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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. 
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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-
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demdieren centraal, maar bestudeerde 
hun functies in de bodem, met name in 
relatie tot strooiselafbraak en stofstro-
men. 

Taxonomisch vallen de volgende groe-
pen onder de nieuwe sectie: (i) Isopoda 
(pissebedden) en terrestrische Amphi-
poda (familie Talitridae), (ii) Myriapoda, 
bestaande uit de vier groepen: Diplopoda 
(miljoenpoten), Chilopoda (duizendpoten), 
Pauropoda (weinigpotigen) en Symphyla 
(wortelduizendpoten), (iv) basale Hexapo-
da, bestaande uit de groepen Collembola 
(springstaarten), Protura (beentasters), 
en Diplura (tweestaarten) en (v) Microco-
ryphia (of Archeognatha, steenspringers). 
Veel kevers, vliegen/muggen en andere 
insecten behoren ook tot de bodemfauna, 
maar zij hebben al een thuis gevonden in 
een van de andere secties. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in een 
van deze bodemfaunagroepen, of in alle-
maal, dan kunt u lid worden van de sectie 
Van der Drift. Stuurt u in dat geval een  
e-mail naar onderstaande e-mailadres en 
u wordt opgenomen in de e-maillijst en 
zo op de hoogte gehouden van activitei-
ten, excursies, nieuwe publicaties en in-
teressante waarnemingen. Lidmaatschap 
is kosteloos en staat alleen open voor de 
leden van de NEV.

Matty P. Berg, m.p.berg@vu.nl

De 173e NEV-Zomerbijeenkomst in 
Nationaal Park Hollandse Duinen

In het weekend van 25 tot en met 27 mei 
2018 is de 173e Zomerbijeenkomst van  
de NEV gehouden in het Nationaal Park 
Hollandse Duinen. De bijeenkomst werd 
erg goed bezocht, gedurende het week-
end waren er maar liefst 55 deelnemers 
aanwezig. Omdat er geen geschikte 
groepsaccommodaties in dit gebied te 
vinden zijn verbleven we, in tegenstelling 
tot andere jaren, in een hostel (StayOkay 
Noordwijk). Dit bleek zowel voor- als  
nadelen te hebben. De faciliteiten waren 
prima, maar omdat verschillende zalen 
niet aaneengesloten waren, was iedereen 
wat meer verspreid over de beschikbare 
ruimte dan gebruikelijk is. 

We waren in dit Nationaal Park (in  
oprichting) met een speciale reden. Dit 
jaar vindt hier een 5000-soortenjaar 
plaats, en uiteraard kunnen de insecten 
dan niet ontbreken! Het initiatief voor  
dit jaar is onder andere door EIS Kennis-
centrum Insecten genomen, en namens 
die organisatie gaf Vincent Kalkman op 
de eerste avond een overzicht met activi- 
teiten en de stand van zaken van het 
5000-soortenjaar. Zo werd er bijvoorbeeld 
verwacht dat tijdens het weekend de 
grens van 4000 soorten al overschreden 

zou worden. Ook waren het weekend 
verschillende excursies opgezet voor 
met name vrijwilligers in het gebied. 
Een flink deel van deze excursies werd 
door NEV-leden gegeven. Hierna volgde 
een presentatie van Casper Zuyderduyn 
van Staatsbosbeheer. In deze presentatie 
kregen werd onder andere verteld welke 
gebieden toegankelijk voor ons waren, en 
onder welke voorwaarden. Ook bood hij 
de mogelijkheid om zondag de normaal 
afgesloten delen van de Coepelduynen 
samen met hem te bezoeken. 

De temperaturen waren dit weekend 
zeker overdag erg warm. In beboste ge-
bieden viel dit nog wel uit te houden, 
maar in het open duin was aardig wat 
doorzettingsvermogen nodig om niet de 
schaduw op te zoeken. Op zich zijn hoge 
temperaturen natuurlijk goed voor de 
activiteit van veel soorten, maar het is te 
hopen dat de temperaturen niet té hoog 
waren voor de meeste taxa. ’s Nachts 
werd er genachtvlinderd, maar hiervoor 
waren de condities niet optimaal. Met 
name de tweede nacht begon het hard te 
waaien, waardoor verschillende opstel-
lingen omgewaaid zijn. De inventarisaties 
stopten daarom aan de vroege kant. Ook 
dit jaar zal aan de deelnemers gevraagd 
worden de waarnemingen door te sturen 
zodat hier een verslag van gemaakt kan 
worden, maar over de precieze invulling 
daarvan zijn we nog in overleg met de or-
ganisatie van het 5000-soortenjaar, zodat 
we geen dubbel werk uitvoeren.

Voor nu rest mij alleen nog wat per-
sonen te bedanken. De leden van Sectie 
Thijsse voor het contact leggen met het 
hostel, en natuurlijk Vincent Kalkman en 
Casper Zuyderduyn voor hun presenta-
ties en het verzorgen van toestemming 
de gebieden te bezoeken. Volgend jaar 
gaan we naar een compleet andere hoek 
van het land. We zitten dan van 31 mei 
tot en met 2 juni in de buurt van de Rui-
ten Aa, in Groningen. Hopelijk tot dan! 

Oscar Franken

Verslag cursus entomologie: 
Wantsen

Afgelopen 19 mei werd er weer een cur-
sus verzorgd in de serie entomologische 
cursusdagen die door de NEV wordt geor-
ganiseerd. Deze cursusdag stond in het 
teken van wantsen en werd verzorgd 
door Berend Aukema en Dik Hermes. Ook 
deze dag was weer populair: er waren 
meer aanmeldingen dan beschikbare 
plaatsen. Uiteindelijk konden 31 personen 
deelnemen. Een aantal van de deelnemers 
was nog geen lid was van de NEV en 
heeft dus goed kennis kunnen maken 
met de vereniging en onze activiteiten.

De dag begon met een inleidende 
presentatie over wantsen. Hierbij lag de 
nadruk op zaken als belangrijke deter- 
minatiekenmerken, seksuele-, seizoens- 
en vleugeldimorfie en verschillen tussen 
levensstadia, en er werden relevante  
literatuur en andere hulpmiddelen voor 
determinatie besproken. Hierna kon  
al snel aan de slag gegaan worden met 
het determineren. Dieren uit zowel op- 
geprikte als alcoholcollecties waren  
door de taxonomische experts en door 
Naturalis beschikbaar gesteld. Er werd 
met een speciaal voor deze cursus her-
ziene familietabel gewerkt. Wie een  
stapje verder wilde gaan, kon tot op  
soort determineren met de aanwezige 
literatuur die beschikbaar werd gesteld 
vanuit EIS Kenniscentrum Insecten en  
de NEV-bibliotheek. 

Bij deze willen we uiteraard Berend 
Aukema en Dik Hermes hartelijk be- 
danken voor hun goede voorbereiding  
en uitvoering van de cursusdag! Het  
onderwerp van de volgende cursus is 
vooralsnog niet bekend, maar de aan- 
kondiging daarvoor zult u weer via  
de e-mail zien verschijnen. Hopelijk  
tot dan!

Oscar Franken & Astra Ooms

Deelnemers aan de 
wantsencursus. Foto: 
Oscar Franken


