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VERENIGINGSNIEUWS
6-8 sept

Weekendexcursie naar zuidoost Drenthe

23 nov

Workshop

EXCURSIE ZUIDOOST DRENTHE, 6-8 SEPTEMBER 1996
Voor de komende excursie naar Drenthe is inmiddels alles geregeld. Tijdens het weekend
zullen we de beschikking hebben over een groepsonderkomen in recreatiecentrum "De
Zandpol" te Zandpol. Hier is plaats voor maximaal 20 personen. Evenals voorgaande jaren
zijn de collega's van de AG Rheinischer Koleopterologen weer uitgenodigd.
Excursiedoel vormt het uitgestrekte hoogveen gebied, Bargerveen genaamd, in het
uiterste zuidoosten van deze provincie. Bij de vervening van dit gebied, dat ruim 20 vierkante
km beslaat, is in grote delen alleen de bovenste veenlaag verwijderd en is de onderste
veenlaag blijven liggen. Door de waterstand hoog te houden probeert de eigenaar,
Staatbosbeheer, het hoogveen opnieuw tot ontwikkeling te brengen. De effecten op de
avifauna zijn in ieder geval zeer spectaculair: in het gebied broeden de laatste jaren meer dan
honderd paartjes grauwe klauwieren. Het voedsel van deze dieren bestaat voor een aanzienlijk
deel uit grote insekten ...
Een ieder is van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze excursie naar dit vergeten
stukje Drenthe. Aanmelding, liefst zo spoedig mogelijk, door overmaking van fl. 80,- op giro
4058536 t.n.v. Sektie Everts, Utrecht.
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A. Lutjeboer, Tannhäuserstraat 44, 7323 DZ Apeldoorn, tel. 055-3665527.
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Tot zover de ledenlijst

OPROEP
Gaarne zou ik de gegevens van de excursie naar Schiermonnikoog (september 1994)
ontvangen. De waarnemingen die ik tot nu toe ontvangen heb bieden slechts een beperkte
blik op de keverfauna van dit eiland. Gegevens zo spoedig mogelijk naar mij opsturen!
Oscar Vorst
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