
174e NEV-Zomerbijeenkomst, 
Ruiten Aa 

In het weekend van 31 mei tot en met 2 
juni 2019 is de 174e Zomerbijeenkomst 
van de NEV gehouden. Dit jaar hebben 
de deelnemers het gebied rond de Rui-
ten Aa in Groningen bezocht en geïn-
ventariseerd. De meeste van de ruim 
vijftig deelnemers verbleven daarbij in 
groepsaccommodatie de Nardusbloem in 
Musselkanaal. 

Op de eerste avond waren Leon Luij-
ten (Staatsbosbeheer) en Jacob de Bruin 
(Natuurmonumenten) aanwezig om een 
presentatie te geven en vragen te beant-
woorden over de te bezoeken gebieden. 
Tijdens deze presentatie werd het al snel 
duidelijk dat er eigenlijk te veel mooie 
plekken waren om alles in één weekend 
te kunnen bezoeken. 

Nadat op vrijdag al een groot deel van 
de deelnemers gebieden had bezocht, 
ging het inventariseren ook op zaterdag 
onvermoeid door. Het weer zat daarbij 
erg mee, het hele weekend was het prima 
om het veld in te trekken, en was het eer-
der te warm dan te koud. Ook dit jaar was 
het weer mogelijk aan te sluiten bij een 
drietal workshops: ‘Insecten in bloem-
rijk grasland: hoe te handelen’ door Jap 

Smits; ‘Insecten van dood hout: door dik 
en dun’ door Jan ten Hoopen en ‘De won-
dere wereld van de nachtvlinders’ van 
Merel Zweemer en Jeroen Breidenbach. 
Alle workshops werden erg goed bezocht, 
we zaten zelfs tegen het maximale aan-
tal deelnemers aan. De vondst van het 
rolrond vliegend hert Sinodendron cylindri-
cum, tijdens de doodhoutworkshop was 
toch wel een faunistisch hoogtepunt voor 
velen.

Ook van deze zomerbijeenkomst zal 
een verslag met deelnemerslijst, gebieds-
beschrijvingen en uiteraard een soorten-
lijst samengesteld worden voor Entomo-
logische Berichten. Hiervoor zijn uiter-
aard overzichten van de waargenomen 
soorten met bijbehorende coördinaten 
essentieel. Ik zal daarom binnenkort een 
e-mail versturen naar alle deelnemers, 
met daarin informatie over hoe deze 
gegevens het beste aangeleverd kunnen 
worden. Het is in ieder geval al duidelijk 

dat er behoorlijk wat nieuwe soorten 
voor de provincie Groningen gevonden 
zijn! Als u tijdens dit weekend foto’s 
heeft gemaakt van inventarisaties, van 
microbiotopen of bij de groepsaccom-
modatie, kunt u deze ook opsturen. Een 
selectie hiervan kan dan in het verslag 
worden gebruikt.

Graag wil ik via deze weg de overige 
leden van Sectie Thijsse bedanken voor 
de uitstekende organisatie van het week-
end alsmede het regelen van de vergun-
ningen. Ook de beheerders van de gebie-
den waarvoor we vergunningen hadden 
(Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer 
en Het Groninger Landschap) wil ik har-
telijk bedanken voor het verstrekken van 
deze vergunningen. Tot slot wil ik Leon 
Luijten en Jacob de Bruin bedanken voor 
de gebiedsuitleg en hun enthousiasme. 
Graag tot volgend jaar!

Oscar Franken
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NEV-agenda

3 aug  Sectie Hymenoptera, excursie 
NH Duinreservaat, Den Haag

31 aug  Mierenwerkgroep, excursie, 
Zundert

6 - 8 sept  Sectie Everts, excursieweekend, 
Borger

2 nov  Sectie Ter Haar, najaarsbijeen-
komst, Schoonrewoerd

9 nov  Herfstbijeenkomst, Tilburg
16 nov  Sectie Everts, najaarsbijeen- 

komst
23 nov  Mierenwerkgroep, determinatie-

dag, Wageningen
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