
onderzoek. Het liefst verzameld in minimaal
96% alcohol zodat er ook gekeken kan wor-

Figuur 3: Rhagoletis cerasi vrouwtje op bes van Lonicera tatarica. Foto Menno Schilthuizen.
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den naar het DNA. Hiervoor is het van belang
de insecten rechtstreeks in de alcohol te verzamelen en niet eerst te doden met bijvoorbeeld ethylacetaat, dit beschadigt het DNA.
Naast de standaard gegevens als vindplaats,
het liefst voorzien van coordinaten, datum en
legator, is het natuurlijk van belang om de
waardplant te weten. Gelieve het materiaal
zo snel mogelijk na verzamelen op te sturen
zodat het in de vriezer bewaard kan worden
om de denaturatie van het DNA zoveel mogelijk te beperken. Rhagoletis cerasi kan worden aangetroffen vanaf begin juni tot eind
augustus, met mogelijk verschillen per
waardplant.
Het materiaal kan gestuurd worden naar
Menno Schilthuizen, Museum Naturalis, Postbus 9517, 2300 RA in Leiden.

Boorvliegen determineren
Rhagoletis cerasi is makkelijk te herkennen
aan zijn vleugeltekening, waarbij het extra
vlekje aan de vleugelvoorrand tussen de discale en preapicale band karakteristiek is. De
beide andere kleine zwarte Rhagoletis soorten missen dit extra vlekje: R. batava Hering,
1958 en R. cingulata (Loew, 1862). Hetzelfde
geldt voor het genus Urophora dat een vergelijkbaar donker uiterlijk en donkere dwarsbanden op de vleugel heeft.
Het determineren van Nederlandse boorvliegen is altijd een uitdaging geweest. De tabel
van Kabos en Van Aartsen (1984) is sterk
verouderd en mager geillustreerd, waarbij de
vleugeltekeningen niet altijd even bruikbaar
bleken. De Engelse (White, 1988) en Zwitserse (Merz, 1994) tabel zijn beide incompleet
voor de Nederlandse fauna en bovendien ingewikkeld. Dit tijdperk is nu voorbij. In juni
zal deel 5 van de serie Entomologische tabellen verschijnen met een tabel tot de boorvliegen van Noordwest-Europa. Alle soorten van
de Benelux, Groot-Brittannië en aangrenzende delen van Duitsland en Frankrijk zijn hierin opgenomen. Van alle soorten is de vleugeltekening in een kleurenaquarel afgebeeld.
Daarnaast is de tabel zoveel mogelijk gebaseerd op makkelijk zichtbare kenmerken zoals de vleugel- en borststuktekening. Kortom
iedereen kan nu zelf boorvliegen determineren.

Dankwoord
Ben Hamers en Adrie van Heerden worden
hartelijk bedankt voor het ter beschikking
stellen van de foto’s.
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Muscidae - Het determineren van Hebecnema
en Mydaea
Joop Prijs
Voor het determineren van Muscidae zijn op
dit moment voor ons gebied drie tabellen te
gebruiken. Het betreft het boek van Hennig
in de serie van Lindner, Die Fliegen der Palaearktischen Region. Dit is een geschikte
tabel omdat bij elke soort uitgebreide beschrijvingen worden gegeven. Het nadeel is
dat de naamgeving is verouderd. Verder is
zeer bruikbaar de tabel van D’Assis Fonseca
in de serie Handbooks for the identication of
Britisch insects. De genus tabel wordt door
mij als lastig ervaren, maar de tabellen tot
de soort zijn zeer nuttig, omdat in de coupletten vaak meerdere kenmerken worden
meegenomen. Ook geeft deze tabel vaak
andere kenmerken om soortgroepen te
splitsen dan de overige tabellen. Als laatste
en meest recente tabel is er het boek van
Gregor et al. uit 2002 (The Muscidae of
Central Europe). Grote voordelen zijn een
zeer prettige genus tabel en een up to date
naamgeving. Alle in Nederland voorkomende soorten kunnen hiermee op naam worden gebracht. Dit is de tabel waarmee ik de
soorten op naam breng, en Fonseca en
Hennig zo nodig gebruik voor controle bij
twijfels.
Bij het (her)determineren van mijn eigen
materiaal stuit ik bij de genera Hebecnema
en Mydaea toch op wat problemen, die ik
hier wil bespreken.

Hebecnema
Volgens Skidmore zijn de larven obligate
carnivoren die voornamelijk leven in de

mest van hoefdieren (ungulaten), maar ook
rottend planten materiaal is mogelijk. De
adulten zijn klein (4-7 mm) en zwart, hebben een behaarde arista en de prealaarborstel is afwezig. De mannetjes hebben een
afgeplat voorhoofd (vanaf de zijkant zijn de
orbiten niet zichtbaar) en de vrouwtjes hebben een legbuis met verkorte cerci.
De in Nederland voorkomende soorten zijn
H. nigricolor (met gele poten), H. nigra
(met zwarte halters), H. umbratica en H.
vespertina. De naamgeving is zeer verwarrend. Sinds de publicatie van Pont in 1984
zijn de namen als in tabel 1, waarin ook de
namen volgens Fonseca en Hennig worden
genoemd.
Gregor
nigricolor (gele poten)
nigra (halters zwart)
vespertina
umbratica

Fonseca
id.
vespertina
affinis
id.

Hennig
id.
vespertina
affinis
id.

Tabel 1: Naamgeving Hebecnema sp. volgens Gregor,
Fonseca en Hennig.

De problemen bij determinatie liggen bij de
vrouwtjes van vespertina en umbratica. De
mn zijn duidelijk te onderscheiden op de
mat bruine parafacialia bij vespertina en de
zilverachtig gekleurde parafacialia bij umbratica; bij vespertina kunnen de parafacialia ook wel wat lichter van kleur zijn, maar
dan nooit zilverachtig; ook de beharing van
de ogen is verschillend, bij vespertina (zo
goed als) kaal, bij umbratica dicht behaard
(bij mn dichter en langer dan bij het vr) .

Foto's 1 en 2: gezichten van H. vespertina en H. umbratica
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Mijn indruk is dat je de beharing (het
exemplaar draaiend) goed moet bekijken.
Bij mijn eigen bewaarde materiaal zie ik
nog een verschil: bij mn umbratica zit
langs de mondrand een 2e rij van de
mondrand afgebogen borstels, die bij mn
vespertina afwezig zijn of alleen als (korte)haartjes te zien zijn (zie foto’s boven).
Dit kenmerk gebruik ik nu ook bij de
vrouwtjes.
Voor de vr van vespertina en umbratica
worden de volgende verschillen in kenmerken gebruikt (tabel 2):
Als extra kenmerk kan gekeken worden
naar de 2e rij borstels langs de mondrand
(zie foto’s 1 en 2 vorige pagina): vespertina zonder 2e rij, umbratica met 2e rij.

thorax
ogen
abdomen
parafacialia

De zwarte lengtestrepen zijn voor mij niet
altijd duidelijk; ook bij vespertina kun je
zwarte strepen op de thorax zien, naar gelang de hoek waaronder je kijkt. De beharing van de ogen bij umbratica is niet altijd
even duidelijk. Over het algemeen is de
kleur van de bestuiving van de parafacialia
duidelijk, hoewel ook bij vespertina die wat
licht van kleur kan zijn; het verschil in bestuiving van het abdomen is zeer duidelijk;
bij vespertina ziet het abdomen er schuin
van achteren/opzij duidelijk zwartglanzend
uit, met slechts een lichte bestuiving. Verder gebruik ik de extra rij borstels langs de
mondrand als extra kenmerk voor umbratica. Er zal mogelijk altijd een vrouwtje overblijven waarbij niet alle kenmerken bij één
soort passen.

vespertina
geen zwarte lengtestrepen
volledig kaal
glanzend zwart
mat bruin

umbratica
met zwarte lengtestrepen
kort behaard
asgrijs bestoven
bestuiving licht van kleur

Tabel 2: Verschillen tussen vrouwtjes H. vespertina en H. umbratica

Tabel voor de Nederlandse Hebecnema’s:
1.
-

Dij 2 en 3 geel
Dijen zwart

2.
-

Halters zwart
Halters geel

3.
-

Mannetjes
Vrouwtjes

4.

Ogen kaal; parafacialia mat bruin, mondrand niet met een 2e rij van de mondrand afgebogen borstels
vespertina (Fallén)
Ogen dicht behaard, parafacialia zilverachtig bestoven, mondrand met een 2e rij
van de mondrand afgebogen borstels
umbratica (Meigen)

5

-

nigricolor (Fallén)
-2
nigra (Robineau-Desvoidy)
-3
-4
-5

Abdomen schuin van achteren/opzij zwart glanzend met weinig bestuiving, ogen
volledig kaal, thorax van achteren gezien zonder scherpe zwarte strepen,
mondrand zonder 2e rij van de mondrand afgebogen borstels
vespertina (Fallén)
Abdomen schuin van achteren/opzij met duidelijke bestuiving, ogen mogelijk met
korte haartjes, thorax van achteren gezien met scherp begrensde zwarte stre
pen, mondrand met 2e rij van de mondrand afgebogen borstels
umbratica (Meigen)
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Verspreidingsgegevens van mijn eigen vangsten:

Mydaea
Volgens Skidmore zijn de larven obligate
carnivoren, voorkomend in mest en (rottende) paddenstoelen. De adulten zijn vrij
groot (6-9 mm), en goed te herkennen aan
borsteltjes op beide zijden van de R-knoop
en een rechte ader M1. De borsteltjes kunnen beperkt in aantal zijn (soms één), en
soms zeer kort. De bespreking wil ik hier

beperken tot de soorten met volledig zwart
lichaam (thorax, scutellum, poten). De
soorten die we in Nederland kunnen verwachten zijn ancilla, anicula, nebulosa en
obscurella (=bengtssoni); de laatste soort
heb ik nog niet gevonden en zal mogelijk
ook niet voorkomen in Nederland.
In de tabel van Gregor vindt een eerste opsplitsing plaats op basis van de lengte van
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de haren van de arista, lengte korter of langer dan helft van breedte 3e antennelid
(flagellomeer); dit is voor mij een zeer lastig kenmerk en resulteert in vele foute determinaties.
Voor de Nederlandse soorten is het eenvoudiger eerst te sorteren op lengte van de
prealaarborstel (pra), vergeleken met de
achterste notopleuraalborstel (np). De prealaar staat tussen de dwarsnaad van de

thorax en de supraalaarborstel (sup; zie foto’s 3 en 4).
Mydaea ancilla kan onmiddellijk herkend
worden aan het glanzende, niet bestoven
metanotum (deel thorax onder het scutellum). Als de vier soorten volgens onderstaande tabel zijn gedetermineerd kun je
zien dat anicula kortere haren op de arista
heeft, terwijl deze bij de andere drie soor-

Foto's 3 en 4: Borststuk van M. ancilla en M. anicula

ten wat langer zijn.
Tabel voor de Mydaea’s met zwart lijf en poten (meestal zijn de eerste kenmerken in elk
couplet voldoende voor een goede determinatie):
1.
-

Mannetjes
Vrouwtjes

-2
-5

2.
-

pra langer dan achterste np
pra korter dan achterste np

-3
-4

3.

orbiten raken elkaar (foto 5), zwarte strepen op thorax smal; femuur 3 met
alleen av borstels op apicale deel, basaal hooguit haartjes nebulosa Stein
kleine tussenruimte tussen orbiten (foto 5), zwarte strepen op thorax breed;
femuur 3 met av borstels over gehele lengte
anicula (Zetterstedt)

4.
-

metanotum glanzend (niet bestoven)
metanotum bestoven

5.
-

pra langer dan achterste np
pra korter dan achterste np

6.

zwarte strepen op thorax smal; femuur 3 met alleen av borstels op apicale
deel, basaal hooguit haartjes; tibia 1 vaak met borstel aan achterzijde; pal
pen normaal
nebulosa Stein
zwarte strepen op thorax breed, femuur 3 met av borstels over hele lengte,
basaal wel korter; tibia 1 zonder borstel aan achterzijde; palpen verbreed
anicula (Zetterstedt)
metanotum glanzend (niet bestoven)
ancilla (Meigen)
metanotum bestoven
obscurella Malloch

7.
-
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Foto's 5 en 6: kop man van M. anicula en M. nebulosa

Verspreidingsgegevens van mijn eigen vangsten in de volgende kaartjes:

Een volgende keer zullen mogelijk de problemen met Graphomya, Phaonia rufiventris en Ph.
subventa en Musca autumnalis aan de orde komen.
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Diptera-weekend 2010: 13 t/m 16 mei
voormalige Vliegbasis Soesterberg
André van Eck
Vliegbasis Soesterberg is sinds kort
gesloten en is overgedragen aan Het
Utrechts
Landschap.
Het
Utrechts
Landschap wil in dat bijzondere gebied,
waar voorheen nooit een normale burger
voet aan de grond heeft gezet, een zgn.
nulmeting laten uitvoeren.
Op delen van het terrein is nog een
bijzondere flora en fauna te vinden,
uniek voor Nederland.
Wij zijn erin geslaagd ze te interesseren
voor onze bijdrage op het gebied van de
diptera.
Onze focus zal dus volledig komen te
liggen op dit natuurgebied.
We krijgen van Het Utrechts Landschap
de ruimte om hier rond te lopen en te
vangen.

Informatie over de excursiegebieden

eind januari, al een mooie inleiding gegeven over de vliegbasis en de plannen die
Het Utrechts Landschap hiervoor op de
plank heeft liggen. Zo is het van groot
belang om een goed beheer te ontwikkelen ter instandhouding van de belangrijke
populatie Kommavlinders.
Niet het hele gebied zal voor de natuur
behouden kunnen blijven.
Overigens is de directe omgeving van
ons onderkomen ook heel erg interessant! Bossen met veel dikke bomen en
dood hout, vennen en plassen, beeklopen, begraasde terreinen; ook in de ledige uurtjes of bij slecht weer is er genoeg
te ontdekken dus.
Voor wie vangtenten wil plaatsen op de
vliegbasis, raad ik aan tijdig contact op
te nemen met Theo Zeegers. Email:
th.zeegers@xs4all.nl Tel: 035-5885858

Theo Zeegers heeft op de Dipteradag,

Foto 1: Randzones en heide
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Foto 2: Vliegbasis in vogelvlucht

Foto 3: Kommavlinder
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Foto 4: Zou zomaar kunnen: Xanthogramma festiva

Adres gebouw scouting “Laurentiusgroep” te Bilthoven:
Het onderkomen heet “Roostergebouw”,
maar is als zodanig niet herkenbaar.
Adres: Soestdijkseweg Zuid, De Bilt
(Houdringebos).
Beheerder (voor noodgevallen): Paul Moritz, tel. 06-41511213.
Hoe kom je er?
Voor wie met de trein komt:
Er is een goede treinaansluiting met Bilthoven. Als je gelijkvloers het station afloopt sla je, meteen bij de spoorwegovergang, rechtsaf (naar het zuiden).

Deze lange weg, naar De Bilt, blijf je enkele kilometers volgen tot je aan de
rechterkant een industrieterrein aantreft,
waar o.a. het RIVM gevestigd is (dit
staat op een bordje aangeduid).
Daartegenover ligt de ingang naar het
natuurgebied Houdringe. Vanaf de straat
zie je het scoutinggebouw dan al liggen
(zie foto, met op de achtergrond het gebouw).
Kom je met de auto: deze dient buiten
het terrein geparkeerd worden, maar dit
is geen probleem want vlakbij ligt de
weg, waarlangs parallelle verkeersstroken liggen waar geparkeerd kan worden.
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Rd-coordinaten: 141.837-458.570
Ingang Houdringe, met gebouw op de
achtergrond (zie foto 5 hieronder)
Donderdag 13 mei vanaf 12.00u kunnen we het gebouw in. Mocht je dan echter voor een gesloten deur staan, neem
dan even contact op met André (0641014259).
Kampkosten
€ 15,- p.p.p.n. plus wat we gezamenlijk
zo versnaperen.
Donderdagavond eten we op eigen gelegenheid. Mensen die liever thuis slapen,
betalen € 9,- per deelnamedag, plus hun
aandeel in het eten.
Dit is nodig om de kosten gedekt te krijgen.
Meenemen
Bord/mok/bestek. Vaatdoek. Toiletspullen. Er zijn geen bedden! Maar je kunt
alles meenemen wat maar enigszins aan
je comfortbehoeftes tegemoetkomt, dus:

slaapzak en matje/luchtbed/stretcher/
matras/stapelbed, persoonlijk gerief, je
insectenspullen, binoc, lampje, verrekijker, telescoop, taart, voetbal enz.
Wie lampjes gebruikt: neem liefst zelf
een verlengsnoer mee.
Er is een keuken met minimale inventaris
aanwezig. Daarom een OPROEP:
Wie heeft wat grotere pannen en potten
ter beschikking voor het avondeten?
Laat het André z.s.m. even weten ajb!
Opgeven
Uiterlijk op maandag 10 mei, zodat we
de juiste inkopen kunnen doen!
Meld je daarvoor aan bij André van Eck.
Bij
voorkeur
per
email:
eckvana@xs4all.nl
Telefoon: 0031 (0)13-5445037 / mobiel:
06-41014259

Foto 5: Ingang Houdringe, met gebouw op achtergrond

De Vliegenmepper (2010, nummer 1)

16

