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Bestuur van de sektie: 

 

Bas Drost (voorzitter) – Lingedijk 35, 4014 MB  Wadenoijen, (0344-661440), 

mbpdrost*xs4all.nl 

Gert van Ee (secretaris) – Voorhelmstraat 5, 2012 ZM  Haarlem, (023-5315742), 

everts*nev.nl 

Ruud Jansen (penningmeester) – Blankenbergestraat 6, 1066 TK  Amsterdam, (020-

6694523), ruudbertine*kpnplanet.nl 

Barend van Maanen (nieuwsbrief) – Kasteel Annendaelstraat 31, 6043 XS  Roermond, 

(0475-324648), barendvanmaanen*hetnet.nl 

Cor van de Sande (coördinator vergaderingen) – Levantkade 241, 1019 MG  

Amsterdam, (020-4184649), corvdsande*hetnet.nl 

 

Overige Info 

 

Lidmaatschap € 7,50 per jaar, NL95INGB0004058536, 

Sektie Everts, Amsterdam. 
 

Website www.nev.nl/everts (beheerder: Ed Colijn, 

(0320-227509), colijn*sarvision.nl) 

 

 

Nieuwe leden 

 

Waldi Smits, Cimburgalaan 32, 4819 BC  Breda, 06-14430150, wsmits6*xs4all.nl 

Michella Ligtelijn, Sneekermeerstraat 11, 8226 JG  Lelystad, 06-12186077, 

michellaligtelijn*gmail.com 

 

Adreswijzigingen 

 

Nick Schafstall, p.a. J. Paxtonstraat 65, 1992 BM  Velserbroek, nick.schafstall*gmail.com  

Anton Threels, Oosterlaan 9, 8072 BR  Nunspeet, 0341-258389, anton88*hetnet.nl  

Sjoerd Tiemersma, Dijklaan 12, 9351 TH  Leek, 06-43788607, sjt41*planet.nl 

 

Opzeggingen 

 

R.J. Wijma, Drachten 

 
 

 

De Sektie Everts van de Nederlandse Entomologische Vereniging werd opgericht in 1988 en richt 

zich op de studie van de (Nederlandse) kevers. Zij is vernoemd naar de grondlegger van de 

vaderlandse coleopterologie jonkheer Edouard Everts (1849-1932). 
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Agenda 

 

9-11 sep 2016 Excursieweekend Bakkeveen / Gaasterland 

19 nov 2016 Najaarsbijeenkomst te Tilburg (LET OP: datum OPNIEUW 

gewijzigd!) 

 

Datum najaarsbijeenkomst Tilburg OPNIEUW gewijzigd! 

 

Helaas is het opnieuw nodig om de najaarsbijeenkomst in Tilburg te verplaatsen. De oude 

datum (12 nov) viel samen met de de herfstvergadering NEV. Onze bijeenkomst is 

daarom naar één week later verschoven.  

Noteer de nieuwe datum – zaterdag 19 november – in je agenda! Excuses namens het 

bestuur voor het ongemak. 

 

 

Convocatie 25e weekendexcursie, Bakkeveen (Friesland)  

vrijdag 9 t/m zondag 11 september 2016  

 

Dit jaar houden we het Everts-weekend in de provincie Friesland, een gebied waar we 

als sektie niet veel zijn geweest. Het excursieweekend is op 9-11 september te 

Bakkeveen, Friesland. Er zijn vergunningen verkregen voor terreinen rond Bakkeveen 

zoals de Slotplaats, de Duurswouderheide, de Landweer, het Oude Bosch en de 

Merskenheide. Daarnaast ook voor bossen en kliffen in Gaasterland. 

 

Er is een grote variatie in de bodemgesteldheid, de ouderdom van de gebieden – de 

Landweer is al vanaf de 15e eeuw bekend –  en voedselrijkdom. We kunnen zowel droge 

als natte bossen, droge en vochtige weilanden, een beekdal, heide met een aantal pingo’s 

uit de ijstijd, vennen, evenals restanten van de oude klifkust van de Zuiderzee bezoeken. 

Door het reliëf en de verschillende bodemsoorten (zand, veen, zeeklei, leem) zijn veel 

natuurlijke gradiënten aanwezig, die een rijke vangst beloven en ongetwijfeld enkele 

bijzonderheden zullen opleveren. 

Het Wijnjeterperschar is een restant van het oude cultuurlandschap in de middenloop van 

de Boorne in Zuidoost-Friesland. Het gebied heeft zijn allure te danken aan de 

kleinschalige afwisseling van diverse typen grasland en heide. Het meest tot de 

verbeelding spreken de blauwgraslanden met grote populaties van bijzondere 

plantensoorten. 

De Duurswouderheide is het grootst overgebleven heideveld van de provincie Friesland. 

Het gebied meet ongeveer 150 ha. Het maakt deel uit van een bijna 1.000 ha groot 

aaneengesloten bos- en natuurgebied van het Staatsbosbeheer rond Bakkeveen.  

In verschillende gebieden vindt begrazing door schapen of koeien plaats. 
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Er is voor een aantal terreinen vergunning ontvangen van: 

 Natuurmonumenten: Landgoed De Slotplaats (km hok 211-566), Lycklamabos 

(km hok 166-542) 

 Het Fryske Gea: Landweer (km hok 202-564), Murnzerklif (km hok 161-540),  

Rysterbosk (km hok 161-541) 

 Staatsbosbeheer: Wijnjeterper Schar (km hok 206-563) , Duurswouder heide (km 

hok 211-563), 't Oude Bosch (km hok 210-565), Merskenheide (km hok 208-566) 

en Boswachterij Gaasterland (km hok 164-541) 

 

Locatie en vervoer 

We verblijven in een eenvoudige groepsaccommodatie “De Harmsdobbe”, locatie het 

Blokhuis, www.deharmsdobbe.nl. Adres: Nije Drintse wei 1, 9243 SE  Bakkeveen 

(kilometerhok 214-566). 

Het Blokhuis heeft een ‘kantine’ en 2 slaapruimtes voor maximaal 32 gasten. Buiten is 

er een terras voorzien van picknicktafels. 

Een routebeschrijving vind je op http://www.deharmsdobbe.nl/de-harmsdobbe/ligging/. 

Probeer zoveel mogelijk met elkaar op te reizen. Met het openbaar vervoer is de 

Harmsdobbe lastig bereikbaar: vanaf station Assen met bus 18 Drachten via Haulerwijk 

tot Nije Drintse wei. Dan nog ca. 1 km naar de locatie lopen. 

 

Meenemen  
Let op, er is dit maal is er iets meer nodig dan anders:  

 Onderlaken, slaapzak en kussen! 

 Beker! en theedoek 

 

Kosten en opgave 

De kosten bedragen € 45,- (voor 1 nacht € 25,-). Geef je op bij Ruud Jansen 

(ruudbertine*kpnplanet.nl) en maak € 45,- over naar bankrekening NL95 INGB 0004 

058536 van de Sektie Everts. Via Ruud zullen de verdere details via de mail worden 

doorgegeven. 

 

Aankomst en maaltijden 

Je kunt de groepsaccommodatie in vanaf vrijdagmiddag ca. 17.00 uur. ’s Avonds zullen 

we om ca. 19.00 uur een eenvoudige maaltijd nuttigen. Als je vegetarisch bent graag even 

doorgeven bij je aanmelding. Zaterdagavond gaan we op eigen kosten uit eten. Voor het 

ontbijt en lunch (zelf klaarmaken!) wordt gezorgd. 

 

Meer informatie en vergunningen 

Voor informatie vooraf kun je terecht bij Ruud Jansen, 06-30071375 / 

Ruudbertine*kpnplanet.nl of Cor van de Sande, 06-14468297 / corvdsande*hetnet.nl  

De vergunningen ontvang je rond 1 september in je mailbox. Draai zelf de vergunning 

uit en houd deze bij je voor eventuele controle.    


