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deel 2 als een volume van een tijdschrift, 
met slappe kaft en afwijkende lay-out. De 
reden voor deze verandering wordt niet 
gegeven: een acknowledgement ontbreekt. 
Ik weet het, het gaat om de inhoud, maar 
het oog wil ook wat. Desalniettemin, dit 
tweede deel bevat weer een schat aan 
informatie en is het gratis, en dus voor 
iedereen beschikbaar als pdf op de web-
site van het tijdschrift. Met spanning kijk 
ik uit naar het resterende derde deel, die 
de orde Chordeumatida zal behandelen. 
Voor een ieder met een interesse in de 
verspreiding van miljoenpoten, hun over-
eenkomst of verschillen in verspreiding 
met andere diergroepen of biogeografie 
in het algemeen, is deze atlas wederom 
een aanrader.
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Na mijn verhuizing in december naar 
Sappemeer (Groningen) was ik zo druk 
met klussen dat de mieren een tijdje on 
hold stonden. Echter, daar het voorjaar 
eindelijk in volle hevigheid losbarstte 
lonkte de tuin meer en meer. Zodra het 
warm genoeg was kwamen de eerste 
mieren tevoorschijn tussen de tegels.  
Uiteraard kon ik het niet laten even te 
controleren welke soorten zich tussen 
mijn tegels bevonden. Het bleek een  
alleenheerschappij van wegmieren (Lasius  
niger). Helaas niet afgewisseld door zwarte 
zaadmieren (Tetramorium caespitum) zoals 
bij mijn vorige huis. Een week of twee  
later bleek de alleenheerschappij toch 
een duobaan. Tussen de wegmieren liepen 
flink wat grauwzwarte renmieren (Formica 
fusca), voor mijn een nieuwe ‘tuinsoort’. 
Toen ik vorige week ook nog eens boom-
mieren (Lasius brunneus) tegenkwam kon 
mijn dag niet meer stuk. Zoveel zie je die 
niet hier in het noorden. 

Toen ik een paar dagen terug gevraagd  
werd een stukje te schrijven over de pas 
uitgekomen Ecologische atlas van de  
Nederlandse mieren, geschreven door  
de heren Boer, Noordijk en Van Loon,  
was het eerste wat ik deed natuurlijk het 
bekijken welke soorten er allemaal in  
‘mijn’ nieuwe uurhok gezien waren. Ik  
kwam er achter dat ik in een compleet  
leeg uurhok ben komen wonen. Werk aan 
de winkel dus! En hieruit blijkt gelijk het 
nut van atlassen: je wordt gestimuleerd 
om nog onverkende gebieden te gaan  
inventariseren. De vraag is alleen wat 
kan ik hier allemaal verwachten? Om 
deze vraag te beantwoorden blijkt de 
nieuw atlas uitkomst te bieden: van elke 
soort worden de vindplaatsen gepresen-
teerd en achterin is er ook een overzicht 
van de soorten per provincie. In de atlas 
zijn de gegevens van ruim 70.000 waar-
nemingen verwerkt van meer dan 700 
waarnemers! Deze waarnemingen zijn 
verwerkt in overzichtelijke stippenkaarten 
met de waarnemingen gesplitst tussen 
voor en na 1990. 

Wie denkt met deze atlas een simpele 
verspreidingsatlas te hebben aangeschaft, 
zal verrast worden door de inhoud. Naast 
de verspreidingskaarten is namelijk voor 
elke soort bondige, maar overzichtelijke 
informatie over de ecologie opgenomen. 
Dit is puntsgewijs weergegeven met de 
onderwerpen kolonieopbouw, zwerm-
vluchten, gedrag in ruimte, voedings-
wijze en voedsel, relaties met andere 
organismen en leefomgeving en bevat 
informatie als ‘koloniestichting onafhan-
kelijk’, ‘actieradius werksters 10-25 m’, 
‘symbiose met bladluizen’, et cetera. 

Naast de 64 inheemse soorten die 

in ons land voorkomen, wordt in deze 
atlas ook nog een flink aantal gevestigde 
uitheemse soorten (exoten) besproken. 
Dat zijn er maar liefst 36, waarvan een 
deel ook in het buitengebied leeft, maar 
de meeste alleen in verwarmde gebouwen 
worden aangetroffen. Ook wordt er in- 
gegaan op de soorten die bedreigd zijn 
in ons land, zodat ook natuurbeheerders 
en terreineigenaren weten met welke  
soorten rekening gehouden kan worden. 
Al met al is deze ecologische atlas van de 
Nederlandse mieren een rijke aanvulling  
voor iedereen die interesse heeft in 
mieren.

Kim Meijer
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De gids ‘Zweefvliegen van Nederland en 
België’ van André Schulten sluit aan bij 
de huidige trend van fotodeterminatie-
gidsen. Alle in het gebied voorkomende 
soorten worden besproken, 361 als ik 
goed heb geteld. Alle soorten? De ver- 
borgen driehoekzweefvlieg (Melanostoma 
mellarium), waarvan pas recent is komen 
vast te staan dat deze lokaal in de Ar- 
dennen in aantal voorkomt, is ook voor 
de auteur verborgen gebleven. In de gids 
staan ruim 550 foto’s afgebeeld, aan- 
gevuld met ruim 300 detailtekeningen, 
die van pas komen bij het uitsplitsen van 
genera en het op naam brengen van 
soorten. Omdat niet alle in de gids op- 
genomen kenmerken op een foto goed 
zichtbaar zijn, denk hierbij aan bijvoor-
beeld vleugeladering of oogbeharing, zal 
je in een aantal gevallen de zweefvlieg 
moeten vangen en volstaat in de regel 
een loep om nader te determineren.  
Microscopische kenmerken, zoals die van 
de genitaliën, worden in deze gids niet 
behandeld waardoor je onder andere een 
aantal mannetjes van langlijven (Sphae-
rophoria) en langsprietplatbekken (Pipizella) 
niet op naam kan brengen. Hiervoor zal 
je de ‘Hoverflies of Northwest Europe’ 
(Van Veen 2004) moeten raadplegen of  
de binnenkort te verschijnen ‘Veldgids 
Zweefvliegen’ van Sander Bot en Frank 
van de Meutter die naar verwachting in 
december uitkomt.

De gids van Schulten begint met 
uitleg van de morfologische kenmerken 
van zweefvliegen die verderop in de gids 
gebruikt worden bij de determinatie-
sleutels. Deze morfologische kenmerken 
worden ook aan de binnenkant van de 
kaft afgebeeld, handig maar soms wel in 
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wat kleine letters. De kenmerken van het 
borststuk en ook de vleugeladering zijn 
wat summier in vergelijking met andere 
determinatiegidsen, maar voor dit doel 
en deze doelgroep toereikend. Dan volgt 
de hoofdsleutel. Stap 1 is de opmaat naar 
drie algemene en goed herkenbare en 
tuinzweefvliegen. Bij stap 2 worden de 
zweefvliegen op basis van uiterlijke, en 
niet zo zeer taxonomische, kenmerken 
gesplitst in elf hoofdgroepen. Nadeel 
van deze meerkeuzenoptie bij stap 2 is 
wel dat je alle keuzen van a naar k moet 
aflopen om naar de juiste groep te kun-
nen gaan. Alle kenmerken moeten klop-
pen, dus en/en én niet en/of. Zo lijkt een 
kleine woudzwever (Criorhina berberina) 
op een hommel, heeft een sterk naar 
onderen uitstekend gezicht, maar geen 
pluimachtig behaarde antennen. Deze 
soort moet je uitsplitsen bij keuze 2f en 
niet al bij 2a. Dat zal voor de onervaren 
gebruiker in het begin nog wel eens fout 
gaan, maar met behulp van de vele in 
de hoofdsleutel opgenomen foto’s zie 
je meestal al snel of je goed zit, of niet. 
Klassiek en berucht zijn de Syrphus-
achtige soorten met een donker in plaats 
van licht schildje. Dit gaat in de hoofd-
sleutel goed bij het vrouwtje donker 
elfje (Melangyna quadrimaculata) en bij  
de donkere melkzweefvlieg (Leucozona  
laternaria), maar fout bij het speldelfje 
(Meligramma cingulata). Gelukkig kom je 
deze laatstgenoemde soort niet in Ne-
derland tegen en is deze zeer zeldzaam 
in België. 

In de hoofdsleutel kan je 30 kenmer-
kende soorten zweefvliegen op naam 
brengen. Voor de andere 331 soorten ben 
je aangewezen op de verwijzing naar 
een genus en vervolgens de soortbe-
sprekingen. De volgorde van genera in 
de gids is mij wat onduidelijk en om het 
juiste genus te vinden moest ik telkens 
de index van wetenschappelijke namen 
raadplegen. Er is achterin de gids ook  
een index op basis van Nederlandse  
namen, maar dat is nog niet helemaal 
mijn ding. Per genus is, in tegenstelling 
tot de traditionele determinatiewerken, 
geen aparte sleutel opgenomen om de 
soorten te kunnen bepalen. Wel zijn de 
sterk gelijkende soorten, meestal drie  
tot vier per pagina, zoveel mogelijk op 
dezelfde pagina afgebeeld. Het is dan  
een kwestie van foto’s bekijken en de  
onderscheidende kenmerken uit de 
soortteksten lezen. De aanvullende teke- 
ningen bij sterk gelijkende soorten zijn 
in de regel erg behulpzaam. Aan het 
onderscheid van de drie sterk op elkaar 
gelijkende citroenzweefvliegen (Xantho-
gramma) is zelfs een gehele pagina met 
tekeningen gewijd. In de soortteksten 
worden vaak ook kenmerken van man-

netjes en vrouwtjes apart behandeld. Bij 
zweefvliegen zijn verschillen in sekse 
vaak aanzienlijk en wordt in de determi-
natieliteratuur niet zelden aparte sleutels 
gemaakt voor mannetjes en vrouwtjes. 
Jammer dat in de meeste onderschriften 
van foto’s de aanduiding van of dit een 
mannetje of vrouwtje betreft zijn weg-
gevallen. Bij een mannetje raken de ogen 
elkaar op de kop en bij vrouwtjes zijn 
de ogen altijd gescheiden. Echter bij een 
aantal genera hebben de mannetjes ook 
gescheiden ogen en dan moet je kijken 
naar de aan- of afwezigheid van de ge-
nitaalknobbel. Dat kan soms best lastig 
zijn om de zien, vooral van bovenaf. Een 
andere bevinding is de verwisseling van 
foto-onderschriften van de algemene 
kleine bandzweefvlieg (Syrphus vitripennis) 
en bessenbandzweefvlieg (Syrphus ribesii). 
De bessenbandzweefvlieg heeft namelijk 
geheel gele achterdijen wat ook zo in  
de soorttekst staat genoemd. Bij gitjes 
(Cheilosia) en platvoetjes (Platycheirus) 
komen binnen het genus zoveel soorten 
voor dat hiervoor wel een aparte sleutel 
tot de soorten is gemaakt. De hoofd-
genussleutel bij de gitjes moet je van 
boven naar beneden doorlopen omdat je 
anders, bijvoorbeeld, de mist in gaat met 
soorten die zwarte poten en kale ogen 
hebben. Bij de platvoetjes loopt de hoofd-
genussleutel ook niet helemaal lekker. 
Het zou verhelderend zijn geweest om 
te vermelden dat bij optie 3 en 5 het  
allemaal soorten betreft waarvan het 
derde antennelid van onderen licht ge-
kleurd is in plaats van helemaal zwart.

Voor elke soort staat een indicatie 
of deze soort (zeer) algemeen of vrij 

algemeen tot vrij zeldzaam of (zeer) 
zeldzaam is. Je ziet dan in één oogopslag 
of je je zorgen moet gaan maken of de 
determinatie wel correct is. De mate van 
voorkomen in Nederland is gebaseerd op 
de ‘Nederlandse zweefvliegen’ (Reemer 
et al. 2009). Van een aantal soorten is, in 
vergelijking met de verspreiding op de 
website Waarneming.nl, dit voorkomen 
inmiddels achterhaald, zowel in positieve 
als helaas vaak ook in negatieve zin. De 
mate van voorkomen in België is afgeleid 
van Waarnemingen.be. Volgens de gids 
zijn veel soorten zweefvliegen in België 
zeldzamer dan Nederland. Dit is echter 
vaak niet waar, en niet zelden juist an-
dersom; het is het effect van een lagere  
waarnemingsintensiteit in België over  
de afgelopen decennia. Gelukkig zijn de 
Belgen op dit punt met een inhaalrace 
bezig. Naast het voorkomen is per soort 
ook de vliegtijd aangegeven wat wordt 
herhaald in de index van wetenschap- 
pelijke namen achter in het boek. Jammer 
genoeg kan je hieruit niet afleiden of een 
soort de gehele periode in gelijke mate 
kan worden aangetroffen of een duidelijk 
voorjaars- en nazomerpiek heeft. Ook 
zijn, door het geringe aantal waarne-
mingen, vliegtijden van zeer zeldzame 
soorten vaak beperkt tot één of twee 
maanden en daarmee niet volledig. Zo 
vliegt de zeer zeldzame wimperzweef-
vlieg (Xanthogramma laetum) niet enkel 
in juli, maar kan al eind april in de Zuid-
Limburgse bossen worden aangetroffen. 
Ook kunnen zweefvliegen in België aan-
merkelijk eerder in het jaar verschijnen 
dan in Nederland.

De ‘Zweefvliegen van Nederland en 
België’ kan je beschouwen als de opvol-
ger van de vermaarde ‘Zweefvliegentabel’ 
van de Jeugdbondsuitgeverij (Barend- 
recht 2001) al zou je ook goed beide gidsen 
kunnen combineren. In onze, van de  
auteur en ondergetekende, jeugdbonds-
jaren doorliepen we alle sleutels van  
de ‘Zweefvliegentabel’ en had je in het 
begin geregeld geen idee of je bij de juiste 
soort was uitgekomen. Daar kwam op 
een gegeven moment verandering in met 
de komst van de Deense pinups – kleur-
platen van opgespelde, Deense zweef-
vliegen op ware grootte. Dit resulteerde 
uiteindelijk in de ‘Zweefvliegen Veldgids’ 
(Reemer 2000) waarin alle in Nederland 
en België voorkomende zweefvliegen als 
pinup staan afgebeeld. Met de opkomst 
van de digitale fotografie heeft het maken 
van foto’s van zweefvliegen de afgelopen  
tien jaar een vogelvlucht genomen en  
daarmee is het determineren van zweef-
vliegen ook in een ander daglicht komen 
te staan. Een goede foto van een zweef-
vlieg in een natuurlijke omgeving zegt 
vaak veel meer over een zweefvlieg dan 
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een tekening of een foto van een exem-
plaar op een speldje. Met deze fotodeter- 
minatiegids is het op naam brengen van 
zweefvliegen een stuk toegankelijker  
geworden al bestaat het gevaar dat je  
te snel op basis van een foto tot een  
determinatie van een soort komt zonder 
de kenmerken goed te raadplegen. Met 
enige ervaring kan je met deze gids al 
snel op basis van een goede waarne-
ming of foto het merendeel van de grote 
zweefvliegen die in Nederland en Bel-
gië voorkomen op naam brengen. Voor 
kleine en sterk gelijkende soorten is 
vaak een loep nodig om deze met enige 
zekerheid te kunnen determineren. 

Daarmee is deze gids voor beginnende 
en gevorderde zweefvliegenkenners  
beslist een must have. Zelf heb ik de gids 
al geregeld geraadpleegd om te kijken 
hoe dat nu ook al weer zat met het ver-
schil tussen twee sterk op elkaar gelij-
kende soorten en voor het valideren van 
foto’s van zweefvliegen op Waarneming.
nl. Hierbij wil ik de auteur bedanken 
voor zijn nobele missie om deze foto-
determinatiegids samen te stellen wat 
uiteindelijk een meerjarentraject is ge-
bleken te zijn. 

Literatuur

Barendregt A 2001. Zweefvliegen – 9e druk. 
Jeugdbondsuitgeverij. 

Reemer M 2000. Zweefvliegen Veldgids. 
Jeugdbondsuitgeverij.

Reemer M, Renema W, Van Steenis W, Zeegers 
T, Smit JT, Van Veen MP, Van Steenis J & 
Van der Leij LJJM 2009. De Nederlandse 
Zweefvliegen (Diptera: Syrphidae). Ne-
derlandse Fauna 8. Nationaal Natuur-
historisch Museum Naturalis, KNNV 
Uitgeverij & European Invertebrate Survey 
- Nederland.

Van Veen MP 2004. Hoverflies of Northwest 
Europe. KNNV Uitgeverij. 

Leendert-Jan van der Ent

Promotie
It depends: effects of soil organic  
matter in aboveground-belowground 
interactions in agro-ecosystems

Stijn van Gils (stijn.vangils@wur.nl), Wageningen 

Universiteit & NIOO-KNAW, promotiedatum: 

13 september 2017, promotoren: David Kleijn 

& Wim van der Putten

De opbrengst in de landbouw is afhan- 
kelijk van verschillende ecosysteem- 
diensten, zoals bestuiving, natuurlijke 
plaagbestrijding en het beschikbaar  
komen van nutriënten uit organische 
stof. Tot nu toe werden de effecten van 
die ecosysteemdiensten veelal los van  
elkaar onderzocht. Binnen een Europees 
onderzoeksproject heb ik bestudeerd wat 
het gecombineerde effect van verschil-
lende diensten is.

Dit gecombineerde effect heb ik 
vooral bekeken voor de teelt van tarwe. 
Ik keek daarbij steeds naar de effecten 
van organische stof in combinatie met 
bijvoorbeeld insectbestuiving of de intro-

ductie van een schimmel. Daarbij maakte 
ik gebruik van kasexperimenten en veld-
experimenten.

In een veldexperiment met tarwe 
merkte ik dat het percentage organische 
stof minder belangrijk was voor de op-
brengst dan eerder gedacht. Ook ontdekte 
ik in een kasexperiment dat het effect 
van een bodemschimmel (Rhizoctonia  
solani) op de biomassa van bladluizen 
(Sitobion avenae) verandert naarmate het 
percentage organische stof verandert.

Of dergelijke resultaten in vervolg-
experimenten herhaald kunnen worden 
moet nog worden vastgesteld, omdat 
contrasterende resultaten regelmatig 
voorkomen. Mijn proefschrift liet zien  
dat het effect van ecosysteemdiensten 
sterk af kan hangen van de context. Het 
is mijns inziens daarom belangrijk om 
die effecten meer op veldschaal te onder- 
zoeken als we iets over een realistisch 
systeem willen zeggen. Als de vraag- 
stelling echter vooral om exacte mecha-
nismen gaat, zullen vervolgexperimen-
ten juist onder strenger gecontroleerde 
omstandigheden moeten plaatsvinden. 
Ik denk dat we te vaak allebei tegelijk 
proberen. 

Verenigingsnieuws

Nieuwe privacywetgeving

Ook de NEV moet voldoen aan de AVG 
(Algemene verordening gegevensbe-
scherming) van de EU. Daarom is een  
privacy policy opgesteld, waarin beschre-
ven staat welke persoonsgegevens de 
NEV verzamelt en voor welk doel. Deze 
privacy policy is binnenkort te lezen via  
de website van de NEV (www.nev.nl). 
Voor de leden is het vooral van belang te 
weten welke gegevens in de ledenadmi-
nistratie opgeslagen worden en wat daar-
mee gedaan wordt. Ik nodig u dan ook uit 
de privacy policy goed te lezen. 

Al sinds jaren kunnen leden via een 
afgeschermd gedeelte van de website en 
een aan het lidmaatschap gekoppelde 

pincode hun eigen gegevens inzien en 
veranderen. Ze kunnen er ook vrijwil-
lig en op eigen initiatief een foto en een 
biografie aan toevoegen. Ter bevordering 
van de onderlinge contacten zijn adres-
gegevens en eventuele foto en biografie 
zichtbaar voor andere NEV-leden op het 
afgeschermde gedeelte van de website. 
Hieraan verandert niets. Het is wellicht 
een goed moment om na te gaan welke 
gegevens van u bewaard worden, of ze 
nog kloppen en of u een foto of biografie 
zou willen veranderen of verwijderen. 
Dan gaat de NEV door met zorgvuldig 
omspringen met uw persoonsgegevens. 

Peter Koomen (voorzitter)

Oprichting sectie Van der Drift 
(bodemfauna)

Bodemdieren, die soorten die voor hun 
levenscyclus geheel of grotendeels af-
hankelijk zijn van de bodem, nemen een 
belangrijk deel van de Nederlandse biodi-
versiteit voor hun rekening. Ongeveer 
25% van de meercellige dieren in ons 
land valt onder deze groep. Een deel hier-
van is relatief weinig bekend, maar 
maakt wel deel uit van de groepen waar 
de NEV zich voor inzet. Om deze dier-
groepen wat meer voor het voetlicht te 
brengen is tijdens de laatste ALV (april 
2018) een nieuwe sectie opgericht: de 
sectie Bodemfauna / van der Drift. De 
sectie is vernoemd naar Joost van der 
Drift, een invloedrijke Nederlandse bode-
mecoloog. Hij stelde als een van de eerste 
onderzoekers niet de taxonomie van bo-


