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EIS-nieuws 
Het EIS-bestuur stelt zich voor 

Op de werkgroependag op 12 december I 998 heeft een 
bestuurswissel plaatsgevonden. Ad Mol is uit het bestuur 
gegaan , waarin hij de rol van voorzitter/secretaris vervulde. 
Ad werd opgevolgd door Mark van Veen (voorzitter) en 
Matty Berg (secretaris). Voorts trad Wouter van Steenis to t 
het bestuur toe. Samen met Peter van Helsd ingen en Theo 
Kernperman is het bestuur op een vij ftal gekomen. Binnen dit 
vij ftal zal Wouter het contact met de werkgroepen beheren, 
Theo en Mark het contact met het het Nationaal Natuur
historisch Museum I Naturalis, Peter het contact met het 
bureau en de ui tgeefraad van de serie Nederlandse Fauna en 
Matty de overige uitgaven, inc lusief de Nederlandse Faunis
tische Mededelingen. Zij zullen zich hierna voorstellen. 
De relatie met het EIS-bureau heeft het bestuur in het 
tweejarenplan vastgelegd, waarvan eind 199X een exemplaar 
aan de werkgroepscoörd inatoren is gestuu rd. Inmiddels is een 
wijziging opgetreden omdat door EIS voor twee dagen in de 
week extra ondersteuning is gefi nancierd. Deze wordt ingezet 
voor het afmaken van de wespen en mierenatlas en voor het 
a fwerken van adviesopdrachten. Met het het Nationaal 
Natuurhistorisch Museum I Naturalis wordt momenteel over
legd over de mate van inbedding van EIS. 
Het bestuur vergadert zes keer per jaar, in pri ncipe op de 
derde d insdag van de oneven maanden. Vragen vanuit de 
werkgroepen kunnen in de eerste plaats aan het EIS-bureau 
gesteld worden (Roy Kleukers). Men kan daarnaast ook met 
een van de bestuurleden contact opnemen. Bestuur en bureau 
hechten aan regelmatig contact met de werkgroepen. Er staan 
twee nieuwsbrieven en twee tussentijdse mai lings aan de 
coördinatoren op de rol en aan het e ind van het jaar zal 
wederom een werkgroependag plaatsv inden. Bovendien 
benadert Roy Kleukers met een te lefon ische enquête de 
werkgroepscoördinatoren. 
Wij hopen dat we vorm ku nnen geven aan een organ isatie die 
de werkgroepen stimuleert in het doen van faunistisch 
onderzoek en het pub liceren van de resultaten ervan. 

Matty Berg (secretaris) 
Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in het bu itenleven. 
Door het gebrekkige aanbod van goede boeken betrof d ie 
interesse in het begin vooral vogels en planten. Door 
aansluiting bij de NJN in Leiden is mijn aandacht voor 
ongewervelden sterk toegenomen. Zoals velen in de 
jeugdbond heb ik me in die tijd veel bezig gehouden met het 
op naam brengen van slakken, wolfspinnen, libellen, water
wantsen, zweefvliegen en loopkevers. De laatste jaren van 
mijn stud ie biologie stonden meer in het teken van bodem
fauna. Via enthousiaste oecologen ben ik toen ingewijd in het 
fascinerende leven van de bodemdieren. Tijdens mijn 
promotieonderzoek heb ik geprobeerd meer inzicht te krijgen 
in de functies van deze organismen in het oecosysteem. 
Recent is het accent van mijn onderzoek meer verschoven 
naar de mogel ijke relatie tussen d iversiteit van bodemfauna en 
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de stabiliteit van hu n levensgemeenschap. Waar ik tijdens di t 
onderzoek telkens weer tegenaan loop is de gebrekkige kennis 
van de oecologie en faunistiek van vele groepen bodemfauna. 
Om hier iets aan te doen zij n 9 jaar geleden de werkgroepen 
landpissebedden, du izend- en miljoenpoten en springstaarten 
(en aanverwante g roepen) opgericht die ik sinds d ie tij d met 
veel plezier coördineer. In deze werkgroepen proberen we de 
verspreid ing van bovenstaande groepen in kaart te brengen en 
te achterhalen waarom bepaalde verspreidingspatronen 
optreden. 
Mijn betrokkenhe id bij EIS is verder vergroot toen ik in 1994 
toetrad tot de redactie van de Nederlandse Faun istische 
Mededelingen. Het publiceren van gegevens over de oeco
logie en faunistiek van ongewervelden in Nederland, 
bijeengebracht door de werkgroepleden van EIS- Neeierland 
of anderen, is belangrijk en wil ik graag ondersteunen. Ik 
hoop dat de facel ift die Nederlandse Faunistische Mededelin
gen heeft ondergaan een stimulans is voor werkgroepleden 
van EIS om hun resultaten te publ iceren. De rol die EIS
Nederland als organisatie kan spelen in het initiëren van 
onderzoek naar de verspreiding en bescherming van ongewer
velden is denk ik groot. Niet alleen als databankbeheerder en 
verspreider van informatie via uitgaven maar ook als over
koepelend orgaan van enthousiaste faunisten. De inspannin
gen verricht door de vele werkgroepsleden spelen daarbij een 
cruciale rol en in mijn functie als secretaris van het bestu ur 
EIS-Nederland wil ik deze inspanning graag ondersteunen. 

Peter van Helsdingen (penningmeester) 
Mij n belangstelling voor EIS ciateert van de j aren waarin EIS 
binnen Europa al in ontwikkeling was. maar Neeierland nog 
niet echt meedeed. Het was naar mijn gevoel belangrijk dat 
ook Nederland daadwerkel ijk mee zou gaan werken. Het was 
niet gemakkelijk om in de jaren '70, waarin zich bezuini-
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gingen begonnen af te tekenen, 
een instituut te vinden die de 
nieuwe organisatie zou willen 
huisvesten. Het toenmalige 
Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie durfde dat wel. Een 
jaartje voorbereiding en het 
schrijven van een plan, daarna 
subsidie, en EIS-Nederland was 
een feit. Binnen het huidige be
stuur ben ik als penningmeester 
verantwoordel ijk voor het finan
cieel begeleiden van projecten 
en de exploitatie van het bureau. 

A ls conservator bij dat museum heb ik altijd veel belang
stell ing gehad voor faunistiek en de samenstelling van de 
Nederlandse fauna. Ik heb daar ook binnen mijn werk veel aan 
kunnen werken en door middel van binnenlands veldwerk 
veel aan de collecties toe kunnen voegen. In de eerste plaats 
heb ik mij met spinnen beziggehouden en ben ik werk
groepcoördinator van de werkgroep spinnen - Arachnida. 
Vliegen - Diptera hadden ook mijn belangstelling. In diverse 
commissies en organisaties, ook internationaal, heb ik ook 
steeds geprobeerd aandacht te vragen voor de ongewervelde 
dieren, hun belang in oecologisch opzicht en de noodzaak van 
de bescherming van soorten en hun biotopen. A ls bestuurslid 
van de internationale EIS-organisatie heb ik geprobeerd EIS
Nederland zichtbaar te maken en te promoten. 

Theo Kernperman (lid) 
Hoewel ik als bioloog afgestudeerd ben op een entomologisch 
hoofdvak, is mijn specialisme toch mollusken. Ik werk 
momentcel in het natuur- en milieuthemapark Ecodromc te 
Zwolle als conservator en ben goed bekend met de natuur
historische museumwereld. Sinds 1993 zit ik in het bestuur 
van EIS-Nederland en vertegenwoordig daarin vooral de 
belangen van niet-entomologen. Momenteel woon ik namens 
het bestuur mede de regelmatige overleggen bij tussen het het 
Nationaal Natuurhistorisch Museum I Naturalis en het EIS
bureau. 

Wouter van Steenis (lid) 
Mijn EIS-verleden begint in 1993. In Friesland en Utrecht heb 
ik toen enige witte vakken gevuld voor het sprinkhanen
project. Vooral in Friesland was dat boeiend werk. Overal de 
kustsprinkhaan, incidenteel een bruine sprinkhaan of een 
gewoon spitskopje en twee keer heb ik een boomsprinkhaan 
van het asfalt kunnen schrapen. 
In 1995 ben ik coördinator van het bureau geweest. In die tijd 
is de samenwerking tussen bestuur en bureau verbeterd en de 
contacten met de werkgroepen zijn door mij aangehaald. Een 
van de acties was een coördinatorendag. Na een jaar was het 
geld op. Gelukkig kon ik direct bij Natuurmonumenten aan de 
slag, en daar zit ik nu nog. 
Mijn interesse ligt bij de zweefvliegen. Recent hebben we met 
een groep zweefvliegkenners besloten dat de zweefvliegen nu 
aan de beurt zijn voor een groot atlasproject. Hiervoor is de 
Commissie Nederlandse Zweefvliegen opgericht, waarvan ik 
voorzitter ben. 
Ik voel me al met al bijzonder verbonden met EIS. Daarom 
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heb ik posit ief gereageerd toen 
er nieuwe mensen voor het 
bestuur werden gevraagd. In 
beginsel ben ik gewoon 
bestuurslid, maar de contacten 
met de werkgroepen vallen 
onder mij. In de eerste plaats is 
het bureau natuurlijk verant
woordelijk voor de contacten 
met de werkgroepen. Maar 
iedereen kan mij bellen/ schrij
ven over werkgroepszaken 
waarvan men vindt dat het meer 
een bestuurszaak is. 

Goede vangst, en vergeet niet alle waarnemingen door te 
geven! 

Mark van Veen (voorzitter) 
Mijn betrokkenheid met EIS dateert van zo'n 16 jaar geleden 
toen de werkgroep roofvliegen - Asilidae werd opgericht. De 
langzamerhand verzamelde gegevens over collectiemateriaal 
en veldwaarnemingen leidden in 1996 tot de uitgave van 'De 
roofvl iegen van Nederland·. Deze atlas illustreert mijn 
interesse in biogeografie, oecologie en statistiek. Zo is een 
onderdeel van de atlas een studie met clusteranalyse naar de 
verdeling van roofv l iegen in Nederland en de factoren die 
daaraan ten grondslag kunnen liggen. Ter verwerking van de 
gegevens werd bovendien het computerprogramma Faunist 
gemaakt. Binnenkort is dit programma beschikbaar voor 
coördinatoren en medewerkers. 
In mijn functie van voorzitter van het bestuur van EIS
Nederland vind ik het belangrijk dat (amateur)onderzoekers 
gestimuleerd en gesteund worden in het verzamelen en 
bewerken van faunistische gegevens. Door middel van voor
lopige atlassen en publicaties in Nederlandse Faunistische 
Mededelingen en de boekenserie Nederlandse Fauna kunnen 
(tussen)resultaten zichtbaar gemaakt worden. Het EIS-bureau 
op Nationaal Natuurhistorisch Museum I Naturalis speelt 
hierin een belangrijke rol. Samenwerk ing in EIS-verband kan 
er voorts toe leiden dat kennis over invertebraten die verspreid 
ligt over een groot aantal coördinatoren en medewerkers 
samengebracht wordt, dat de kennis over de Nederlandse bio-

diversiteit vergroot wordt en 
gebruikt kan worden voor 
natuurbeschermingsdoelein
den. Ik wil graag toe naar 
een aantal concrete projec
ten om werkgroepoverstij
gende acti viteiten te ont
plooien. Een mogelijkheid 
is het eerder aang(i!kondigde 
project dat Aat Barendregt 
in het stimuleringsprogram
ma Biodiversiteit van NWO 
heeft aangeboden. Als er 
inbreng en ideeën vanui t de 
werkgroepen komen ben ik 
daar zeer in geïnteresseerd. 



Werkgroependag EIS 

U kunt vast de datum voor de volgende werkgroependag 
reserveren: zaterdag IJ december 1999 in het Nationaal 
Natuurhistorisch Museum I Naturali s te Leiden. De dag is 
toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Het programma wordt 
in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt. Er is in ieder 
geval de mogelijkheid om de tentoonstell ing en de uitgebreide 
natuurboekhandel (voorheen : Natuur en Boek) te bezoeken. 

EIS-symposium internationaal 

Van 30 augustus tot en met 2 september zal er in Millas 
(Frankrijk) weer een bijeenkomst van EIS-internationaal 
plaatsvinden. Het thema is 'Mapping and proteetion of 
Biodiversity'. Wie geïnteresseerd is kan bij EIS de 
bijbehorende informatie opvragen. 

Nederlandse Faunistische Mededelingen 

In januari is nummer 8 (nieuwe stijl) rondgestuurd aan alle 
mensen die bij EIS betrokken zijn. Deze zomer verschijnen 
nummer 9 en I 0 , die alleen aan abonnees worden toegestuurd, 
maar ook separaat verkrijgbaar zijn. Een abon nement kost 
f 40, - voor minimaal 2 nummers per jaar. Abonneren is 
mogel ijk door een berichtje te sturen naar bureau EIS per 
e-mail , fax of post. 

Inhoudsopgave t1ummer 9 (onder voorbehoud!) 
M. Berg, A. Kroon, M. Soesbergen & D. Tempe lman: De 

miljoenpoot Arclliboreiulus pallidus (Brade-Birks, 1920) 
nieuw voor de fauna van Nederland (Myriapoda: 
Diplopoda). 

M.A. Faasse: Nieuwe vindplaatsen van het in Nederland 
uitgestorven gewaande vlokreeftje Echinogammarus 
sroerensis (Reid , 1938) (Crustacea: Amphipoda: Gamma
ridea). 

M. Janssen: The genus Serobipa/pa in The Netherlands 
(Lepidoptera: Gelechiidae). 

E.J . van Nieukerken & S. Koster: Het voorkomen van 
Digitivalva amicei/a in Nederland: herontdekking en 
behoud (Lepidoptera: Plutellidae: Acrolepiinae). 

I. Raemakers & P. van Helsdingen: Vuurspindoder (Eoferre
ola rhombica) en lentevuurspin (Eresus sandaliatus): een 
voor Nederland nieuwe sp innendoder en haar bijzondere 
waard (Hymenoptera: Pompilidae; Araneae: Eresidae). 

T. Rutten: T he genus Bryotropha in The Netherlands 
(Lepidoptera, Gelechiidae). 

H. Smit: The water mite Arrenurus boru::kii Ssujetow (Acari, 
Hydrachnidia) new for the Dutch fauna, with some notes on 
its morphology. 

H. Wijnhoven & T. Zeegers: Faunistisch overzicht van de 
Nederlandse pissebedvliegen (Diptera: Rhinophoridae). 

Mededelingen 
B. van Aartsen & T. Zeegers: De edelherthorzel Cephenemyia 

auribarbis gekweekt ex larva (Diptera: Oestridae) . 
M. Berg & A. Kroon: De invloed van recente overstromingen 

op hel verspre idingspatroon van Eluma purpurascens in 
Zeeland (Crustacea: lsopoda: Oniscoidea). 

Nieuwsbrief Europeanlm·enehrate Sw'l'ev- Neder/wui. 28 ( 1999) 

M. Reemer: Nieuwe en oude vindplaatsen van de roofvlieg 
Machimus cowini in Nederland (Diptera: Asilidae). 

M. Soesbergen: Porcellium conspersum, een in Nederland 
zeer zeldzame landpissebed van vochtige bossen 
(Crustacea, lsopoda, Oniscoidea). 

H. Spijkers & P. van Wielink: Boreus hyemalis 's nachts in 
copula, op een boomstam. 

F. van Sterrenburg: Enkele zeldzame kevers. 
K. Veling: Dagvlinders in 1998: nog steeds onder druk. 
H. Wiering: Pemphredon numtana Dahlblom, een nieuwe 

graafwesp voor Nederland. 

Inhoudsopgave nummer JO 
P.J. van Helsdingen: Catalogus van de Nederlandse spinnen 

(Araneae). 

Voorlopige atlas Nederlandse bijen 

In de afgelopen w inter is hard gewerkt aan de voorlopige atlas 
van de Nederlandse bijen. Theo Peeters heeft het merendeel 
van de inleidende hoofdstukken geschreven en samen met Ivo 
Raemakers en Jan Smit verzorgde hij de toelichting bij de 330 
soorten. Jeroen de Rond leverde een aantal fraaie teken ingen 
voor de hoofdstukken over prepareren en determineren. Het is 
al met al een handzame inleiding geworden voor eenieder die 
wil beginnen met de studie van onze inheemse bijen. De prijs 
(f 17, 50) hoeft in ieder geval geen belemmering te zijn (zie 
ook bestelformulier). 

Voorlopige atlas van de 
Nederlandse bijen 

(Apidae) 

1999 

Theo M.J. Peeters 
Ivo P. Racmakers 

Jan Sm1t 

European lnvertebrate Survey - Nederland 
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In memoriam G. van der Zanden 
(1915-1999) 

Op 22 februari 1999 overleed geheel onverwacht de heer 
G. van der Zanden aan een hartstil stand. Hij werd geboren op 
8 juni 1915 in Amsterdam: er vo lgde een moeilijke jeugd door 
het vroegtijdig overlijden van zijn vader. Na de middelbare 
school volgde hij een hogere technische opleiding (wat nu 

HTS genoemd wordt) en 
werkte gedurende korte tijd bij 
Werkspoor. Al snel volgde de 
verhuizing naar Eindhoven om 
bij Philips te gaan werken. Er 
volgde een geslaagde carrière 
als (crisis-)manager, die hem 
op veel plaatsen in Europa 
bracht. Zijn passie voor de 
taxonomie van de bijen begon 
toen hij in 1950 door een 
hernia aan bed gekluisterd 
was. Door het lezen van de 
boeken van de beroemde 

Franse entomoloog J.H. Fabre werd zijn interesse voor altijd 
gewekt voor de Hymenoptera-Aculeata. en speciaal voor de 
groep van bijen d ie het stuifmeel verzamelen in de speciale 
beharing aan de bui kzijde, de Megachilinae. Op 58-jarige 
leeft ijd g ing hij met vervroegd pensioen, zodat hij zich er nog 
bijna 25 jaar geheel aan heeft kunnen wijden. Vooral de 
geslachten Osmia en Awhidium hadde n zijn belangstelling. 
Hij heeft tot op hoge leeftijd met een bewonderenswaardige 
volharding aan deze groep gewerkt: het resultaat is een groot 
aantal publicaties over de verspreiding van de soorten, 
overzichten, d iverse beschrijvingen van nieuwe soorten, het 
honorair medewerkerschap van het Nationaal Natuurhistorisch 
Museum in Le iden, en zeer bela ngrijk , een grote geheel 
gede termineerde collectie. Door zijn vele internationale 
contacten is het een belangrijke co llectie geworden_ die in de 
toekomst zonder twij fel zij n waarde zal bewijzen. Deze 
co llectie zal voor ieder die professionele belangstelling heeft 
ter beschikking staan in het Nationaal Natuurh istorisch 
Museum I Naturalis in Le iden. Door zijn publicatie voor de 
European Invertcbrale Survey heeft hij de de kennis van de 
verspreiding van de Megachil inae in Nederland helpen 
verbeteren. Op een winterse zaterdag in februari hebben wij 
hem in kleine kring begraven: hij zal node gemist worden. 

C. van Achterberg 

Een uitgebreidere levensbeschrijving met bibliografie is te 
vinden in Van Achterberg 1999: Obituary and bibliography of 
G. v.d. Zanden ( 191 5- 1999). Zoölogische Mededelingen. 
Leiden 73: xx-xx (in druk) 

Oproepen 

Waarnemingen van wespspinnen gevraagd 
De wespspin Argiope bruenniclti is vanwege haar kleur en 
g rootte een zeer herkenbare en opvallende spinnensoort, die 
niet met andere soorten te verwarren valt. De soort is in heel 

Recente vindplaatsen van Argiope bmemrichi in Nederland. 

Europa aan een opmars bezig en heeft sinds het begin van de 
tachtiger jaren ook in Nederland vaste voet aan de grond 
gekregen. In 1998 werd de soort op een groot aantal nieuwe 
plaatsen gevonden. niet alleen in Limburg, maar ook in 
Noord-Brabant en Gelderland, zie het bijgaande kaartje. Om 
de opmars van deze soort te kunnen vastleggen ben ik een 
waarnemingenbestand aan het opbouwen. Heeft u in aanteken
boekjes nog oude waarnemingen staan of komt u de soort in 
de komende zomer tegen, dan graag een kaartje of e-mail met 
zo nau wkeurig mogelij ke vindplaats (Amersfoort-coördi
naten), datum. aantal exemplaren e n andere mogelijke detai ls 
naar het vo lgende adres: J. van der Linden, Willem 
Alexanderple in 18. 527 1 AR Sint-Michielsgestel, e-mai l: 
JvdLinden@ Brabant.nl 

Insecten in keutels 
Sergé Bogaerts is bezig met een onderzoek naar vuur
salamanders in Marokko. Hij heeft een drietal uitwerpselen 
verzameld met restanten van insecten. Wie he lpt hem om deze 
resten op naam (tot op familie of genus) brengen? Hij wil deze 
informatie verwerken in een artikel over de oecologie van 
deze amtïbieën. Geïnteresseerden kunnen contact met hem 
opnemen via e-mail s.bogaerts@don.rws.minvenw.nl of 
telefoon 042-3558806. 

Foto 's van dazen 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een 
Wetenschappelijke Mededel ing over de ederlandse dazen 
van de hand van Theo Zeegers. Hiervoor worden nog foto ·s 
gezocht van Nederlandse soorten. Wie daarover beschikt kan 
(vóór 15 juni) contact opnemen met Theo Zeegers, 
Weegschaalstraat 207, 752 1 CH Enschede (053-4335284 of 
e-mai l lbko@pz.n l). 
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Bijvangsten 
Jeroen de Rond vroeg onlangs of EIS een overlicht heeft van 
onderzoeken met vangpollen en malaisevallen. Hij is speciaal 
geïmeresseerd in bijvangsten van de Chrysidoidea. Zo'n 
overzicht is momenteel niet beschikbaar maar het lij kt me 
nultig om zoiets samen te stellen. Ik verwacht dat meer 
entomologen hier be langstelling voor zullen hebben. 
Ik wi l daarom eenieder vragen die d it soort onderzoeken ( in 
heden en verleden) kent om mij daarvan te berichten. Het gaat 
om in eers te instantie om de gebieden, periode, vangmethodes 
en plaats waar het materiaal aanwezig is. Ik wil daarnaast 
proberen zoveel achtergrond informatie te archiveren (precieze 
plekke n. welke taxonomische g roepen het betreft, coderingen, 
onderzoekers, projectbeschrij vingen, publicat ies etc). A lle 
geïnteresseerden kunnen daarvan dan gebruik maken. In de 
nieuwsbrief kan dan t.z.t. een lijst gepresenteerd worden me t 
onderzoeken waaruit mate riaal beschikbaar is en van welke 
groepen. 

Roy Kleukers 

Wat zij n de effecten van aantastingen en herstelbeheer op 
de fauna '? 
Maatregelen in natuurbeheer en natuurherste l zij n 101 nu toe 
vooral gericht geweest op he rstel van vegetaties . Veelal wordt 
ervan uitgegaan dat, wanneer de vegetatie herste lt, het met de 
fauna ook goed gaal. Of beheers- en herste lmaatregele n 
werkelij k leiden 10 1 herste l van de fauna is echter nog 
nau welijks onderzocht. Bovend ien is vrijwel onbekend wat 
we aan fauna verl iezen door de d irecte en ind irecte gevolgen 
van aantastingen (vermesting, verzuring, verd roging). 
Stichting Bargerveen is. in samenwerking met afdeling Aq ua
tische Oecologie en Milieubiologie (KUN) en de LUW. e nige 
tijd geleden gestart met onderzoek naar effecten van aan
tastingen en maatregelen op de fauna in verschillende hoog
veenrestanten (onder andere Peel. Haaksbergerveen, Fochte
loërveen, Korenburgerveen en Bargerveen) en in duingebie
den op Ameland. Een consortium van de PGO's, IB N-DLO, 
KUN en Sticht ing Bargerveen is d it j aar gestart met het pro
ject 'lnhaalslag OBN-Fauna'. Doel van deze inhaalslag is he t 
op een rij zeilen van de thans beschikbare kennis ten aanz ie n 
van effecten van aantastingen en herstelbeheer op zowel ge
wervelde al s ongewervelde fauna. Aansluitend worden ken
nisleemten vastgeste ld en word t aangegeven welk onderzoek 
uitgevoerd moet worden om die leemten op te vullen. Deze 
drie onderzoeksprojecten worden uitgevoerd in het kader van 
het Overlev ingsplan Bos en Natuur (OBN). Het OBN is 
bedoeld als strategie om bos en natuur in Nederland in stand 
te houden en te herstellen in de periode dat de mil ieukwaliteit 
nog niet voldoet aan de e isen die vitaal bos en natuur daaraan 
stel len. Info rmatie over OE N-projecten is ondermeer te vin
den in de Nieuwsbrief-OEN die regelmatig verschij nt als bij
lage in het Vakblad Natuurbeheer en in De Levende Natuur. 
Binnen de onderzoeksprojecten in de hoogvene n en in de 
duinen wordt nagegaan in hoeverre fauna van intacte hoog
venen respectievelij k duinsystemen nog in Nederland aan
wezig is. Door het verzame len van historische gegevens en 
onderzoek in meer in tacte hoogveen- en duinsystemen, met 
name in het bui tenland, proberen we een referentiebeeld voor 
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hoogveen- en duinfauna in Nederland op te stellen. Aan
slu itend wordt onderzocht hoe aamastingen de soortensamen
stel ling en dichtheden van de fauna beïnvloeden. Tevens 
wordt nagegaan in hoeverre maatregelen leiden tot fau na
herstel. Door middel van vergel ijkend onderzoek in terreinen 
die in meerdere en in mindere mate zijn aangetast en in 
terreinen waar wel maatregelen zijn uitgevoerd en terreinen 
waar dat niet het geval is, wordt geprobeerd het gewenste 
inzicht te verkrijgen. 
Van de verschillende onderzoekslocaties worden niet alleen 
soorte nsamenste lling en dichtheden van de fauna bepaald. Om 
verschillen in de fauna en effecten van maatregelen te kunnen 
verklaren, worden ook gegevens verzameld over water- en 
bodemkwaliteit, vegetatiesamenstelling en -structuur en op
bouw van het landschap. 
In het duinproject ligt de nadruk momenteel op bloem
bezoekende insecten, libe llen, sprinkhanen, loopkevers en 
spinnen. Daarnaast word t gekeken naar enkele watermacro
faunagroepen van een aantal duinplassen, met name om het 
effect van opschonen vast te stellen. In het hoogveenproject is 
gestart met watermacrofauna, maar de bedoeling is ook andere 
faunagroepen in het onderzoek te betrekken. Di t j aar 
willen we starten met vergelij kend onderzoek naar libellen in 
verschi llende hoogveenrestan ten. 
Eén van de belangrijkste oorzaken voor het gebrek aan kennis 
over de invloed van aantastingen en effecten van maatregelen 
op de fauna is het feit dat er zoveel d iergroepen en -soorten 
zijn. Van het materiaal dat onze faunabemonsteringen op
levert, kan slechts een beperkt aantal d iergroepen worden uit
gewerkt. Voor de overige groepen ontbreekt de tijd. Om beter 
g rip te krijgen op de variatie in faunasamenstell ing en 
-dichtheden is het belangrijk gegevens te verzamelen op meer 
locaties. Om goed onderzoek uil te voeren en tegel ijk meer
dere d iergroepen in het onderzoek te betrekken, zijn echter 
veel menskracht en verschillende goede special isten nodig. 
Deze mededeling is dan ook bedoeld als een oproep aan 
mensen d ie geïnteresseerd zijn in een bepaalde diergroep en/of 
aanvull ing van verspreid ingsgegevens, om mee te werken aan 
determinatie van een deel van het verzamelde materiaal. 
Daarbij gaat het zowel om reeds genoemde groepen, als om 
groepen waar wij ze lf niet aan toe komen. De onderzoeks
gegevens zullen niet alleen waardevolle aanvullingen voor 
onze projecten opleveren, maar ook voor bestanden van EIS 
en voor eventuele projecten waar u zel f aan werkt. Voor 
studenten bieden onze proj ecten verschi llende zeer goede 
mogelijkheden voor stages of doctoraalonderwerpen. Verder 
verloeken we vriendelijk mensen die informatie kunnen 
geven ten behoeve van onderdelen van ons onderzoek contact 
met ons op te nemen. Het zou j ammer zijn wanneer we 
energie steken in het opnieuw verzamelen van kennis d ie 
reeds aanwezig is. 

Gert-Jan van Dui nen, Marijn Nijssen en Hans Esselink 
Stichting Bargerveen 
p/a Afdeling Milieukunde, Katholieke Universiteit Nijmegen 
Postbus 90 I 0 
6500 G L Nijmegen 
tel: 024-36532S8/3528836 
e-mail: Esselink@sci.kun.nl 
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Oproep aan ieder die met loopkevers werkt 
De stichting Willem Beyerinck Biologisch Station (stichting 
WBBS is een voortzetting van het opgeheven Biologisch 
Station van de LUW te Wijster) en de loopkeverwerkgroep 
i.s.m. de Jeugdhondsuitgeverij overwegen een heruitgave van 
de loopkevergids: ' De loopkevers (Cicindelidae en Carabidae) 
van Nederland' van Miehiel Boeken. 
Ter voorbereiding van deze eventuele heruitgave willen we 
commentaar op de oude gids verzamelen. Een ieder die meent 
z invol commentaar en verbeteringen te hebben kan dit aan ons 
meedelen. Dit zal dan, zo mogelijk, in een nieuwe uitgave 

Centraal Bureau 
Medewerkers 

Theo Zeegers versterkte in 199X bureau EIS-Nederland. Per I 
januari 1999 heeft hij echter een vaste aanstelling gekregen bij 
de fietsersbond ENFB. Hij heeft zijn tijd bij EIS vooral 
besteed aan het op orde krijgen van het aculeatenbestand. 
Zonder zijn inspanning waren de uitgave van de voorlopige 
bijenatlas en de opdracht voor Natuurmonumenten niet 
mogelijk geweest. We willen Theo op deze plaats van harte 
bedanken voor zijn bijdragen. We zijn blij voor hem dat hij 
een vaste betrekking heeft gevonden, maar betreuren het dat 
wij niet langer kunnen profi teren van zijn kennis en inzet. 
Yincent Kalkman en Menno Reemer volgen Theo op als 
bureau medewerkers. 

Vincent Kalkman heeft zijn werk aan de voorlopige atlas van 
de bijen inmiddels afgerond. Hij zal de komende tijd vooral 
bezig zijn met de website en diverse kleine opdrachten. 
Roy Kleukers vervangt nog steeds Erik van Nieukerken als 
beheerder van het centraal bureau. 
André van Loon is sinds mei 1998 in dienst van het museum 
als databankbeheerder van EIS. 
Erik van Nieukerken heeft ook in 1998 zijn tijd weer besteed 
aan de redactie van de serie Nederlandse Fauna en het 
Zoölogisch Basisregister. 
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verwerkt worden. We denken hierbij aan geconstateerde 
fouten in de tabellen, veranderingen volgens de laatste taxo
nomische ontwikkelingen en gewenste extra informatie. 
Overigens, commentaar dat al eerder aan Miehiel Boeken is 
doorgegeven hoeft niet opnieuw aangeleverd te worden. De 
nieuwe gids zal zoveel mogelijk in overeenstemming worden 
gebracht met de nieuwe loopkeveratlas van Hans T urin. 
Het commentaar kan worden gezonden naar de stichting 
WBBS, t.a.v. Rikjan Yermeulen, Kanaaldijk 36, 9409 TV 
Loon. 

• 

Menno Reemer heeft de bijenrapportage voor Natuur
monumenten afgerond en werkt nu aan het manuscript van de 
atlas van de wespen en mieren. 
Klaas-Douwe (KD) Dijkstra werkt als gastmedewerker aan 
het manuscript van de libellenatlas. 

Bereikbaarheid medewerkers 
centraal bureau (di, wo (do)) 

telefoon 071-56R7670 
e-mail eis@naturalis.nnm.nl 

Roy Kleukers (ma, di, do) 
telefoon 071-5687578 
e-mai I kleukers@naturalis. nnm.nl 

Yincen t Kalkman (geen vaste dagen) 
telefoon 071-5687594 
e-mail kalkman@natural is.nnm.nl 

André van Loon (di, wo, (do)) 
telefoon 071-5687670 
e-mail loona@naturalis.nnm.nl 

Erik van Nieukerken (ma t/m vrij) 
telefoon 071 -5687682 
e-mail nieukerken@naturalis.nnm.nl 

Menno Reemer (geen vaste dagen) 
telefoon 071-5687594 
e-mail reemer@naturalis.nnm.nl • 


