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stuifzanden op zure gronden de boven-
toon voeren. Ze zijn een ‘schatkamer van 
biodiversiteit’, want hoe vaak kom je in 
Noord-Brabant nu slanke sleutelbloem, 
éénbes en muskuskruid tegen? De oor-
zaak van deze afwijkende omstandig- 
heden wortelt in het eind van de laatste 
ijstijd, ruim 10.000 jaar geleden. Toen 
hoopten stuivend zand en leem op in 
vochtige laagtes, wat in deze regio een 
leemplaat vormde. Leem is niet zuur en 
laat water slecht door. Hierdoor ontston-
den er geschikte omstandigheden voor 

de genoemde planten, maar ook voor 
soorten zweefvliegen, bladwespen en  
kevers die je eerder in Zuid-Limburg zou 
verwachten.

Het boek is rijk aan informatie en 
prachtig geïllustreerd met tientallen  
foto’s. Het is duidelijk dat als je in de 
buurt van deze bossen woont of er vaak 
komt, een dergelijk overzichtswerk ver-
plichte kost is. De vraag is natuurlijk of 
het boek ook voor de gemiddelde ento-
moloog interessant genoeg is om als  
‘algemeen’ natuurboek aan te schaffen. 
Dat hangt ervan af. Er staan helaas geen 
complete soortenlijsten in. In de teksten 
over de soortenrijke groepen blijft het bij 
de beschrijving van enkele typische soor-
ten. Als het boek ook soortenlijsten had 
bevat, was het pas echt een naslagwerk 
geworden over de soortenrijkdom van 
(enkele groepen van) het gebied en kon-
den vergelijkingen gemaakt worden met 
andere gebieden. Voor de dag- en nacht-
vlinders en libellen wordt weliswaar  
gebiedspecifieke informatie gegeven, 
maar omdat over deze groepen al zo ont-
zettend veel geschreven is, zijn er geen 
nieuwigheden te lezen. De bijen zijn niet 
volledig geïnventariseerd en ook niet erg 
soortenrijk in deze bossen.

Maar er zijn zeker drie hoofdstukken 
die het boek voor entomologen een gro-
tere waarde geven, namelijk de hoofd-
stukken over bladwespen, zweefvliegen 
en kevers. Deze dieren figureren niet 
vaak in dit type landschapsboek en de 
besproken leefwijzen en ecologie vormen 
een welkome aanvulling op de bestaande 

literatuur. Het hoofdstuk over bladwes-
pen van Ad Mol is uniek, want over deze 
groep wordt weinig geschreven. Niet al-
leen de belangrijke specifieke voedsel- 
bomen van de verschillende soorten  
worden gepresenteerd, maar ook hun 
specifieke plek op de plant, leefwijze en 
behoefte aan vegetatiestructuur. De 
zweefvliegentekst van Jaap van der Lin-
den is een gedegen faunistische bijdrage, 
waarbij keurig alle soorten van de leem-
bossen vergeleken worden met de lande-
lijke dataset van zweefvliegen in Neder-
land om ‘kenmerkende soorten’ te 
selecteren en te bespreken. 

Het keverhoofdstuk van Tim Faasen 
is het hoogtepunt van het boek. Hij deelt 
de keversoorten in naar de substraat- 
typen waarop ze leven: levende planten, 
dode planten, schimmels, levende die-
ren, dierlijk afval, dode dieren, bodem en 
water. Aan de hand van de 727 gevonden 
soorten weet hij op een schitterende 
manier allerlei (mini)biotopen en struc-
turen van een bos die van belang zijn 
voor de biodiversiteit te illustreren. 
Hiermee lukt het hem om echt tot het 
hart van de leembossen door te dringen. 
Het zou goed zijn als elke bosbeheerder 
op zo’n manier leert kijken om zijn bos  
te ‘begrijpen’.

Deze drie fraaie entomologische 
hoofdstukken zijn voldoende reden om 
tot aanschaf over te gaan.

Jinze Noordijk
EIS-Nederland

Nederlandse 
Entomologische Vereniging
De Warring 38, 8447 EC Heerenveen,  
06-524 783 39, secretaris@nev.nl

Informatie over de vereniging en  
aanmeldingen: www.nev.nl; hier  
vindt u ook de meest actuele versie  
van Verenigingsnieuws.

Adreswijzigingen ten behoeve van  
de NEV en voor Entomologische Berich-
ten en Tijdschrift voor Entomologie bij  
voorkeur zelf aan te brengen via de  
ledenlijst-on-line.

Correspondentie met betrekking tot 
publicaties van de NEV: Administratie NEV, 
[p.a. Artis Bibliotheek], Plantage Midden-
laan 45, 1018 DC Amsterdam.

NEV-agenda
1 mrt Voorjaarsbijeenkomst sectie 

Everts, Schoonrewoerd
15 mrt Bijeenkomst Mierenwerk-

groep, NMC in Zeist
15 mrt Bijeenkomt afdeling Oost,  

Rielerweg 69 in Deventer (re-
servedatum 22 mrt)

30 mrt Bijeenkomst afdeling Noord, 
De Naturij in Drachten

5 apr Voorjaarsbijeenkomst sectie 
Snellen, Schoonrewoerd

12 apr Voorjaarsbijeenkomst sectie 
Thijsse (inclusief excursie), 
Ede

17 apr NEV-Lentebijeenkomst / Algemene 

Ledenvergadering, Vergadercen-
trum Vredenburg in Utrecht

26 apr Voorjaarsexcursie sectie Hy-
menoptera, St. Pietersberg, 
Maastricht (reservedatum 5 
mei)

10 mei Excursie sectie Everts, zie web-
site voor locatie

30 mei – 
1 jun NEV-Zomerbijeenkomst, Drents-

Friese Wold bij Appelscha
14 jun Excursie sectie Everts, zie web-

site voor locatie
27-29 jun Gezamenlijke excursie van de 

secties Snellen en Ter Haar, 
Soest/Baarn

Verenigingsnieuws
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Nieuwe UES-hoogleraar

Matty P. Berg is recent aangesteld als 
UES-hoogleraar aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Als bijzonder hoogleraar zal 
hij zich de komende vijf jaar bezighou-
den met onderzoek naar de invloed van 
bodemfauna op de dynamiek van ecosys-
temen. De leerstoel is een initiatief van 
de Uyttenboogaart-Eliasenstichting die 
hiermee de entomologische wetenschap 
wil bevorderen. Marcel Dicke, Rob Henge-
veld en Menno Schilthuizen waren eer-
dere UES-hoogleraren. Het bestuur felici-
teert Matty P. Berg met deze benoeming.

Oproep voor publicaties in TvE

Het Tijdschrift voor Entomologie (TvE) 
kampt met een tekort aan kopij. In dit  
internationaal georiënteerde weten-
schappelijk tijdschrift van de vereniging 
worden artikelen gepubliceerd over sys-
tematiek, taxonomie, zoögeografie en 
evolutionaire ontwikkeling van de insec-
tenfauna van (bij voorkeur) het Palaearc-
tische en Indo-Maleise gebied. Heeft u 
een manuscript dat past binnen de scope 
van het tijdschrift, neem dan contact op 
met de redactie. NEV-leden kunnen zich 
tegen gereduceerd tarief abonneren op 
TvE. Kijk voor meer informatie op de  
pagina over TvE op de website van Uit- 
geverij Brill: http://www.brill.nl/tve.

Algemene Ledenvergadering  
17 april 2014

Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit 
voor de Algemene Ledenvergadering op 
donderdagavond 17 april in Vergader- 
centrum Vredenburg te Utrecht. Tijdens 
deze vergadering legt het bestuur tradi-
tiegetrouw verantwoording af over het 
afgelopen verenigingsjaar en wordt voor-
uitgeblikt op het lopende jaar. Ook zult u 
worden bijgepraat over de verhuizing van 
de NEV-bibliotheek en Prof. dr. Koos Bies-
meijer (Naturalis) is bereid gevonden om 
een lezing te geven over een boeiend  
entomologisch onderwerp. De verga- 
derstukken worden vooraf op de afge-
schermde ledenpagina’s van de website 
geplaatst. Het bestuur rekent op uw 
komst!

169e Zomerbijeenkomst in  
het Drents-Friese Wold bij 
Appelscha (Friesland)

vrijdag 30 mei – zondag 1 juni 2014

De zomerbijeenkomst vindt dit jaar 
plaats in het Drents-Friese Wold bij  
Appelscha. Het Drents-Friese Wold is  
een Nationaal Park op de grens van  

Friesland en Drenthe dat bestaat uit  
6000 hectare bos, heide, stuifzand en 
beekdalgraslanden.

De afwisseling in landschapstypen  
en bijbehorende plantengroei zorgt voor 
een rijke en gevarieerde fauna. De ver-
wachting is dat dit ook opgaat voor de 
entomofauna, maar dat is onderwerp  
van studie tijdens dit inventarisatie- 
weekend.

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 
groepsaccommodatie De Vrije Vogel 
(www.devrijevogel.nl). Op de site van  
sectie Thijsse zal binnenkort meer  
informatie verschijnen over de te bezoe-
ken gebieden (zie www.nev.nl/thijsse/ 
zomerbijeenkomst.html).

Bibliografie van de Nederlandse 
kevers

In het kader van het 25-jarig jubileum 
van de Sektie Everts hebben Ed Colijn, 
Hans Huijbregts en Oscar Vorst een  
Nederlandse keverbibliografie samen- 
gesteld. 

In de bibliografie zijn alle, aan de au-
teurs, bekende publicaties opgenomen 
die betrekking hebben op de faunistiek of 
ecologie van Nederlandse kevers en/of 
die gebaseerd zijn op Nederlands kever-
materiaal. Waar in buitenlandse litera-
tuur melding wordt gemaakt van Neder-
landse kevers zijn deze publicaties alleen 
opgenomen als in de betreffende studie 
daadwerkelijk Nederlands materiaal 

werd onderzocht. Niet opgenomen zijn 
artikelen in dagbladen, plaatselijke 
krantjes, e.d. (tenzij historisch interes-
sant) en boekbesprekingen (tenzij daarin 
faunistisch interessante informatie werd 
gepubliceerd). In totaal bevat de biblio-
grafie ruim 3500 records.

De bibliografie is beschikbaar op de 
website van de Sektie Everts in een alfabe-
tische en een chronologische versie (pdf): 
http://www.nev.nl/everts/literatuur.html. 

Een werk van deze opzet is natuurlijk 
nooit compleet. De auteurs houden zich 
dan ook aanbevolen voor aanvullingen 
en correcties. De publicatie zal periodiek 
worden bijgewerkt en aangevuld met 
nieuw ontvangen dan wel nieuw gepubli-
ceerde titels.

UES-hoogleraar Matty P. Berg. Foto: Gerard Driessen


