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Voor het meetnet 2011 van Waterschap Hollandse Delta heeft Bureau Waardenburg op 10 
augustus twee larven van de meniscusmug Dixa nebulosa aangetroffen in het Singelwater 
van Numansdorp. Daarnaast is op 21 september datzelfde jaar door Stichting Waterproef 
tevens één larve aangetroffen in de Grote Wije, een onderdeel van de Botshol in de provincie 
Utrecht. Deze soort is in 2009 voor het eerst aangetroffen in Nederland (Cuppen, 2009). In 
2010 is de soort aangetroffen in Plas Vechten bij Utrecht en in de Midden-Regge (Boonstra et 
al., 2011). 
 
D. nebulosa komt zowel in stromende- als stilstaande wateren voor, waarbij de larven zich 
vooral ophouden in overhangende grassen en russen. In Europa komt de soort verspreid 
voor, in het laagland van Groot Brittannië is het bijvoorbeeld de meest aangetroffen Dixa-
soort (Disney, 1999; Wagner & Cobo, 2001). D. nebulosa is goed te onderscheiden van de 
sterk gelijkende (bron)beeksoort D. dilatata door de veel lichtere (gele) kop en achterstuk. 
Daarnaast bevindt zich bij D. dilatata op elke “paddle” van het achterstuk één zeer grote 
eindstekel in tegenstelling tot D. nebulosa waar een dergelijke zeer grote stekel ontbreekt 
(Disney, 1999).  
 
Het Singelwater is een stilstaand water van circa 1,5 meter diep met grotendeels beschoeide 
oevers. De emerse vegetatie bestond ter plaatse uit soorten zoals riet, liesgras en gele lis. 
Tevens was gele plomp aanwezig. Noemenswaardige aangetroffen macrofaunasoorten in het 
Singelwater zijn de haftenlarve Caenis luctuosa, de watermijt Lebertia inaequalis, de 
kokerjufferlarve Cyrnus trimaculatus en de dansmuggenlarve Paratendipes albimanus. 
 
De monsterlocatie in de Grote Wije bestond uit een mengmonster van zowel het diepere deel 
van de Botshol als een zeer ondiepe zone met kraggen. Met uitzondering van de dansmug 
Tribelos intextum en de Zoetwaterneriet (Theodoxus fluviatilis), zijn er in de directe omgeving 
van de vindplaats geen opmerkelijke soorten aangetroffen. De monsterlocatie wordt met 
name gedomineerd door de Tijgervlokreeft (Gammarus tigrinus) en dansmuggen uit het 
Microtendipes chloris aggregaat. 
 
De recente vondsten overziende kan worden geconcludeerd dat D. nebulosa zich in 
Nederland aan het uitbreiden is en in een brede range aan watertypen te verwachten is.  
 
Dirk Kruijt (Bureau Waardenburg) 
Casper Zuyderduyn (Stichting Waterproef) 
 
 
Literatuur 
Boonstra, H., R. Wiggers, O. Duijts, H. Cuppen, T. van Haaren, D. Tempelman & G. Wolters, 
 2011. Bijzondere macrofaunasoorten aangetroffen in 2010 binnen het meetnet van 
 Waterschap Regge en Dinkel. Macrofauna nieuwsmail 97. 
Cuppen, H. (2009). Meldingen van Diptera larven die nieuw zijn voor Nederland of weinig 
 waargenomen. Macrofauna nieuwsmail 87. 
Disney, R.H.L. (1999). British Dixidae (meniscus midges) and Thaumaleidae (trickle midges): 
 keys with ecological notes. Scientific Publications of the Freshwater Biological 
 Association 56. 
Wagner, R. & F. Cobo, 2001. New and rare aquatic Diptera (Dixidae, Thaumaleidae and 
 Empididae) from Spain and Andorra. Ann. Limnol. 37 (1) 2001 : 29-34. 
 



 
Dixa nebulosa uit de Botshol 
 
 

 
Singelwater te Numansdorp (zuidzijde monsterpunt) 
 

 
De grote Wije (Botshol) 


