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Jubileumdag 6 september 2008

De jubileumdag vormde het hoogtepunt van de feestelijkheden 
van het 33,3-jarig jubileum van stichting EIS-Nederland. Er 
waren ruim 150 bezoekers. Tijdens het ochtenddeel waren er 
twee lezingen, waar in beide een maatschappelijke aspect van 
de entomofauna belicht werd. Matthijs Schouten, hoogleraar 
aan de Wageningen Universiteit en verbonden aan Staatsbos-
beheer, verhaalde over het cultuurhistorische aspect binnen de 
entomologie. De toehoorders zullen na zijn lezing de gaspel-
doorn voorgoed met andere ogen bezien. Menno Schilthuizen, 
onderzoeker bij Naturalis, blikte naar de toekomst en gaf zijn 
visie op ecologische voorspellingen. Van beide lezingen is een 
samenvatting opgenomen in deze nieuwsbrief.

Daarnaast werd het boekje ‘Passie voor kleine beestjes’ 
uitgereikt aan Bert Geerken, directeur van het museum 
Naturalis.
Dit boekje geeft een inzicht in de activiteiten en ontwikkeling 
van de stichting EIS-Nederland. De hoofdmoot wordt gevormd 
door 25 bijdragen van specialisten die aan EIS verbonden zijn, 
met als thema ‘vreemde beestjes op rare plekken’. Een 
inhoudsopgave en de pdf’s zijn te vinden op www.naturalis.nl/
jubileum boekje.

Naast de uitreiking 
van het jubileum-
boekje werd ook 
‘Het Naturalis-
Natuur plan’ aan-
geboden aan Bert 
Geerken. Dit boek-
je bevat enkele be-
heer  aanbeve lingen 
voor het terrein 
rondom Na tu ra lis 
welke direct voort 
kwa men uit de on-
ver   wacht succes-
vol le resultaten van 
de inventarisatie 
van het Naturalis-
terrein,  zie verderop 
in deze nieuws-
brief.
Naar aanleiding van 
deze inventari satie 
werd een vitrine ingericht in de tentoonstelling van Naturalis.
Tijdens het middagdeel werd de inventarisatie van het Naturalis-
terrein voortgezet.  Het aanvankelijke streven van 1000 soorten  
planten, schimmels en dieren werd al eerder achterhaald en op  
5 september stond de biodiversiteitsmeter op 1135 soorten. Het 
streefgetal was daarom ambitieus bijgesteld tot 1500! Na de 
lunch trokken de aanwezige specialisten het nauwkeurig 
afgebakende terrein van Naturalis in om zoveel mogelijk soorten 
aan de lijst toe te kunnen voegen. Met allerhande hulpmiddelen 
en methoden werd de strijd aangegaan; in sec ten netten, water net-
ten, exhausters, ze ven, omge bouw de bladblazers en er waren 
zelfs mensen die met lieslaarzen het water instapten om ook nog 
die ene ont brekende water kever te vangen die vanaf de kant niet 
verschalkt kon wor den. 
Voor het aanwezige publiek en de pers werd bij verschil len de 
methoden uit leg gegeven. Een van de meest in het oog 
springende me tho den, en voor zover bekend de eerste keer dat 
deze is toegepast in Nederland, was de zeppelin. Deze was 
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voorzien van een enorm net om zo luchtplankton te vangen. 
Onder grote belangstelling werd de zeppelin naar beneden 
gehaald om de oogst te kunnen bekijken. Hij is in totaal slechts 
drie dagen operatief geweest dus de bijdrage aan de soortenlijst 
is niet heel substantieel, maar toch interessant eens te zien wat 
daar zoal in terecht komt.
Menno Reemer had de schone taak om de lijst up-to-date te 
houden. Hij kon aan het eind van de dag een totaal aantal van 
1402 soorten presenteren. Met alle achterstallige determinaties 
was de algemene overtuiging dat ook die 1500 wel gehaald zou 

worden. Het uiteindelijke aantal is uitgekomen op 1569! 
Verderop in de nieuwsbrief wordt deze lijst gepresenteerd, met 
een korte analyse en besprekingen van enkele van de opvallende 
dingen, zoals twee streng beschermde soorten vermeld op de 
Habitatrichtlijn, maar liefst 13 nieuwe soorten voor Nederland, 
waaronder zelfs een nog onbeschreven soort.
Op de volgende pagina’s is een korte foto-impressie van de 
jubileumdag te bewonderen. Voor meer foto’s gaat u naar de 
jubileumwebsite http://science.naturalis.nl/eisjubileum. 
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Pers
Zowel de jubileumdag als enkele resultaten van de inventarisatie 
leverden veel publiciteit. Met name de vondst van de nieuwe 
springstaart voor Nederland, het eerste onverwachte succes van 
de inventarisatie, en de nieuwe schildwesp voor de wetenschap 
zijn breed uitgemeten in de media, zowel regionaal als landelijk 
(o.a. NRC, Trouw en Reformatorisch Dagblad). Daarnaast heeft 
er ook een groot artikel gestaan in Bionieuws en in Ento mo-

logische Berichten. Vroege Vogels heeft een rapportage gemaakt 
over de zeppelin en op www.nu.nl is een filmpje te vinden over 
de jubileumdag. Hieronder enkele van de ‘headlines’ uit de 
verschillende media.

John T. Smit en Roy Kleukers
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