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NEV-agenda

4 apr  Sectie Snellen Bijeenkomst, 
Amersfoort

16 apr  Lentebijeenkomst, Algemene leden-

vergadering, Utrecht
18 apr  Sectie Hymenoptera Voorjaars-

excursie, Schoorl
9 mei  Sectie Everts Voorjaarsexcursie, 

Bemmel
5-7 juni  NEV-Zomerbijeenkomst, Eindhoven

Aankondiging zomerbijeenkomst

De zomerbijeenkomst vindt dit jaar van 5 
tot en met 7 juni plaats in Noord-Brabant, 
in gebieden zuidoostelijk van Eindhoven. 
We verblijven in groepsaccommodatie 
Ferme de Jean  (www.fermedejean.nl) 
gelegen halverwege de dorpen Heeze en 
Leende. Deze centraal gelegen groeps-
accommodatie heeft een aantal verblijfs- 
ruimtes waar we naar wens kunnen 
buurten en ons pluiswerk kunnen ver-
richten. Ook is er voldoende ruimte om 
een tentje op te zetten. De boerderij heeft 
genoeg eigen grond om daar ook wat 
lichtvallen en dergelijke te plaatsen. 

Vanuit deze standplaats is er een ruim 
aanbod aan terreinen die we kunnen 
bezoeken, waaronder Leenderbos, Groote 
Heide, Strabrechtse Heide, Boswachterij  
De Pan, Sang en Goorkens, Oude Gooren, 
Oetert en de beekdalen van de Tongelreep, 
Strijper Aa, Kleine Dommel en Sterkselse  
Aa. De meeste natuurgebieden bestaan 
uit droge en vochtige heide met veel ven-
nen, broekbossen en vochtige tot natte 
beekdalgraslanden. Vrijdagavond zal er 
een korte introductie over de te bezoeken 
gebieden worden gegeven door Jap Smits. 

Verder viert het IVN Heeze-Leende 
haar 50 jarig jubileum en organiseert 
daarom een 1000-soorten jaar in het 
beekdal van de Kleine Dommel een 
riviertje dat zich tussen de Strabrechtse 
Heide en het dorp Heeze stroomt. Een 

bezoek aan deze gebieden biedt dus ook 
een mooie gelegenheid om dit bijzondere 
beekdal met zijn vochtige graslanden en 
beekbegeleidende elzenbroekbossen te 
bezoeken en een bijdrage aan de soorten-
lijst te leveren. Tijdens de bijeenkomst 
zullen ook weer workshops gegeven 
worden waar u zich desgewenst voor op 
kunt geven, meer informatie over deze 
workshops krijgt u later van ons opge-
stuurd per e-mail.

De kosten voor deelname zijn als 
volgt: € 30,- voor 1× overnachting (incl. 
maaltijden), € 55,- voor 2× overnachting 
(incl. maaltijden), € 12,50 voor een diner 
als elders overnacht wordt. Voor studenten- 
leden zijn alle opties voor de helft van 
de prijs. U kunt zich aanmelden door het 
verschuldigde bedrag over te maken op 
rekening IBAN NL93 INGB 0000 1163 95  
t.n.v. Nederlandse Entomologische Ver-
eniging te Leiden onder vermelding van 
‘zomerbijeenkomst 2020 Noord-Brabant’. 
Tevens dient u zich per e-mail op te geven 
via oscarfranken@gmail.com, waarbij u 
desgewenst kunt aangeven dat u vege-
tariër bent of andere dieetwensen heeft. 
De organisatie ontvangt uw aanmelding 
het liefst zo spoedig mogelijk, maar in 
elk geval vóór 15 mei. Latere aanmel-
dingen kan de organisatie helaas niet in 
behandeling nemen. Dus wees er snel bij 
en geef u nu op. Wij hopen u tijdens het 
weekend te begroeten!

 
Jan ten Hoopen, Jap Smits & Oscar Franken
NEV / sectie Thijsse

Vacature penningmeester

Het bestuur is op zoek naar iemand die 
de functie van penningmeester op zich 
wilt nemen. Als je plaats wilt nemen in 
het altijd gezellige bestuur van de NEV en 
zo bij wilt dragen aan de vereniging, meld 
je dan bij de voorzitter, Peter Koomen 
via p.koomen1970@kpnmail.nl. Voor de 
functie van voorzitter zal Peter Koomen 
zich als kandidaat herkiesbaar stellen. 
Het bestuur is onbezoldigd en komt elke 
maand op een woensdag bij elkaar. 

25 jaar uniek natuuronderzoek 
in De Kaaistoep

Al een kwart eeuw onderzoeken leden 
van de KNNV-afdeling Tilburg heel nauw-
keurig de natuur in De Kaaistoep. Onder-
tussen zijn er maar liefst bijna 9.000 ver- 
schillende soorten planten en dieren in 
het gebied gevonden, waaronder ook 
nieuwe soorten voor Nederland en zelfs 
voor de wereld. Aangezien dit uniek is in 
Nederland viert de KNNV-afdeling deze 
mijlpaal in 2020 met wandelingen, een 

fototentoonstelling, een symposium én 
een boek. Iedereen is hierbij van harte 
welkom!

De Kaaistoep maakt onderdeel uit 
van Stadsbos013, ten zuidwesten van de 
stad. Vanaf 1995 hebben actieve natuur-
liefhebbers van de KNNV hier een schat 
aan gegevens verzameld. Ze hebben niet 
alleen naar vogels en planten gekeken,  
maar bijna alles werd verzameld en uit- 
gezocht, waaronder slijmzwammen, 
korstmossen, dopluizen, mieren, nacht-
vlinders, kokerjuffers en allerlei soorten 
muggen en vliegen. In totaal gaat het wel 
om 125.000 uur verzamel- en uitzoekwerk!  
Dag en nacht, zomer en winter waren de 
leden aan het verzamelen, determineren 
en ordenen. Hierdoor zijn maar liefst zo’n 
9.000 verschillende soorten dieren en 
planten in het gebied gevonden, waar- 
onder 300 soorten die nog nooit in Neder-
land ontdekt waren en zelfs drie soorten 
die nieuw zijn voor de wetenschap. In 
nauwe samenwerking met Natuurmuseum  
Brabant werden de vondsten verder onder- 
zocht en opgenomen in de collectie van 
het museum. 

De Kaaistoep is normaal gesproken 
afgesloten, maar ter ere van dit 25-jarig 
jubileum opent de eigenaar, TWM Gron-
den, speciaal het gebied. Iedereen die 
interesse heeft kan zich inschrijven voor 
unieke wandelingen, onder leiding van 
de onderzoekers van de KNNV. Daarnaast 
kunt u de onderzoekers en hun werk-
zaamheden bekijken tijdens de fototen-
toonstelling, die is van 1-29 maart te zien 
bij Galerie De Roos in Tilburg.

De officiële start van dit jubileumjaar 
vond plaats op 14 maart in Natuurmu-
seum Brabant met een groot symposium 
over burgers en natuuronderzoek, ofwel 
Citizen Science. Verschillende experts, 
lokaal en landelijk, vertelden daarin over 
het Kaaistoep-onderzoek en over het 
belang van actieve natuurliefhebbers 
voor de natuur en het natuuronderzoek 
in Nederland. Tijdens dit symposium is 
ook het lijvige jubileumboek over het 
onderzoek in De Kaaistoep gepresen-
teerd. Daarin zijn beschrijvingen van het 
onderzoeksgebied, diverse leuke vond-
sten en bijzondere onderzoeksmethoden 
te lezen.

Kijk op www.knnv.nl/afdeling-tilburg/
jubileum-kaaistoep hoe u het boek kunt 
bestellen, waar u de fototentoonstelling 
kunt bekijken en welke wandelingen 
plaatsvinden vanaf half april. Voor meer 
informatie kunt u mij e-mailen.

Marie-Cécile van de Wiel
Secretaris van de KNNV-afdeling Tilburg,  

kaaistoep2020@gmail.com


