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BESTUURSMEDEDELINGEN
Bestuursleden:
Voorzi tter:
Secretaris:
Penningmeester:
Coord. vergad.:
Lid:

Jan Cuppen, Buurtmeesterweg 16,
6711 HM, Ede (08380-52039).
Hans Huijbregts, Lienplantsoen 60,
2264 MC, Leidschendam (070-3204356).
Oscar Vorst, Poortstraat 55,
3572 HD, Utrecht (030-722209).
Bas Drost, Lingedijk 35,
4014 MP, Wadenoijen (03446-1440).
Henk Pijpers, Goudsbloemlaan 63,
2565 CP, Den Haag (070-3602017).

Hans Huijbregts heeft te kennen gegeven, gezien zijn drukke werkzaamheden elders, zijn
lidmaatschap van het bestuur te willen beëindigen. Op de eerstvolgende bijeenkomst van de
sektie, te Wageningen, zal dan ook een nieuw bestuurslid gekozen worden. Amo van Berge
Henegouwen heeft zich kandidaat gesteld voor de vrijkomende plek in het bestuur. Andere
kandidaten zijn natuurlijk welkom en kunnen zich nog ter vergadering aan melden.

VERENIGINGSNIEUWS
25 feb.

Workshop in Wageningen.

6 mei

Excursie naar het Horsterwold (het grootste vaderlandse loofbos, in wording).

8-10 sept.

Weekend-excursie naar Bakkeveen en omgeving.

25 nov.

Workshop

CONTRIBUTIE 1995
Een ieder die zijn contributie over 1995 (of eerder) nog niet voldaan heeft, wordt verzocht het
verschuldigde bedrag, flO,- per jaar, over te maken op giro 4058536 t.n.v. Sektie Everts,
Utrecht.

WORKSHOP WAGENINGEN
De komende workshop in Wageningen zijn we te gast bij de vakgroep entomologie. Naast de
gebruikelijke lezingen en onderlinge contacten zal er ook gelegenheid zijn de collectie van
de vakgroep te bekijken. Het coleopterologisch belang van deze niet al te grote collectie ligt
vooral in de aanwezigheid van een grote hoeveelheid materiaal bijeengebracht door
U yttenboogaert.
Tijdens de ochtend zullen er twee voordrachten gehouden worden. Theodoor
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Heijerman zal iets vertellen over phylogenie en classificatie onder de titel 'Geen plaats voor
waterroofkevers en reptielen'. De tweede spreker van de ochtend is Wijnand Heitmans. Zijn
verhaal zal gaan over een van de fascinerendste aller keverfamilies, namelijk de familie
Rhipiphoridae. De middag is, zoals gebruikelijk, gereserveerd voor de 'onderlinge' contacten.
De vakgroep entomologie is te vinden aan de Binnenhaven 7-9 in het Centrum
Gewasbescherming. De deur is open tussen 10.00 en 10.30 uur. Laatkomers zullen even tegen
het raam moeten tikken, want om lO.30 gaat de deur op slot. We zitten in de praktikumzaal
links naast de hoofdingang.
Aangezien er in de directe nabijheid geen gelegenheid is zich een lunch aan te
schaffen kan men het beste brood meenemen. Voor koffie en thee wordt natuurlijk gezorgd.
De vakgroep entomologie is als volgt te bereiken:
- met het openbaar vervoer: vanaf station Ede-Wageningen rijdt lijn 84 richting Wageningen;
uitstappen bij halte Ooststeeg en nog een paar honderd meter in de richting van de bus
lopen. Zie bijgaand kaartje.
-per auto: vanaf de A12 afslag Ede-Wageningen richting Wageningen. Bij de stoplichten aan
de rand van Wageningen rechts de Nijenoord Allee volgen. De weg draait op een
gegeven moment min of meer naar links en heet dan Kortenoord Allee. Het gebouw
van de vakgroep entomologie bevindt zich aan de rechter hand, aan de ventweg
(Binnenhaven genaamd). Er staat een reusachtige vaas voor de deur! Zie ook bijgaand
kaartje.

Verslag excursie naar de Amsterdamsche Waterleidingduinen, 8 mei 1993
Op 8 mei bezocht een aantal leden van de sektie de Amsterdamsche Waterleidingduinen. In
dit schitterende duinterrein met zijn vele grotere en kleinere plassen, ontstaan door infiltratie
met rivierwater, ging de aandacht van de meesten uit naar de keverfauna van het water en de
oevers. Een enkeling nam de moeite om de bodemfauna met behulp van de keverzeef aan een
nadere inspectie te onderwerpen. Er werden in het totaal 125 soorten verzameld.
Ondanks de ruime aandacht voor het aanwezige water, was het aantal soorten
waterkevers dat bemachtigd werd betrekkelijk bescheiden: 46 soorten. De meeste daarvan zijn
meer of minder algemeen door het gehele land. Vermeldenswaard is evenwel de vangst van
Haliplus confinis in een aantal exemplaren. Deze zeldzame soort is in de duinstreek misschien
iets algemener. Opvallend was ook de vondst van Georissus crenulatus aan de slikkige oevers
van een aantal kalkrijke kwelplasjes. Eenmaal betrapt gelukte het de meeste excursiegangers
een aantal exemplaren, vaak geheel bedekt met een korstig laagje slijk, en daardoor uitstekend
gecamoufleerd, te vangen. Deze soort die vroeger ook in het binnenland voor kwam is
tegenwoordig vrijwel geheel beperkt tot de duinen.
Uit het strooisel van een vochtig bosje werd de zeldzame Erichsonius signaticomis
gezeefd. Andere vochtminnende kortschilden die het vermelden waard zijn: Stenus lustrator,
Myllaena infuscata en Gabrius subnigritulus.
Daarnaast werd een aantal soorten gevangen die in meer of mindere mate gebonden
zijn aan open droge zandgronden, zoals Notiophilus germinyi, Harpalus pumilis, Amara curta,
A. lucida en de snuitkever Philopedon plagiatus.
Oscar Vorst & Jan Cuppen
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