
230 entomologische berichten
 77 (4) 2017

studielocaties. Bovendien toonden we 
significante verschillen aan tussen de 
studielocaties van Co, Sr en V. Van de 
metalen Cd, Pb en V is onderzocht of er 
een relatie was tussen de concentratie  
in de lucht (ng.m3) en in de bijen (µg.g-1). 
Voor Cd en Pb werd deze relatie niet ge-
vonden. De concentratie V in de lucht  
in Hoek van Holland was 10 tot 15 maal 
hoger dan in Maastricht en Buggenum en 
dit verschil was ook in de bijen aantoon-
baar. Een derde studie met zware metalen 

was een overzicht van de concentraties 
van metalen in Nederland. Hiervoor zijn 
gepoolde monsters van 150 bijenstanden 
bemonsterd in juni 2008 geanalyseerd op 
dezelfde metalen als in 2006 behalve Pb. 
De resultaten bevestigden de 2006 resul-
taten van een duidelijk ruimtelijk verschil. 
Ook binnen (postcode) regio’s was er sig-
nificant verschil, veroorzaakt door land-
gebruik en industrie.

Het aantonen van plantpathogene 
bacterie Erwinia amylovora (bacterievuur 
in Rosaceae) met de Beehold tube is  
onderzocht in Oostenrijk in 2013. Dat 
bijen E. amylovora al bij zich dragen voor 
er zichtbare infecties in de bloemen en 
bomen te zien zijn was al bekend en  
ook dat er, afhankelijk van de weersom-
standigheden, er wel of geen uitbraak 
optreedt. 2013 was zo’n jaar zonder  
uitbraak en we hebben dan ook geen  
E. amylovora in de Beehold tube aan 
kunnen tonen. Dit was wel het geval in 
tentproeven met geïnfecteerde bomen. 
Erwinia pyrifoliae is een pathogene bac-
terie in bijen in aardbei. Infecties komen 
nog niet zo lang voor in Nederland. We 
konden in een aardbeienkas deze bac-
terie aantonen op bijen voor de infectie 
te zien was. In de Beehold tube werd de 
bacterie een paar dagen later voor het 
eerst aangetoond. De hypothetische 
route van bodem-verontreiniging via 
bodemerosie en atmosferische depositie 
van γ-hexachloorcyclohexaan/Lindaan-
houdende bodemdeeltjes in bloemen is 

onderzocht met non-sacrificial subsampling 
van bijenvolken in Bitterfeld (Dld). Ge-
durende de studieperiode van eind juni 
tot eind augustus 2013 passeerden ge-
middeld 8526 bijen dagelijks de Beehold 
tube. Met SPME/GC/EC en een LOD 0.4 µg 
γ-HCH kon geen γ-HCH aangetoond wor-
den. Op basis van bekende HCH-bodem-
verontreinigingen, de fractie verzamelde 
deeltjes in het haarkleed van bijen en de 
adsorbtie in de Beehold tube is geconclu-
deerd dat de HCH-verontreinigde fractie 
van het materiaal dat de bijen binnen-
brachten < 0,001 ‰ was. 

Deze studies laat zien dat bioindicatie 
met honingbijenvolken mogelijk is en  
dat dit ook met non-sacrifical sampling 
kan. Maar ook dat de optimale monster- 
methode bepaald wordt door de locatie 
van het doelmateriaal in het milieu, de 
hoeveelheid die nodig is voor analyse, en 
de verwachte hoeveelheid doelmateriaal 
op of in de bij, de plaatsing van het bijen-
volk en de verzamelperiode. De ontwik-
keling van non-sacrifical subsampling van 
een bijenvolk met een Beehold tube is 
net begonnen en verbeteringen zijn  
zeker mogelijk en nodig. Bioindicatie met  
bijenvolken, zowel sacrificially als non-
sacrificially biedt de mogelijkheid overal 
op aarde en met name in regio’s waar 
geen milieumonitoring infrastructuur  
is toch metingen te doen met inzet van 
lokale bijenhouders.

Verenigingsnieuws

Verslag 61e Lentebijeenkomst

Op 20 april jl. werd de 61e Lentebijeen-
komst van de NEV gehouden, die tradi- 
tioneel dienst doet als Algemene Leden-
vergadering. De vergadering werd 
bijgewoond door slechts 18 leden. Tien  
leden hadden zich van tevoren afgemeld. 
Bij het bestuur waren drie volmachten 
binnengekomen. Het quorum werd daar-
mee niet overschreden en er konden 
geen geldige besluiten worden genomen. 
De statuten bieden dan de gelegenheid 
om niet eerder dan na twee en niet later 
dan na acht weken een nieuwe ALV bij  
elkaar te roepen. 

Om de leden niet met extra reistijd 
te belasten, is ervoor gekozen de vrijdag-
avond van de zomerbijeenkomst te ge-
bruiken. Deze viel binnen het genoemd 
tijdskader en er zouden immers toch 
al veel leden aanwezig zijn. Tijdens de 
ALV van 20 april 2017 zijn, ondanks de 
te lage opkomst, alle stukken besproken 
en vragen erover beantwoord. Over een 
aantal zaken is gestemd, wetende dat de 

genomen ‘besluiten’ niet geldig waren 
maar slechts gezien konden worden als 
voorstel voor een besluit in een latere, 
extra ALV. Er waren 42 leden aanwezig, 
waarmee het quorum ruim gehaald was. 
Tijdens deze extra ALV werd de aanwezige 
leden gevraagd om, de voorstellen van 
de ALV van 20 april 2017 in acht nemend, 
een aantal besluiten te nemen. Onder-
staand verslag geeft een samenvatting 
van deze besluiten.

Verantwoording bestuur

Met de publicatie van de jaarverslagen 
van de secretaris, penningmeester,  
bibliothecaris, uitgever, webmaster en  
organisatie zomerbijeenkomsten legt  
het bestuur verantwoording af over het 
gevoerde beleid in het afgelopen jaar. De 
jaarverslagen zijn te vinden op de leden-
pagina van de website en worden zonder 
opmerkingen vastgesteld.

Penningmeester Marja van der Straten 
geeft een toelichting op de jaarrekening 
en begroting. Zij wijst op de belangrijkste 
verschillen met de begroting 2016 en laat 
zien dat de vereniging het jaar afsluit 

met een positief resultaat van 22.137 
euro. Komend jaar streven we naar een 
afname van het vermogen door 64.400 
euro uit verscheidene fondsen in te zet-
ten. Het gros van dit bedrag wordt ingezet 
voor een inhaalslag op het catalogiseren 
van oude werken in de NEV-bibliotheek. 
De begroting 2017 wordt positief ontvan-
gen. De kascommissie oordeelt positief 
over het gevoerde financiële beleid en 
stelt voor om het bestuur decharge te 
verlenen. Dat voorstel wordt door de ver-
gadering overgenomen en met applaus 
ontvangen. Frans Groenen blijft nog een 
jaar aan als lid van de kascommissie. 
Kees Zwakhals is bereid gevonden om de 
plaats van de aftredende Ruud Jansen in 
te nemen.

Samenstelling bestuur

Er zijn dit jaar geen wijzigingen in de sa-
menstelling van het bestuur.

 

Jaarrede

In zijn jaarrede staat de voorzitter kort 
stil bij een aantal zaken dat het afgelo-
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pen jaar heeft gespeeld. Het was een rela-
tief rustig jaar, na een aantal hectische 
jaren waarin het behoud en onderkomen 
van onze prachtige bibliotheek de hoogste 
prioriteit kreeg. Dit jaar was de bibliotheek 
weer volledig toegankelijk, maar moest 
in verband met de verbouwing van  
Naturalis naar een tijdelijk depot ver- 
huizen. De secties zijn springlevend en 
organiseren vele activiteiten. Daar staat 
tegenover dat de ene na de andere afde-
ling zichzelf opheft. 

Afgelopen jaren is het plan opgevat 
dat de vereniging een basiscursus in-
secten wil starten, gericht op jongeren 
en andere leden die zich in een nieuwe 
taxonomische groep willen verdiepen. 
Het is de bedoeling dat deze cursus ook 
nieuwe (jonge) leden zal trekken. De eer-
ste basiscursus entomologie heeft reeds 
plaatsgevonden en was een groot succes. 
Komend jaar zal de zomerbijeenkomst  
in het Hollands Duinreservaat plaats- 
vinden (georganiseerd door sectie  
Thijsse), waar ook weer meer jongeren 
verwacht worden.

De vergadering stelt de jaarrede en 
het hieraan gekoppelde beleidsplan voor 
de ANBI-status vast. Dit betekent dat 
het voorstel van de penningmeester om 
7.000 euro van het positieve resultaat van 
het afgelopen jaar onder te brengen in 
het EEA-Fonds en het resterende bedrag 
aan het Bibliotheekfonds toe te kennen.

Lezing

De avond werd afgesloten met een lezing 
van Sandrine Ulenberg getiteld ‘De bete-
kenis van Maria Sibylla Merian (1647-
1717) voor de Entomologie’. Maria Sibylla 
Merian ontrafelde meer dan 200 meta-
morfosen van insecten. Hoe belangrijk 
was dat in haar tijd? Wat wist men over 
de ontwikkeling van insecten, hun keuze 
van voedselplanten, hun fenologie? Wat 
de betekenis van Merians is geweest voor 
de ontwikkeling in het denken over deze 
zaken werd in deze lezing uiteengezet.

Namens het bestuur, Mark Lammers  
(secretaris)

Verslag Basiscursus entomologie 
2: (Macro-)nachtvlinders

Afgelopen 22 april werd de tweede in een 
serie van entomologische cursusdagen 
van de NEV gegeven. Deze cursusdag 
stond in het teken van (macro-)nachtvlin-
ders, en werd verzorgd door Sectie Ter 
Haar. Er waren maar liefst 28 deelnemers, 
waarvan ongeveer de helft nog geen lid 
was van de NEV. Op de cursus hebben zij 
dus goed kennis kunnen maken met de 
vereniging en onze activiteiten. 

De dag begon met een presentatie om 
een overzicht te geven van belangrijke 
kenmerken van nachtvlinders in het 
algemeen en per familie. Hierna konden 
de cursisten zelf aan de slag met setjes 
van geprepareerde vlinders, welke met 
de meegebrachte literatuur op naam ge-
bracht konden worden. Doordat er maar 
liefst zes organisatoren vanuit Sectie 
Ter Haar aanwezig waren, konden er 
vele vragen beantwoord en tips gegeven 
worden. Na het determineren volgde een 
presentatie over het fotograferen van 
vlinders en sloot de cursus af met een de-
monstratie vlinders prepareren. De span-
plankjes mochten zelfs mee naar huis 
genomen worden, om de opgedane ken-

nis daar verder in uitvoering te brengen! 
Bij deze willen we uiteraard de or-

ganisatoren vanuit Sectie Ter Haar: Ger-
rit Tuinstra, Sandra Lamberts, Maurice 
Franssen, Hans Groenewoud en Siep 
& Jannie Sinnema, hartelijk bedanken 
voor hun goede voorbereiding en uit-
voering van de cursusdag! Aankomende 
herfst hebben we weer twee cursussen 
gepland, welke dit zijn en op welke data 
de cursussen gegeven worden ziet u als 
aankondiging per e-mail verschijnen. 
Hopelijk tot op een van de volgende cur-
sussen!

Oscar Franken & Astra Ooms

Deelnemers aan de cursus luisteren naar de presentatie van Gerrit Tuinstra. Foto: Siep 
Sinnema

Determinerende deelnemers en cursusmateriaal. Foto: Oscar Franken 
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172e NEV-Zomerbijeenkomst 
aan de Grensmaas

In het weekend van 2 tot en met 4 juni 
2017 is de 172e Zomerbijeenkomst van  
de NEV gehouden aan de Grensmaas te 
Limburg. De bijeenkomst werd zeer goed 
bezocht, er waren maar liefst 56 deel- 
nemers aanwezig. De bijeenkomst was 
bijzonder te noemen, aangezien we voor 
het eerst over de grens in België verble-
ven, in groepsaccommodatie de Kalei  
te Dilsen-Stokkem. Reden hiervoor was 
onder andere dat het weekend dit jaar 
samen met de Vlaamse entomologen van 
de LIKONA Werkgroep Ongewervelden 
georganiseerd werd. 

Tijdens het weekend werden verschil-
lende gebieden geïnventariseerd in zowel 
Belgisch- als Nederlands-Limburg. Enkele 
van de gebieden die dit weekend cen-
traal stonden waren de gebieden langs 
de grensmaas, waar momenteel veel 
natuurontwikkeling plaatsvindt. Uitein-
delijk zal dit ontwikkelingsproject een 

natuurgebied langs de rivier opleveren 
van zo’n duizend hectare en het was van 
het weekend goed te zien dat de ontwik-
kelingen op zich op verschillende locaties 
in verschillende stadia bevonden. Dit 
zorgde tevens voor een interessante vari-
atie aan biotopen. 

Naast de vele inventarisaties werden 
tijdens het weekend verschillende work-
shops georganiseerd. Zaterdagochtend 
was specifiek gericht op insecten en 
natuurontwikkeling in de grensmaas en 
’s middags werd een workshop gegeven 
over insecten in dood hout. Deze work-
shops werden verzorgd door Luc Crève-
coeur, Jap Smits en Jan ten Hoopen. Ver-
der konden geïnteresseerden ’s nachts 
aansluiten bij nachtvlinderaars van 
Sectie Ter Haar en Sectie Snellen. Deze 
workshops werden goed bezocht door 
leden, IVN’ers en lokale beheerders van 
de gebieden, waardoor ook een directe 
uitwisseling van entomologische kennis 
mogelijk was.

Gezien de redelijk hoge temperaturen 
overdag en tijdens met name de eerste 
nacht van het weekend waren de condi-
ties voor de vliegende insecten goed te 
noemen. Ik ga er dan ook vanuit dat we 
een leuke soortenlijst tegemoet kunnen 
zien. Indien u zelf waarnemingen tijdens 
dit weekend heeft gedaan kunt u deze 
opsturen naar oscarfranken@gmail.com, 
maar daarover heeft u inmiddels als het 
goed is ook per e-mail bericht gehad. 

Rest mij nog de leden van Sectie 
Thijsse en LIKONA te bedanken voor 
de organisatie van het weekend, en de 
beheerders van de bezochte gebieden: 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumen-
ten en Natuurvereniging Limburgs 
Landschap v.z.w. te bedanken voor de 
verstrekte vergunningen. Hopelijk tot 
volgend jaar! 

Oscar Franken

Groepsfoto van de deelnemers aan de zomerbijeenkomst. Foto: De Kalei


