
Kort verslag 170e NEV-
zomerbijeenkomst in Ede

In het weekend van 5 tot en met 7 juni 
is de 170e zomerbijeenkomst gehouden. 
Dit jaar hebben de deelnemers in en om 
gemeente Ede geïnventariseerd, waarbij 
we in groepsaccommodatie De Eiken Stek 
in Wekerom verbleven. 

Op de eerste avond werd door Jap 
Smits van Sectie Thijsse een overzicht 
gegeven van de gebieden waar al dan niet 
vergunningen voor waren afgegeven, en 
wat voor voorwaarden er gelden. Interes-
sante gebieden waren onder andere het 
gebied rondom De Mossel, De Edese en 
Ginkelse Heide van defensie en land- 
bouwenclave De Hindekamp.

Na een flinke onweersbui op vrijdag-
avond die noodgedwongen veel nacht-
vlinderaars binnen liet blijven, was het 
weer de rest van het weekend overdag 
goed en zonnig, met temperaturen van 
19 °C in de schaduw. Hierdoor konden 
de meeste taxa goed geïnventariseerd 
worden. ’s Nachts koelde het echter weer 
snel af, waardoor een relatief klein aantal 
soorten nachtvlinders gevonden werd. 

Om de verslaglegging van deze 

zomerbijeenkomst in goede banen te 
leiden verzoek ik alle deelnemers de 
waargenomen soorten met bijbehorende 
coördinaten naar mij door te sturen op 
oscarfranken@gmail.com. De manier 
waarop dit het beste gedaan kan worden 
is inmiddels per e-mail naar de deelne-
mers verstuurd, en de eerste waarne- 
mingen zijn al binnen! Het is de bedoe-
ling ook deze inventarisaties te verwer-
ken in een verslag als van het Drents-
Friese Wold, dat in dit nummer staat. 
Ook als u tijdens dit weekend foto’s heeft 
gemaakt van inventarisaties, van mini-
biotopen of bij de groepsaccommodatie 
kunt u deze opsturen. Een selectie kan 
dan gebruikt worden in het verslag.

Graag wil ik via deze weg de Sectie 
Thijsse (met name Jap Smits en Jan ten 
Hoopen) bedanken voor de uitstekende 
organisatie van het weekend alsmede 
het regelen van de vergunningen; en de 
beheerders van de gebieden waarvoor we 
vergunningen hadden (Defensie, Natuur-
monumenten en gemeente Ede) voor 
het verstrekken van deze vergunningen. 
Graag tot volgend jaar!

Namens het bestuur,
Oscar Franken

Penningmeester gezocht

Op de laatste Algemene Ledenvergade-
ring hebben enkele bestuurswijzigingen 
plaatsgevonden. Onder andere zijn een 
nieuwe secretaris en uitgever aangesteld. 
Ook de penningmeester is afgetreden, 
maar aangezien er nog een vervanger 
gevonden is, neemt Vera Ros de taken 
voorlopig nog waar. Het bestuur is drin-
gend op zoek naar opvolging. Eenieder 
die zich hiervoor beschikbaar wil stellen, 
kan zich melden bij het bestuur.

Namens het bestuur,
Mark Lammers, secretaris@nev.nl

Bijen in de buurt

In het gebied dat ligt tussen Leiden en 

Alphen aan den Rijn, ook wel bekend 
onder de naam het Land van Wijk en 
Wouden, zijn relatief weinig bijen te 
vinden. Een echte inventarisatie van de 
aanwezigheid van bijen in het gebied is 
nauwelijks gebeurd. Maar zonder dat kan 
vastgesteld worden dat het in het gebied 
niet goed gaat met de bijenstand. Dat 
komt omdat de leefomgeving voor bijen 
niet gunstig is. Om daar verandering in 
te brengen wil een aantal partijen er een 
bijenlandschap ontwikkelen. Dat is een 
netwerk van plaatsen waar voldoende 
voedsel (bloemen) en nestgelegenheid 
voor bestuivende insecten te vinden  
zijn. De plekken waar dan aan gedacht 
kan worden zijn erg divers. Het kan gaan 
om sportterreinen en parken, allerlei 
zichtbaar groen langs de wegen tot en 
met geveltuintjes en boomspiegels in  
de bebouwde omgeving. Het gaat de  
initiatiefnemers overigens niet alleen  
om de bijen maar ook om de biodiversi-
teit in de natuur in het algemeen en de 
aantrekkelijk voor de leefomgeving van 
de inwoners en de bezoekers van het 
gebied. Bovendien willen zij de bewo-
ners bewust maken van het belang van 
biodiversiteit. 

Het project heeft de naam ‘Bijen in de 
buurt’ en wordt in de jaren 2015 en 2016 
uitgevoerd door de Stichting Land van 
Wijk en Wouden. Fonds 1818 en de pro-
vincie Zuid-Holland stellen planten,  
bollen, zaad en kennis beschikbaar om 
het project uit te voeren.  Bijen in de 
Buurt is een onderdeel van het Groene 
Cirkelbijenlandschap waar in een samen-
werkingsverband van Heineken, pro-
vincie Zuid-Holland en kennisinstituut 
Alterra, gericht op een klimaatneutrale 
Heinekenbrouwerij, een duurzame eco-
nomie en een aangename leefomgeving 
in de regio Zoeterwoude. De bijeninven-
tarisatie wordt opgepakt door EIS Kennis-
centrum Insecten. 

De contactpersoon voor dit project is 
Hannie Korthof, de programmamanager 
Groene Cirkel Bijenlandschap vanuit 
Stichting Land van Wijk en Wouden, 
h.korthof@odwh.nl.

Verenigingsnieuws 

Nederlandse 
Entomologische Vereniging
Generaal Joubertstraat 25B, 2021 XA 
Haarlem, 06 1804 0529, secretaris@nev.nl

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

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

Correspondentie met betrekking tot 
publicaties van de NEV: Administratie NEV, 
Naturalis Biodiversity Center, Postbus 
9517, 2300 RA Leiden.

NEV-agenda
22 aug  Zomerexcursie sectie Hymenop-

tera, De Kampina (reservedatum 
29 aug)

10 okt  Najaarsbijeenkomst sectie Snel-
len, Schoonrewoerd

7 nov  Najaarsbijeenkomst sectie Ter 
Haar, Schoonrewoerd

7 nov  Bijeenkomst afdeling Zuid, 
Natuurmuseum, Tilburg

14 nov  NEV-Herfstbijeenkomst, 

Gastinstituut

18 dec  Entomologendag, Congrescentrum 

De Reehorst in Ede

Deelnemers aan de 170e 
NEV-zomerbijeenkomst in 
Ede. Foto: Gaby Bollen


