
Kort verslag van de 171e 
zomerbijeenkomst te Egmond

In het weekend van 3 tot en met 5 juni is 
de 171ste Zomerbijeenkomst van de NEV 
gehouden. We verbleven in groepsacco-
modatie Hoeve Vredesteijn in Egmond-
Binnen. Dit jaar hebben de deelnemers 
het Noordhollands Duinreservaat en de 
Schoorlse Duinen geïnventariseerd. Dit 
aaneengesloten duingebied is meer dan 
7000 hectare groot. Hier zijn de Neder-
landse duinen op zijn breedst en op zijn 
hoogst. Veel reliëf en veel afwisseling in 
biotopen en habitats. Een rijke schake-
ring van strand, duinen, heide, bossen en 
sinds 1997 een echte inham waar de zee 
bij hoog water weer vrij spel heeft. 

Het was zeer warm, met name op de 
zaterdag. De 47 deelnemers hebben hier 
goed van kunnen profiteren, met hopelijk 
veel bijzondere waarnemingen. Nieuw 
dit jaar waren workshops over insect-
vriendelijk natuurbeheer voor terrein- 
beheerders en andere geïnteresseerden.

Om de verslaglegging van deze 
zomerbijeenkomst in goede banen te 
leiden, verzoek ik alle deelnemers de 
waargenomen soorten met bijbeho- 
rende coördinaten te sturen naar Oscar 
Franken, oscarfranken@gmail.com. De 

manier waarop dit het beste gedaan kan 
worden, is inmiddels per e-mail naar de 
deelnemers verstuurd en de eerste waar-
nemingen zijn al binnen! Het is de bedoe-
ling ook deze inventarisaties te verwer-
ken in een verslag als van de gemeente 
Ede (2015), zoals in dit nummer van EB 
te lezen is. Ook als u tijdens dit weekend 
foto’s heeft gemaakt van inventarisaties, 
micro-biotopen of bij de groepsaccomo-
datie, 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 (PWN, Staats-
bosbeheer) voor het verstrekken van deze 
vergunningen. Graag tot volgend jaar!

Aankondiging 73e herfst- 
bijeenkomst 12 november 2016

De vertrouwde herfstbijeenkomst komt 
er weer aan. Tijdens de herfstbijeen-
komst wordt traditiegetrouw een bedrijf, 
instituut of afdeling van een universiteit 
bezocht, die in de entomologische hoek 
werkzaam is. Afgelopen jaar waren we te 
gast bij de Afdeling Ecologische Weten-
schappen, sectie Dierecologie, van de 
Vrije Universiteit te Amsterdam. Hier 
wordt interessant onderzoek verricht  
aan verschillende aspecten van de  
evolutie, ecologie, fysiologie en het 
gedrag van insecten. Deze bijeenkomst 
was goed bezocht en bleek leuke inzich-
ten in de ‘entomologische keuken’ van 
dit instituut te geven. Dit jaar hebben we 
twee Leidse gastheren die gezamenlijk 
onze Herfstbijeenkomst vullen: EIS  
Kenniscentrum Insecten en Naturalis 
Biodiversity Center.

Stichting EIS is hét kenniscentrum 

voor insecten en andere ongewervelden. 
De stichting verricht en stimuleert onder-
zoek en geeft adviezen over beleid en 
beheer. In de ochtend zal EIS ons presen-
teren wie ze zijn en wat ze doen. De  
volgende titels kan ik al verklappen: 
‘Onderzoek aan kokerjuffers, haften en 
andere waterdieren,’ ‘Digitaal determine-
ren’ en ‘De evolutie van atlasprojecten’. 

Naturalis is het nationale museum 
die onze grootste entomologische  
collectie huisvest en waar onder andere 
taxonomisch en systematisch onder- 
zoek aan insecten en verwanten wordt 
verricht. Naturalis is meer dan een col-
lectie alleen en vooral op informatie-
technologisch (IT) gebied zijn er vele 
nieuwe ontwikkelen die veel voor NEV-
leden kunnen betekenen. In de middag 
wordt in drie presentaties een beeld 
geschetst van de ontwikkelingen bij 
Naturalis op het gebied van collectie, 
onderzoek en IT, en wordt ingegaan op 
onderwerpen waarin NEV en Naturalis 
samenwerking kunnen vinden en elkaar 
kunnen versterken.

Tot slot zal Tom Hakbijl zijn titel ‘Lid 
van Verdienste’ in ontvangst nemen, 
waarna de dag afgesloten wordt met een 
borrel.

Vanwege de verbouwing van Naturalis 
wordt de Herftbijeenkomst gehouden 
in de Paviljoenzaal van het Museum 
Volkenkunde,

vijf minuten lopen van station Leiden 
Centraal. Het definitieve programma 
vindt u op de NEV-website. We hopen u  
in grote getale te mogen ontvangen.

In verband met de voorbereiding  
van deze bijeenkomst zouden wij graag 
willen weten of u komt. Als u deze 
interessante dag wilt bijwonen, geef u 
dan voor zaterdag 5 november op bij de 
secretaris van de NEV, Mark Lammers, 
secretaris@nev.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, administratie@nev.nl.

NEV-agenda
8 okt  Sectie Ter Haar, Najaarsbijeen-

komst Schoonrewoerd
22 okt  Mierenwerkgroep, Determinatie-

dag Wageningen
5 nov  Sectie Diptera, 3e Studiedag  

Tilburg
12 nov  NEV-Herfstbijeenkomst EIS & 

Naturalis
19 nov  Sectie Everts, Najaarsbijeenkomst 

Tilburg. Gewijzigde datum!
16 dec  NEV-Entomologendag Ede

Deelnemers van de zomerbijeenkomst. Foto: Jeroen Fokker


