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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-


