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DATUM 8-2-2021 

AAN Commissie RGW 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

ONDERWERP Technische vragen over zweefvliegen 

Tijdens de commissie RGW van 13 januari jl. heeft dhr. Kees de Heer van de fractie van de ChristenUnie vragen 
gesteld naar aanleiding van een bericht over de achteruitgang van de zweefvlieg. Hieronder vindt u onze 
beantwoording: 
 
Vraag 1: Hoe staat het met de zweefvlieg in Utrecht?  
 
Antwoord: Of zweefvliegen als groep achteruitgaan is een moeilijk te beantwoorden vraag. Studies naar 
achteruitgang in biomassa van zweefvliegen zijn niet voorhanden. De enige relevante en betrouwbare studie die 
verband houdt met de vraag of zweefvliegen achteruit gaan, is een trendanalyse van de verspreiding van 
zweefvliegen gedurende de afgelopen 125 jaar door EIS Kenniscentrum insecten.  De (relatieve) positieve en 
negatieve trends houden elkaar ongeveer in evenwicht, met als kanttekening dat zeldzame soorten veel meer 
negatieve trends vertonen. Ook de levenswijze van de larve heeft invloed op de trend: soorten met aquatische 
larven vertonen een duidelijk negatieve trend, terrestrische bossoorten vertonen een positieve trend. Het gaat hierbij 
om landelijk onderzoek, een betrouwbare uitspraak voor de provincie Utrecht is niet mogelijk. Het is echter niet 
waarschijnlijk dat de trends van zweefvliegen in Utrecht zal afwijken van de hierboven beschreven landelijke trends. 
 
Vraag 2: Is het mogelijk de achtertuin van het Provinciehuis ook voor de zweefvlieg in te richten en te 
beheren?  
 
Antwoord: Dé zweefvlieg bestaat niet, de 350 soorten die in Nederland voorkomen hebben uiteenlopende 
ecologische eisen. Wel zijn er generieke beheer- en inrichtingsmaatregelen waarvan bijna alle insecten profiteren, 
zoals kleinschalig en gefaseerd beheer en zo veel mogelijk variatie in structuur en soorten (vegetatie). Dit zijn zaken 
die voor de bijentuin al in acht worden genomen, en waarvan dus ook zweefvliegen zullen profiteren.  
 
Vraag 3: Kan aan de zweefvlieg een symposium gewijd worden zoals bij de wilde bij is gebeurd? 
  
Gezien de beperkte personele capaciteit van de provincie is het niet ons voornemen een symposium te gaan 
organiseren over deze insectensoort. 
 


