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Bestuur van de sektie: 
 

Jan Cuppen (voorzitter) 

 

 

Bas Drost (coördinator 

                   vergaderingen) 

 

Henk Pijpers (penningmeester,         

                     ledenadministratie) 

 

 

Frank van Nunen 

 

 

Barend van Maanen (Everts Info) 

 
 

Buurtmeesterweg 16, 6711 HM  Ede 

(0318-652039), jan.cuppen@wur.nl 

 

Lingedijk 35, 4014 MP  Wadenoijen 

(0344-661440), mbpdrost@knoware.nl 

 

Pasteurstraat 234, 2522 RS  Den Haag 

(070-3905964), hcpijpers@hetnet.nl 

Giro: 4058536, Sektie Everts, Den Haag 

 

Amaliastein 113, 4133 HB  Vianen 

(0347-376545), fvannunen@tiscali.nl 

 

Weefsterstraat 29, 6043 RG  Roermond 

(0475-324648), maanen.engels@hetnet.nl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De Sektie Everts van de Nederlandse Entomologische Vereniging werd opgericht in 1988 en 
richt zich op de studie van de (Nederlandse) kevers. Zij is vernoemd naar de grondlegger van de 

vaderlandse coleopterologie jonkheer Edouard Everts (1849-1932) 
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Agenda 

 

17-19 sept 2004 Weekendexcursie naar Harkstede, Groningen 

 

27 nov 2004 Bijeenkomst te Tilburg 

 

 

Convocatie 13e weekendexcursie Harkstede, Groningen, 
17-19 september 2004 
 

Aanmelding is nog steeds mogelijk! 

Opgave door overmaken van € 45,- naar de penningmeester, gironummer 4058536 

t.n.v. Sektie Everts, Den Haag, onder vermelding van “weekendexcursie 2004”.  

Geef óók telefonisch of per e-mail door als je komt aan Jan Cuppen 

 

De gebieden 
Het midden van de provincie Groningen is voor de meeste coleopterologen een 

onbekend gebied en er zijn nauwelijks keverwaarnemingen bekend uit die streek. Voor 

ons de kans om dit gebied coleopterologisch op de kaart te zetten. We hebben 

vergunningen voor de volgende terreinen: 

De Woudbloem (top.kaart 7G). Een gebied tussen de riviertjes Scharmer Ae en 

Slochter Ae dat bestaat uit oude graslanden met veel sloten, enkele poelen en kleine, 

vochtige bosgebieden. In de sloten en kanalen komt plaatselijk veel krabbescheer voor. 

Oeverlanden Schildmeer (top.kaarten 7E,
 
F, G en H). Langs het Schildmeer bevinden 

zich plaatselijk goed ontwikkelde rietkragen en veenmosrietlanden, daarnaast ook oude 

graslanden doorsneden door sloten. Een gedeelte van de terreinen is recent gemaaid en 

het maaisel wordt speciaal voor ons op een hoop gelegd, zodat we kunnen zeven. 

De Baggerputten (top.kaart 7G). Een moerasgebied met veel petgaten die voor de 

winning van turf gegraven zijn. Deels graslanden, deels elzen- en wilgenbroekbos met 

veel moerassige vegetaties, daarnaast veel sloten en uiteraard de veenputten. Het 

gebied is goed ontsloten door wandelpaden. 

Voor het Slochterbos of Fraeylemaborg (top.kaart 7H) is vergunning aangevraagd. 

We verwachten dat deze aanvraag gehonoreerd zal worden, maar dat is nog niet zeker. 

Het is een oud stinzebos met veel dood en levend hout, vooral beuk en eik. Het gebied 

wordt doorsneden door slingerende waterpartijen en wandelpaden. 

Op zaterdag, en mogelijk ook vrijdagavond, zal de opzichter van de SSB-terreinen, de 

heer Leon Luyten, aanwezig zijn. Op zaterdag gaat hij mee het veld in, mogelijk met 

zijn eigen net. Hij heeft veel belangstelling voor insecten en een grote kennis van de 

terreinen. De keuze van de excursiegebieden is in overleg met hem tot stand gekomen. 

 

Accommodatie 
Tijdens het weekend verblijven we in groepslogies Grunopark, Hoofdweg 163 te 

Harkstede (telefonisch bereikbaar in noodgevallen 050-5416371). De accommodatie is 
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door ons niet bezocht en de exacte locatie derhalve niet geheel duidelijk. De ingang 

bevindt zich in kilometerhok 240-581, circa 2 kilometer west van Harkstede, aan de 

secundaire weg van harkstede naar Engelbert. Neem zelf mee: lakens, kussensloop en 

theedoek. Er zijn dekens of dekbedden aanwezig. 

 

Vervoer 
We hebben geen navraag gedaan naar de mogelijkheden voor openbaar vervoer. 

Vermoedelijk is onze accommodatie op deze wijze lastig bereikbaar. In principe lijkt 

het het beste om op het station van Groningen een fiets te huren. Het is van daaruit 

circa 8 kilometer fietsen naar het Grunopark. Tijdens de excursies kunnen fietsers 

waarschijnlijk meerijden met andere personen. Overigens liggen de meeste terreinen 

binnen een afstand van 20 kilometer van het groepsverblijf. Wie problemen heeft met 

vervoer wordt verzocht tijdig contact op te nemen met Jan Cuppen. 

 

Maaltijden 
Voor broodmaaltijden en lunch(pakketten) wordt gezorgd. Vrijdagavond wordt er een 

maaltijd in de groepsaccommodatie geregeld. Als je hiervan niet gebruik wil maken, 

laat dat dan even weten aan Jan Cuppen. Zaterdagavond gaan we uit eten, in 

principe op eigen kosten. 

 

Programma 
Deelnemers kunnen vanaf 18.00 uur terecht bij het groepsverblijf, voor deelname aan 

de avondmaaltijd wordt je verwacht vóór 19.30 uur. Zaterdag en zondag gaan we in 

kleine groepjes op excursie naar bovengenoemde terreinen. Voor diegenen die slechts 

op zaterdag of zondag willen komen, we vertrekken op die dagen om 9.00 uur. 

Zondagochtend moeten we de accommodatie veegschoon achterlaten. 

 

Er is ruimte beschikbaar voor 20 deelnemers, dus meld je snel aan! 

 

Tot ziens, 

Namens het bestuur, 

Jan Cuppen 

 

 

Oproep: inleveren gegevens voor excursieverslagen 
 

De soortenlijsten voor het verslag van het Wilgenreservaat kunnen nog tot uiterlijk 19 

september aanstaande worden ingeleverd. Onderstaand een overzicht voor het 

inleveren van de soortenlijsten van de excursies uit 2003. 

 
Excursie Verslag Deadline 

Voorjaarsexcursie Wilgenreservaat (2003) Jan Cuppen 19-09-2004 

Extra excursie Westbroekse Zodden (2003) Jan Cuppen 01-12-2004 

Weekendexcursie Uffelte (2003) Frank van Nunen 01-01-2005 


