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Verenigingsnieuws 

De 169ste NEV-Zomerbijeen- 
komst in het Drents-Friese Wold 

In het weekend van 30 mei tot en met  
1 juni is de 169ste Zomerbijeenkomst van 
de NEV gehouden. Dit jaar hebben onge-
veer 45 deelnemers in het Drents-Friese 
Wold geïnventariseerd, waarbij we ver-
bleven in de mooie groepsaccomodatie  
’t Reidtèk te Appelscha (onderdeel van 
boscamping Appelscha). 

Op de eerste avond werd door Jap 
Smits van Sectie Thijsse een overzicht 
gegeven van de verschillende habitat-
typen die in de omgeving gevonden 
kunnen worden en geschikte locaties 
voor inventarisaties van een of meerdere 
insectengroepen. Deze biotopen varie-
ren van oude stuifzanden tot hoogveen 
en van beekdalen met natte graslanden 
tot (oud) fijnsparbos en zowel natte als 
droge heide. Er is dus een leuke vari-
atie aan habitatstypen aanwezig in dit 
gebied van meer dan 6150 hectare. Jap 
Smits vroeg tevens aandacht voor het 
tijdig insturen van de waarnemingen om 
zo tegemoet te kunnen komen aan de 
vergunningvoorwaarden (volledige soor-
tenlijst gebied).

De weersomstandigheden tijdens dit 
weekend waren aangenaam. Het was 
het hele weekend droog, en overdag was 
het regelmatig zonnig. Voor de vliegende 
insecten had het nog iets warmer mogen 
zijn. In combinatie met relatief weinig 
bloeiende kruidachtige planten en strui-
ken zou dit kunnen leiden tot relatief wat 
minder waarnemingen aan vliegende 
insecten dan voor andere groepen. Toch 
werd er goed gevangen. Zo waren de 
keveraars tevreden en kunnen we weer 
een interessante lijst tegemoet zien. Ook 
de bodemfauna was goed vertegenwoor-
digd, met veel nieuwe soorten voor het 
vasteland van Fryslân. ’s Nachts daalde 

de temperatuur aanzienlijk, maar deson-
danks zijn er aardig wat soorten nacht-
vlinders waargenomen, ongeveer 100 
soorten per nacht. 

Voor vele taxa waren specialisten 
aanwezig, waardoor een goed beeld  
gevormd kan worden van de entomo-
fauna van dit gebied. Om dit te kunnen 
realiseren benadrukt de Sectie Thijsse 
nogmaals dat het van belang is de geda-
ne waarnemingen door te geven, zodat  
er een zo volledig mogelijk overzicht van 
de entomofauna van het Drents-Friese 
Wold opgesteld kan worden. Deze zal 
verwerkt worden tot een eindverslag  
dat later in Entomologische Berichten  
zal verschijnen. Daarnaast wordt ver-
zocht bijzonderheden specifiek uit te 

lichten en aan Sectie Thijsse kenbaar  
te maken zodat deze direct kunnen  
worden teruggekoppeld aan tereinbe-
heerders. 

Tot slot wil ik graag de Sectie Thijsse 
(met name Jap Smits, Jan ten Hoopen 
en Erik van der Spek) bedanken voor de 
uitstekende organisatie (inclusief het 
lekkere eten) van het weekend alsmede 
het regelen van de vergunningen; en de 
beheerders van het Drents-Friese Wold 
(Stichting Maatschappij van Weldadig-
heid, Het Drentse Landschap, Staats- 
bosbeheer en Natuurmonumenten) voor 
het verstrekken van deze vergunningen. 
Tot volgend jaar!
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Inventarisatie op het Aekingerzand. Foto: Jap Smits

De gewone hooiwagen, Phalangium opilio. Foto: Jap Smits


