Insecten in de uiterwaarden van de Maas – Workshops NEV | LIKONA




Natuurbeheer en insecten
Insecten lokken met feromonen | insectensporen in hout
Nachtvlinders vangen met licht

De Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV) houdt jaarlijks een zomerbijeenkomst,
waarbij een groot aantal Nederlandse soortspecialisten gedurende een aantal dagen een
gebied in Nederland inventariseren op insectenfauna. Sinds 2016 worden er op de zaterdag
voor geïnteresseerden workshops gegeven op het gebied van ecologie en biologie van
insecten. De workshops zijn geschikt voor mensen met een diverse achtergrond, van
specialist tot natuurenthousiast.
De zomerbijeenkomst 2017 vindt plaats van 2 tot en met 4 juni aan de Nederlandse en
Vlaamse kant van de grensmaas tussen Maastricht en Roosteren in samenwerking met de
entomologen van de Vlaamse Werkgroep Ongewervelden van de Limburgse Koepel voor
Natuurstudie (LIKONA).
Er zijn drie workshops gepland op zaterdag 3 juni, in de ochtend (Insecten en
natuurontwikkeling in het rivierengebied), in de middag (Insecten van dood hout) en in de
nacht (nachtvlinderen).

1. Workshop insecten en natuurontwikkeling in het rivierengebied (ochtend)
De workshop wordt gegeven door Jap Smits (boswachter ecologie en monitoring
Staatsbosbeheer) in samenwerking met een lokale beheerder.
Tijd: 10:00 – 12:30
Locatie: Uiterwaarden Dilsen (BE).
Startpunt: Maascentrum De Wissen,
Negenoordlaan 2, 3650 Dilsen-Stokkem
De Wissen in Google maps: https://goo.gl/maps/TJ7wMLvd7Gm

2. Insecten van dood hout (middag)
Het hardhoutooibos en het parkbos op het landgoed rond het kasteel van Leut bij
Maasmechelen (BE) herbergt bijzondere soorten dood hout kevers. Om zicht te
krijgen op deze vaak verborgen wereld gaan we met bijzondere methoden aan de
gang. Zo gaan we met behulp van feromonen op zoek naar een zeldzame kniptor.
Daarnaast zullen we aan de hand van knaagsporen spoorzoeken naar andere in hout
levende insecten.

De workshop wordt gegeven door Luc Crèvecoeur (Coördinator van de Werkgroep
Ongewervelden, LIKONA)) en Jan ten Hoopen (Ecoloog, gespecialiseerd in dood hout
ecologie en knaagsporen).
Tijd: 14:00 – 16:30
Locatie: Landgoed kasteel Leut, Maasmechelen (BE).
Startpunt: De Kerk van Leut
Sint-Pietersstraat 48
B-3630 Leut (Maasmechelen) (BE)
De kerk van Leut in Google maps: https://goo.gl/maps/44GaBQzBuDk

3. Workshop nachtvlinderen (nacht)
In het veld, 's nachts met lichtvallen. Nog nader in te vullen.
Locatie: Vlaamse en Nederlandse kant van de grensmaas.
Startpunt: Groepsverblijf De Kalei
Lieve Moenssenslaan 1
3650 Dilsen-Stokkem (BE)
Groepsverblijf De Kalei in Google maps: https://goo.gl/maps/fAVDdzo3rSx
Aantal deelnemers: Er kunnen per workshop 20 personen deelnemen. Je kunt je opgeven
voor een of meerder workshops.
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan de workshops. Zelf eten en drinken meenemen.
Opgeven: Je kunt je via de mail opgeven bij Jan ten Hoopen (secr.thijsse.nev@gmail.com ).
Vermeld duidelijk aan welke workshop(s) je wilt deelnemen.

