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De 166e zomerbijeenkomst van de NEV 
werd van 27 – 29 mei 2011 gehouden te 
Hengstdijk in Zeeuws-Vlaanderen (Zee-
land). De accommodatie werd pas na een 
lange zoektocht ontdekt en gereserveerd 
door Marlène van de Munckhof; de ver-
dere voorbereidingen werden verzorgd 
door Jap Smits en ondergetekende.

De bijeenkomst werd bezocht door  
57 deelnemers waarvan de meesten (42) 
ook één of beide nachten verbleven in 
groepsaccommodatie ‘ Boerenschuur’  
van recreatiecentrum ‘De Vogel’. Plus-
punten van de accommodatie waren  
de beschikbare ruimte en de vriendelijk  
medewerking van de eigenaar bij pro-
bleempjes, minpunten de geringe hoe-
veelheid sanitair en de beperkte privacy 
in de slaapgelegenheden. Als uitgangs-
punt voor de excursies in vooral het oos-
ten van Zeeuws-Vlaanderen was deze  
locatie uitermate geschikt.

Er waren vergunningen aangevraagd 
bij Staatsbosbeheer en Het Zeeuwse 
Landschap. Voor nagenoeg alle door deze 
instanties beheerde terreinen in Zeeuws-
Vlaanderen werden vergunningen ver-
strekt, waarvoor wij hen zeer erkentelijk 
zijn. Restricties voor toegankelijkheid 
golden voor de groeve Nieuw-Namen 
(kwetsbaarheid) en het Verdronken Land 
van Saeftinghe (risico’s i.v.m. getijver-
schillen). Beide gebieden konden echter 
onder begeleiding van opzichter Luciën 
Calle van Het Zeeuwse Landschap be-
zocht worden. Naast bovengenoemde  
objecten werden onder andere het Zwin, 
de Verdronken Zwarte Polder, het Pauli-
naschor, de Braakman en het waterwin-

gebied bij Sint-Jansteen door de deelne-
mers onderzocht.

Kenmerkend voor het weekend was 
de matige tot harde wind, zelfs aanwak-
kerend tot bijna stormkracht op zondag. 
Over het algemeen was het zwaar be-
wolkt, echter slechts zo nu en dan kwam 
een beetje gemiezer naar beneden; op  
zaterdagmiddag en -avond vielen enkele 
lichte regenbuitjes. De zon liet zich pas 
op zondagmiddag uitbundig zien. De 
temperatuur overdag was op vrijdag en 
zaterdag aan de lage kant, oplopend tot 
maximaal 16ºC overdag, op zondagmid-
dag werd het in de volle zon zo’n 23°C. 
Gedurende de nachten liep de tempera-
tuur slechts weinig terug tot circa 10ºC.

Min of meer zoals gebruikelijk stond 
op vrijdagavond een Chinese maaltijd op 
het programma welke keurig verzorgd 
werd op de afgesproken tijd. Na de maal-
tijd werden inleidingen gehouden over 
natuurterreinen in Zeeuws-Vlaanderen 
door Luciën Calle van Het Zeeuwse Land-
schap en Peter Maas van Staatsbosbe-
heer, waarvoor wij hen hartelijk bedan-
ken. Hierdoor wist een ieder wat hem of 
haar te wachten stond in de geselecteer-
de terreinen. Op zaterdagavond was een 
meer Europees georiënteerde buffet ge-
pland. Door nog steeds onduidelijke om-
standigheden liep dit bijna mis en pas 
omstreeks 21.00 uur kon van een niet  
bestelde barbecue genoten worden. De 
kwaliteit van salades, brood, sauzen en 
vlees waren echter meer dan voortreffe-
lijk, wat compenseerde voor de wachttijd. 
De beperkte avondlijke uren werden  
verder besteed aan het uitzoeken van 

monsters, het determineren of prepare-
ren van verzamelde dieren en het verste-
vigen van de onderlinge contacten. 

Binnen de groep van de entomologen 
waren hymenopterologen, coleopterolo-
gen, dipterologen en lepidopterologen 
ruimschoots vertegenwoordigd tijdens 
het weekend. Daarnaast was ook de stu-
diegroep van de bodemdieren (isopodo- 
logen, myriapodologen, diplopodologen) 
actief aanwezig. Juist enkele bij amateurs 
populaire groepen zoals libellen, sprink-
hanen en dagvlinders werden slechts  
in beperkte mate geïnventariseerd. De 
waarnemingen zullen verwerkt en be-
werkt worden tot een artikel dat in de 
loop van 2012 zal verschijnen in Entomo-
logische Berichten.

Het aantal deelnemers aan de zomer-
bijeenkomst vertoonde voor de tweede 
maal op rij een duidelijke stijging. Ver-
heugend was opnieuw het grote aantal 
vrouwelijke deelnemers, veertien, een 
ongekend hoog aantal. Het bestuur hoopt 
dat deze stijgende lijn zich zal voortzet-
ten in de komende jaren. Plaats en week-
end van de zomerbijeenkomst in 2012 
zijn door omstandigheden op dit mo-
ment nog niet bekend. De organisatie 
voor deze zomerbijeenkomst is opnieuw 
in handen van Marlène van de Munckhof, 
Jap Smits en Jan Cuppen.
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