
Nieuwe penningmeester stelt 
zich voor

Mijn naam is Albert Dees. Ik ben 44 jaar, 
echtgenoot en vader van twee kinderen 
(8 en 10 jaar). 

Ik werk als analist bij een laborato-
rium voor waterschappen, waar mijn 
takenpakket vooral bestaat uit onderzoek 
aan water- en oeverplanten en macro-
fauna. Het ‘macro’ in macrofauna duidt 
niet op vissen of amfibieën, maar juist op 
kleinere dieren zoals insecten, mijten en 
slakken. Mijn interesse in natuur begon, 
zoals bij zovelen, ooit met vogels kijken. 
In die periode kostte het enkele mede-
vogelaars weinig moeite om mij ook te 
interesseren in planten, vlinders en libel-
len en in de loop der jaren zijn daar nog 
diverse andere taxonomische groepen 
bij gekomen. Rond de eeuwwisseling 
kwamen door een stage de kevers bij mij 
in beeld. Sinds ongeveer een jaar ben ik 
bestuurslid van de sectie Everts en recent 
kwam het verzoek om het penningmees-
terschap van de NEV over te nemen van 
Marja. Ik ben benieuwd naar deze nieuwe 
manier van actief zijn met/voor de onge-
wervelde fauna. Binnen de NEV was ik tot 
op heden weinig actief, maar daar gaat 
natuurlijk verandering in komen. Ik ben 
dankbaar dat Marja heeft aangegeven mij 
nog enige tijd te willen begeleiden bij de 
werkzaamheden.

Bodemdierendagen 2020: ‘Klein 
maar groots!’

Het is inmiddels vaste prik: de Bodem- 
dierendagen in het najaar. Dit jaar vindt 
het citizen science project plaats van 25 sep-
tember tot en met 7 oktober. We roepen 
jou als lid van de NEV wederom op om 
mee te doen en mee te helpen het project 
onder de aandacht te brengen. Met elkaar 
kunnen we het publiek enthousiasmeren 
om ook de minder bekende (bodem)dieren 
te leren kennen en te gaan waarderen. De 
Bodemdierendagen worden nu voor de 
zesde keer georganiseerd en steeds meer 

mensen doen al mee. Vorig jaar waren dat 
er bijna 1000! Maar we zijn er nog niet. Dit 
jaar hebben meer partnerorganisaties zich 
aan de Bodemdierendagen verbonden en 
is de hoop op weer meer deelnemers. Het 
thema van dit jaar: ‘Klein maar groots!’ 
Want bodemdieren zijn klein, maar doen 
grootse dingen voor de natuur. 

Een gezonde bodem is belangrijk voor 
de natuur in steden en dorpen en voor 
de landbouw. Daarom is het goed om te 
weten hoe het met de biodiversiteit in de 
bodem is gesteld. Vooral van het stede-
lijk gebied is daarover nog veel te weinig 
bekend. Hoe reageren lokale populaties op 
droogte, nattigheid, hoge temperaturen? 
Alle bodems bevatten leven. En vaak ont-
zettend veel: in een handje grond zitten 
al snel 5 tot 10 miljard individuen van 
enkele honderden verschillende soorten. 
In hun ondergrondse kringloop van orga-
nisch materiaal worden energie en grond-
stoffen continu gerecycled en zo ontstaat 
humus. Bodemdieren zoals regenwormen 
zijn in staat om grondlagen te mengen en 
luchtgangen achter te laten, waardoor de  
bodem structuur krijgt en zuurstof en 
water makkelijker doordringen. Deze 
zogenaamde ecosysteemdiensten zijn 
niet alleen belangrijk voor de plantengroei 
bovengronds en de productie van ons 
voedsel. Ze helpen ook om afvalstoffen  
af te breken en schoon drinkwater te leve-
ren. Kortom: zonder bodemleven kunnen 
wij niet!

De resultaten van de Bodemdieren- 
dagen voorzien onderzoekers van gege-
vens waar ze mee aan de slag kunnen. 
In 2015, 2016 en ook na de droge zomers 
van 2018 en 2019 was de pissebed het 
meest gevonden bodemdier. Alleen in het 
natte najaar van 2017 stonden ze niet in 
de Bodemdieren Top 3. Die bestond toen 
uit spinnen, regenwormen en huisjes-
slakken. Het is belangrijk dat de waarne-
mingen elk jaar opnieuw gebeuren: op de 
lange termijn zouden de veranderingen 
inzicht kunnen geven in de gevolgen van 
klimaatveranderingen op de vitaliteit van 
onze bodems en daarmee van de gehele 
natuur. Waarnemingen doorgeven tijdens 
de Bodemdierendagen kan op het niveau 
van algemene taxa, maar ook op soort of 
soortgroep. Zo is het ook voor NEV-leden 
een leuke uitdaging om mee te doen. 
Heel mooi zou het zijn als iedere deelne-
mer op een gekozen locatie twee waarne-
mingen kan doen: op een ‘groene’ en op 
een stenige plek. Dat geeft een completer 
beeld van de bodemfauna.

Kijk op www.bodemdierendagen.nl 
voor alle informatie en om mee te doen. 
Ben je actief op social media? Laat daar van 
je horen, post een foto met #Bodemdieren-
dagen en deel de berichten van partneror-
ganisaties. Zodat nog meer mensen horen 
van dit belangrijke project.

Alternatief Herfstbijeenkomst

Helaas is door corona het jubileum voor 
het 175-jarige bestaan van de vereniging 
afgelast en is het ook niet verstandig met 
veel mensen in een zaal bijeen te komen. 
Om toch iets gezelligs en entomologisch 
te organiseren is het volgende bedacht. 
Op 14 november is er een Herfstbijeen-
komst die volledig buiten plaatsvindt. 
Deze start en eindigt op de parkeerplaats 
van station Mook-Molenhoek. Het adres 
voor de navigatie is Bovensteweg 6585, 
6584 AC Mook. Het programma is als 
volgt: (1) 10.30-11.00, Inloop met koffie 
en thee, (2) 11.00-13.00, Eerste excur-
sieronde, (3) 13.00-14.00, Lunch (zelf mee-
brengen) met koffie en thee, (4) 14.00-
16.00, Tweede excursieronde.

U kunt met een aantal personen 
gezamenlijk een eigen excursie doen, 
maar er zijn ook elke ronde excursies 
met een kenner waar u bij kunt aan-
sluiten. Dit zijn zijn winterkevers (Oscar 
Vorst), hooiwagens en spinnen (Steven 
IJland), bodemfauna (Matty Berg), water-
fauna (n.n.b.). Opgeven is noodzakelijk, 
omdat we eventuele afgelasting dan door 
kunnen geven als dat nodig is, bijvoor-
beeld door corona of het weer. U kunt 
zich opgeven door een mail te sturen aan 
secretaris@nev.nl. Als u een idee heeft 
welke excursies u wilt volgen, graag dit in 
de mail vermelden. Tot 14 november!

Anne Krediet & Niels Kimpel

Verenigingsnieuws 
Nederlandse Entomologische Vereniging

Enkalaan 152, 6717 ZA Ede, 06 2669 3163, 
secretaris@nev.nl.
Informatie over de vereniging en aan-
meldingen: www.nev.nl; hier vindt u 
ook de meest actuele versie van het 
Verenigingsnieuws.
Adreswijzigingen ten behoeve van de NEV 
en voor Entomologische Berichten 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.

Agenda

Door corona is nog niet duidelijk welke 
activiteiten wel of niet door kunnen 
gaan. Houdt u toch in de agenda alvast 
rekening met de volgende data:

18 dec Entomologendag
8 feb  Winterbijeenkomst + 

besturenberaad
16 apr Lentevergadering 
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