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J. J. de Vos tot Nederveen Cappel 80 jaar ! 

Op 15 juni j.l. vierde ons oudste Lid van Verdienste, de heer J. J. de Vos 

tot Nederveen Cappel, zijn tachtigste verjaardag. Dat wij zo kort na elkaar 

twee van onze leden geluk kunnen wensen met het bereiken van een zo hoge 

leeftijd is geen bewijs, dat onze vereniging veroudert — daarvoor behoeden ons 

de vele jonge leden, die de laatste jaren toetraden —, maar wel, dat de 

entomologie zeker niet tot de ongezonde bezigheden behoort. Wij wensen de 

heer de Vos nog een reeks van jaren in goede gezondheid. 

De Redactie. 

Terreinen voor entomologisch onderzoek 

De Commissie voor Natuurbescherming van de Ned. Ent. Ver. ontving van het 

Hoofd van het R.I.V.O.N., de heer Dr. M. F. Mörzer Bruyns, het volgende 

schrijven: 

„Overeenkomstig hetgeen werd afgesproken doe ik u hierbij onderstaand toe¬ 

komen een voorlopige lijst van terreinen, welke uit een oogpunt van natuurbe¬ 

scherming naar mijn mening voor nader entomologisch onderzoek in aanmerking 

komen, met opgave van de gemeente, waarin zij zijn gelegen en voor zover be¬ 

kend, van de eigenaar. 

Speulder en Sprielderbos — gemeente Ermelo en gemeente Putten - Staats¬ 

bosbeheer - bosreservaat. 

- gemeente Renkum - Staatsbosbeheer. 

- gemeente Roden — ten dele Staatsnatuur- 

reservaat. 

- gemeente Denekamp - ten dele Natuurmonu¬ 

ment, ten dele particulier. 
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Agelerbroek 

Gerritsflesch 

Brab. Biesbos 

Voornesduin 

Meppelerdiep 

Nijkerkerveen - De Bunt 

Anloërdiep 

Lievelderdiep 

Bunderbos 

Rijckholterbos 

Gronsveldterbos 

Savelsbos 

Elzetterbos 

Duinstreek Zeeuws Vlaan¬ 

deren 

’t Zwin 

— gemeente Denekamp - particulier. 

- gemeente Apeldoorn - Staatsbosbeheer. 

— gemeente Made en Drimmelen - particulier. 

— gemeente Oostvoorne - Ver. tot Behoud v. 

Natuurmonumenten en Stichting Zuidholl. 

Landschap. 

— gemeente Wanneperveen, gemeente Zwart¬ 

sluis en gemeenten Staphorst en Meppel - par¬ 

ticulier. 

— gemeente Nijkerk - particulier. 

— gemeente Anlo - particulier. 

— gemeente Roden - Staatsnatuurreservaat. 

— gemeente Bunde - Staatsnatuurreservaat. 

— gemeente Gronsveld - Staatsnatuurreservaat. 

— gemeente Gronsveld - Staatsnatuurreservaat. 

— St. Geertruid - particulier en Staatsnatuur¬ 

reservaat. 

— gemeente Vaals - Staatsnatuurreservaat. 

— gemeente Cadzand, gemeente Groede - gro¬ 

tendeels eigendom van Polder en Waterschap. 

— gemeente Retranchement - in beheer bij Stich¬ 

ting Zeeuwsch Landschap. 

Noordvaarder 

Kooibosjes 

Bosplaat 

Landrummerheide 

Grote Peel 

Strabrechtseheide 

Meynweggebied 

Brunssummerheide 

De Beer 

Beuninger Achterveld bij 

Denekamp 

Fayersheide 

Engbertsdijkvenen 

— gemeente Terschelling 

S.B.B. 

natuurreservaten 

gemeente Nederweert, gemeente Asten - ten 

dele Staatsnatuurreservaat. 

gemeente Eleeze, gemeente Leende, gemeente 

Someren - Staatsnatuurreservaat. 

gemeente Melick en Elerkenbosch - ten dele 

Staatsnatuurreservaat. 

— gemeente Brunssum - 

— gemeente Rotterdam 

— gemeente Losser. 

particulier. 

- Staatsnatuurmonument. 

— gemeente Vriezenveen. 

— gemeente Vriezenveen. 

Indien uw Commissie omtrent deze terreinen nadere gegevens betreffende de 

entomofauna bekend zijn, zou ik dat gaarne van u vernemen, vooral wanneer het 

soorten betreft, op wier behoud in het bijzonder moet worden prijsgesteld”. 

Wij bevelen deze terreinen gaarne voor excursies aan en houden ons aanbevolen 

voor opgave van de soorten, die er werden aangetroffen. 

Namens de Commissie 

W. H. Gravestein, Secretaris. 


