
EIS-niettii'S 

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 
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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 • 


