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Verenigingsnieuws

168e Zomerbijeenkomst in de 
Maashorst, vlakbij Oss (Noord-
Brabant)

vrijdag 31 mei – zondag 2 juni 2013

Dit jaar wordt de zomerbijeenkomst ge-
houden in de Maashorst vlakbij Oss 
(Noord-Brabant). De Maashorst bestaat 
uit 3.500 hectare natuur en vormt een 
groots, aaneengesloten natuurgebied in 
het noorden van Brabant. Het gebied is 
niet alleen groot, maar kent ook een grote 
variatie aan terreintypen. Prachtige bos-
sen en heidevelden, indrukwekkende 
stuifduinen, vennen, weiden en span-
nende kronkelbeekjes wisselen elkaar af. 
Deze afwisseling maakt het gebied uiter-
mate interessant voor insecten.

De organisatie van de zomerbijeen-
komst is in handen van sectie Thijsse. Dit 
betekent dat niet alleen de soorten, maar 
ook het beheer en de bescherming van 
terreinen aandacht krijgen. Tijdens het 
weekend zullen we verblijven in groeps-
accommodatie de Wijsthoeve net ten zui-
den van Heesch (www.dewijsthoeve.nl), 
waar plaats is voor max. 54 deelnemers. 
Op 13 april a.s. houdt sectie Thijsse een 
verkenningsexcursie in het gebied om in-
teressante plekken op te sporen die tij-
dens de zomerbijeenkomst kunnen wor-
den bezocht. Op de site van sectie Thijsse 
zal binnenkort meer informatie verschij-
nen over de te bezoeken gebieden (zie 
www.nev.nl/thijsse/zomerbijeenkomst.
html). Houd de site ook in de gaten voor 
meer informatie over de kosten en wijze 
van aanmelden en zorg beslist dat u deze 
excursie niet mist!

Feestelijke winterbijeenkomst in 
teken van UES-prijzen

Eens in de vier jaar reikt de Uyttenboog-
aart-Eliasen Stichting twee prijzen uit 
aan personen die zich verdienstelijk heb-
ben gemaakt voor de entomologie in Ne-
derland. Dit jaar viel deze eer te beurt 
aan twee gewaardeerde NEV-leden, na-
melijk Erik van Nieukerken en Tymo 
Muus die zich beide met kleine vlinders 
bezighouden. De wintervergadering op 
zaterdag 9 februari jl. stond in het teken 
van deze feestelijkheden. Rond de uitrei-
king was in de ochtend een mini-sympo-
sium over onderzoek aan dag- en nacht-
vlinders in binnen- en buitenland. ’s 
Middags was er een regulier programma, 
waarbij leden hun entomologische vond-
sten en ontdekkingen van het afgelopen 
jaar met de aanwezigen konden delen.

Mini-symposium over vlinders

Mede door het bijzondere karakter van 
de bijeenkomst was de opkomst hoog. 
Rond 11.00 kon NEV-voorzitter Matty 
Berg bijna 100 bezoekers verwelkomen 
(figuur 1). Vooral NEV-leden, maar ook 
een aantal niet NEV-ers en familie, vrien-
den en bekenden van de prijswinnaars. 
Als eerste kreeg Erik van Nieukerken de 
UES-prijs uitgereikt uit handen van Matty 
Berg (tevens UES-voorzitter) (figuur 2). 
Deze prijs wordt uitgereikt aan een per-
soon die zijn sporen heeft verdiend op 
entomologisch gebied. De UES-prijs be-
staat uit een (vrij te besteden) geldbedrag 
van 2500 Euro, een oorkonde en herinne-
ringsspeld. Erik is een geboren entomo-
loog, die zich zowel beroepshalve als uit 
liefhebberij bezighoudt met kleine vlin-
ders. Als onderzoeker bij Naturalis Biodi-
versity Center werkt Erik aan Nepticuli-
dae. De Nepticulidae is een familie van 
kleine vlinders, waarvan de rupsen mine-
ren in de bladeren van verschillende 
soorten planten (soms ook in stengels of 
vruchten). Deze vlinders hebben een 
nauwe binding met hun waardplant. Erik 
onderzoekt de fylogenie van deze soort-
groep en de (co-)evolutie met hun waard-
planten. Daarnaast besteedt hij veel vrije 
tijd aan zijn passie voor insecten. Zo 
stond hij o.a. aan de wieg van de boeken-
serie De Nederlandse Fauna, is hij hoofd-
redacteur van het Tijdschrift voor Ento-
mologie, voorzitter van de Werkgroep 
Vlinderfaunistiek van EIS Nederland en 
algemeen secretaris van de Societas Eu-
ropaea Lepidopterologica (SEL) (zie www.
ue-stichting.nl voor uitgesproken lauda-
tio). In zijn dankwoord geeft Erik aan dat 
de toekenning van de prijs voor hem als 
een grote verrassing kwam en hij be-
dankt de UES, NEV, zijn werkgever Natu-
ralis Biodiversity Center, collega vlinde-
raars en familie en vrienden die zijn werk 
mogelijk hebben gemaakt.

Daarna nam Tymo Muus de UES-Sti-
muleringsprijs in ontvangst (figuur 3). 
Deze prijs is bedoeld om jonge, talentvol-
le entomologen te stimuleren in het werk 
wat ze doen. Ook hij kreeg een oorkonde, 
herinneringsspeld en geldbedrag van 
1250 Euro uitgereikt van UES-voorzitter 
Matty Berg. Tymo ontvangt de prijs voor 
zijn werk aan kleine vlinders. Met de 
bouw van de website Microlepidoptera.nl 
heeft hij het onderzoek aan kleine vlin-
ders een nieuwe impuls gegeven. Onder-
tussen is de site uitgegroeid tot hét plat-
form voor kennisuitwisseling over kleine 
vlinders en is de belangstelling voor  
deze insecten enorm toegenomen (zie 
www.ue-stichting.nl voor uitgesproken 
laudatio). In zijn dankwoord geeft Tymo 
aan dat hij de toekenning van de prijs 
ziet als waardering voor het werk dat hij 

verricht. Hij bedankt de UES, NEV en de 
mensen met wie hij heeft samengewerkt, 
in het bijzonder Sifra Corver met wie hij 
de website bouwde.

Het volgende verhaal van Ties Huigens 
(projectleider nachtvinders bij De Vlin-
derstichting) ging in op de belangrijke rol 
van nachtvlinders in ecosystemen, zoals 
voedselbron voor vleermuizen en vogels, 
grazers van planten, bestuivers van bloe-
men en gastheer van parasieten. Deze 
ecosysteemfuncties staan onder druk, 
omdat recent onderzoek aantoont dat 
het slecht gaat met de nachtvlinders in 
Nederland. Twee derde van het aantal 
soorten gaat achteruit en dat betreft niet 
alleen zeldzame, maar ook algemene 
soorten. De berekeningen in het verhaal 
van Ties zijn gebaseerd op de database 
Noctua, waarin alle verzamelde gegevens 
over nachtvlinders worden opgenomen. 
Tijdens de Landelijke Vlinderdag op za-
terdag 2 maart zullen de resultaten van 
dit onderzoek worden gepresenteerd in 
de vorm van het boek ‘Nachtvlinders Be-
licht’, een gezamenlijke uitgave van de 
Werkgroep Vlinderfaunistiek en De Vlin-
derstichting.

Cees Gielis nam de bezoekers in zijn 
verhaal mee op vlinderexpeditie naar het 
buitenland. Hij is een ervaren entomo-
loog die ook veel buiten Europa verza-
melt. Cees vertelt dat een goede voorbe-
reiding het welslagen van zo´n expeditie 
bepaalt: wat is er al bekend en waar moet 
ik zijn? Ook is het belangrijk om een goed 
contact te hebben met de plaatselijke be-
volking, zowel droge als natte perioden 
en meerdere biotopen te bestrijken. Cees 
benadrukt tevens het belang van specia-
lisatie en de noodzaak van vergunningen. 
Het werk van Cees Gielis (Pterophoridae), 
Sjaak Koster (Cosmopterygidae) en Hugo 
van der Wolf (Coleophoridae) in Zuid-
Amerika heeft geleid tot revisies van de 
Neotropische fauna. Tot nu toe heeft dit 
circa 100 nieuwe soorten voor de weten-
schap opgeleverd.

Het verhaal van Hajo Gernaat sloot hier 
goed op aan. Hij presenteerde een over-
zicht van de dagvlinders van Suriname. 
Hij liet zien uit welke ecosystemen Suri-
name is opgebouwd en wat de belang-
rijkste vlinderfamilies zijn. Met het ver-
schijnen van zijn boek ‘Butterflies of 
Suriname’ (zie boekbespreking in Ento-
mologische Berichten 73-1) is weliswaar 
veel nieuwe informatie beschikbaar ge-
komen over de dagvlinders van Surina-
me, maar er is nog steeds relatief veel 
niet bekend. Dat is voor Hajo aanleiding 
om zijn werk onverminderd voort te zet-
ten en hierbij zal hij meer aandacht ge-
ven aan Zuid-Suriname en de ecologie 
van soorten. Met de lezing van Hajo  
Gernaat werd het ochtendprogramma  
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beëindigd. In één van de volgende EB´s 
zullen de prijswinnaars Erik van Nieuker-
ken en Tymo Muus aan het woord komen 
en meer over hun werk vertellen.

Kistjesmiddag

Na de theepauze was de beurt aan de le-
den om de aanwezigen te informeren 
over hun interessante vondsten en ont-
dekkingen in het afgelopen jaar.

Kees van Achterberg beet het spits af. 
Hij vertelde over de waarneming van een 
Duitse entomoloog die varens in zijn tuin 
vanuit het hart zag afsterven. Dit werd 
veroorzaakt door de galvormende blad-
wesp (Blasticotoma filiceti) die het sap van 
de varens gebruikt. Toen hij deze blad-
wespen ging kweken bleek dat ze soms 
geparasiteerd waren door een bijzondere 
sluipwesp (Seleucus cuneiformis). Met deze 
ontdekking is eindelijk iets meer bekend 
geworden over de biologie van laatstge-
noemde soort.

Daarna toonde Wopke Wijngaard met 
filmpjes het vanggedrag van een aantal 
bijen en wespen. Hij liet twee keer vier 
soorten Hymenoptera zien met een ver-
schillend vanggedrag. De eerste groep 
houdt de afstand tot het doelobject con-
stant en vertoont een soort oscillerend 
zweefgedrag. De tweede groep vertoont 
geen zweefgedrag, maar gaat in een min 
of meer directe vlucht op het doelobject 
af. Deze laatste groep hoeft volgens Wop-
ke geen afstand in te regelen, maar past 
de snelheid aan.

Paul van Wielink nam ons weer mee 
naar De Kaaistoep bij Tilburg, waar lang-
lopend insectenonderzoek plaatsvindt. In 
2010 zijn hier stapels hout van vers ge-
zaagde berk, els, grove den en ratelpopu-
lier geplaatst. Deze stapels worden dag 
en nacht geïnspecteerd op de aanwezig-
heid van kevers. Op dit moment zijn 73 
soorten aangetroffen, waarvan er 38 di-
rect of indirect aan hout zijn gebonden. 
De meerderheid van de aan hout gebon-
den soorten werd ´s nachts waargeno-
men en slechts een beperkt aantal over-
dag. Ook is een aantal parasitaire wespen 
waargenomen. Interessant is de waarne-
ming van de houtwesp Xiphydria camelus 
en zijn parasiet Aulacus striatus. De hout-
wesp lijkt berkenhout te prefereren bo-
ven ander loofhout. Overdag zijn de 
vrouwtjes borend te zien, terwijl op korte 
afstand de parasiet toeziet.

Trees Kaizer liet vraatsporen zien op 
het blad van de Hollandse iep (Ulmus do-
doens). Ze vroeg de aanwezigen welk 
beest dit veroorzaakt. Niemand kon haar 
direct antwoord geven, maar ze kreeg de 
tip om ´s nachts te gaan kijken en mate-
riaal te verzamelen.

Jan Smit besprak de resultaten van een 
bijeninventarisatie die sectie Hymenop-
tera in het Jaar van de Bij heeft uitge-
voerd in opdracht van de gemeente De-
venter. In totaal hebben ze acht gebieden 
verspreid over de gemeente Deventer ge-
inventariseerd. Alle gebieden zijn acht 
keer bezocht. Bij ieder bezoek was aan-
dacht voor de aanwezige soorten, waar-

devolle landschapselementen en beheer/
inrichting van het betreffende terrein. 
Helaas was het een matig jaar voor de 
bijen, vanwege het slechte weer. In totaal 
zijn tijdens de inventarisatie 103 soorten 
bijen vastgesteld, waarvan 20 rode lijst-
soorten. Het gebied met de meeste soor-
ten was de Jan Luykenkolk. De sectie 
heeft een uitgebreid rapport geschreven 
over het onderzoek dat aan de gemeente 
is aangeboden.

Daan Vestergaard toonde een doos met 
tropische vlinders en hij wees op de in-
formatie die historische kunst en litera-
tuur kan opleveren over het voorkomen 
en de verspreiding van soorten.

Traditiegetrouw was het laatste 
woord aan Kees van Achterberg. Op de voor 
hem kenmerkende bevlogen en humoris-
tische wijze nam hij ons mee in alles wat 
het afgelopen jaar bij hem was binnenge-
komen of wat zijn aandacht trok als het 
gaat om entomologische nieuwtjes en 
weetjes.

Al met al was het een boeiende en 
leerzame dag met een keur aan verhalen 
en presentaties. Om 16.15 dankt Matty 
Berg de sprekers voor hun inbreng en 
wenst hij iedereen wel thuis. Evenzo 
feestelijk als de dag was begonnen  
werd die ook afgesloten, want de aan- 
wezigen werden door de UES getrakteerd 
op een afsluitende borrel met hapjes en 
drankjes.

Henk Hunneman


