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Aanbod Afrikaans collectiemateriaal
Rob en Erik Stronkhorst hebben collectiemateriaal van Afrikaanse Bostrychidae,
Aphodiinae, Lycidea en Chrysomelidae waar ze vanaf willen. Zij stellen het materiaal
graag beschikbaar voor Sektie Everts-leden die hiervoor interesse hebben.
Belangstellenden kunnen contact met hen opnemen.
Rob en Erik Stronkhorst, Leidschendam, tel.: 070-3179505, r.j.stronkhorst@wanadoo.nl

Verslag excursie Westbroekse Zodden, 28 juni 2003
Jan Cuppen, Oscar Vorst, Barend van Maanen en Ron Felix
De Westbroekse Zodden ten noorden van het plaatsje Westbroek in de gemeente De Bilt
(tot voor kort Maartensdijk) waren het doel van de zomerexcursie op 28 juni 2003.
Afgesproken was om 10.00 uur op de ruime parkeerplaats aan de Graaf Floris V-weg
langs het Tienhovens Kanaal bij het gehucht Egelshoek. Vanaf deze parkeerplaats loop
een onverhard pad het terrein in. Dit pad is vernoemd naar Bert Bos, opzichter bij
Staatsbosbeheer, de beheerder van het natuurreservaat. Hij heeft zich op bijzondere wijze
ingezet voor de openstelling van dit natuurgebied. Ter herinnering aan hem werd het pad
bij de opening in 1997 naar hem vernoemd. De Westbroekse Zodden worden
gekenmerkt door een afwisseling van land en water met ruime vergezichten over
Hollandse polderlandschappen. Vroeger was het een ontoegankelijk veengebied, een
echte, uitgestrekte wildernis, tussen Utrecht en Hilversum. Het huidige landschap is de
resultante van ingrepen door de mens. Door vervening, het wegbaggeren van veen,
ontstonden sloten, petgaten en vaarten, die grenzen aan langgerekte legakkers. Deze
legakkers fungeren voornamelijk als veeweide. De petgaten zelf zijn onderworpen aan
een langdurig verlandingsproces, waarbij open water via trilveen langzaam overgaat in
moerasbos. Door maaien van trilveen en kappen van elzen- en wilgenbroek kan het
ultieme verlandingsproces een tijd opgerekt worden. Uiteindelijk kan dit gehele proces
weer teruggezet worden door het uitbaggeren van het verlande petgat. Vooral in het
noorden van de Westbroekse Zodden zijn recent door Staatsbosbeheer een aantal nieuwe
petgaten gegraven. Deze zijn uitgegraven tot de minerale ondergrond en ze ontvangen
schoon, relatief voedselarm kwelwater uit het Gooi. Deze petgaten zijn kraakhelder met
veel ondergedoken waterplanten. Meer naar het zuiden neemt de hoeveelheid veen in de
bodem toe, en vinden we meer laagveensloten, trilveen met als grootste bijzonderheid
het slank wollegras Eriophorum gracile, en moerasbos.
Door de aard van het terrein is het niet verwonderlijk dat er veel aandacht is besteed aan
water- en oeverkevers. Natuurlijk is de belangstelling van de rapporterende
coleopterologen hier ook debet aan. Deze kevers werden verzameld met behulp van
waternet, appelmoeszeef en door het spoelen of onder water trappen van de oevers. Er
werd gekeken in de recent gegraven petgaten, in laagveensloten als ook in poeltjes (vaak

