
 
 
 
 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING – 28 januari 2023 

BC Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren. 

 

Na een korte inleiding door Jurgen Couckuyt heette Willy De Prins alle aanwezigen hartelijk welkom 

op deze Algemene Ledenvergadering van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie die voor het eerst 

in haar bestaan buiten de provincie Antwerpen plaatsvond. Daarna werden achtereenvolgens de 

verslagen voorgelezen van de verschillende werkgroepen en van de activiteiten van de vereniging. 

 

 

 

Verslag WG Bladmineerders 

 

Zoals gewoonlijk kregen alle verantwoordelijke personen van de natuurgebieden waar we 

inventariseren een verslag. Deze keer kregen ze ook een PPT, met daarin alle speciale soorten 

uitgelicht. Dit werd op heel veel enthousiasme onthaald. Deze PPT behoud ik als basis en daarop 

werk ik verder de komende jaren. Deze aanpak zorgt er ook voor dat vergunningen makkelijker 

worden uitgeschreven en dat wij als werkgroep ons werk kunnen doen. 

De planning voor het komende jaar ligt alweer grotendeels op tafel. Zoë maakt die op basis van zeer 

zeldzame of uitgestorven gewaande soorten die een lange tijd niet meer zijn gezien. Ook gaan we 

volgend jaar geïnteresseerden een planning doorsturen waarop zij data kunnen aanduiden wanneer 

zij eventueel mee zouden willen gaan. Er worden dus geen excursie’s meer openbaar gezet. 

Eventueel de bladmijnenwandeling kan wel nog op het einde van het jaar. 

Er mag wel reclame gemaakt worden voor het verkrijgen van de planning maar dan ligt de beslissing 

nog steeds bij mij wie meegaat en wie niet. Vol = Vol. 

Vb.: Torgny = max 10p. / Tellin = max 6 / Afhankelijk van gebied tot gebied wordt beslist hoeveel 

mensen er mee kunnen. 

Er zullen ook weer een pak nieuwe gebieden aangedaan worden het komende jaar. Andere goede 

gebieden staan dan weer standaard op de planning. 

Ik vermoed dat ergens in december de planning compleet zal zijn. Als alles goed verloopt met mijn 

revalidatie sta ik er volgende jaar weer voor 200% !!! 

 

Steve Wullaert 

 

 

 

Verslag WG Dagvlinders 

 

• Veldactiviteiten van de VVE WG Dagvlinders in 2022 

Tijdens een verlengd weekend (5-8 mei 2022) werd een inventarisatie uitgevoerd van typische 

voorjaarssoorten (dagvlinders) in het militair kamp van Sissonne (Fr). Hier namen 13 leden van de 

VVE WG Dagvlinders aan deel. 

Tussen 25 mei 2022 en 6 juni 2022 werden door 7 leden van de VVE WG Dagvlinders een excursie 

uitgevoerd in de regio Dobrogea (Roemenië). Dit als doel om populaties van Tomares nogelii, de 

Roemeense klaverpage te vinden alsook soorten die moeilijk of niet te onderscheiden zijn op uiterlijke 

kenmerken. 

Op 10-11, 15-16 en 20-21 augustus 2021 werd in het kamp van Sissonne voor het 3de jaar een 

meetnet Kommavlinder uitgevoerd. Er namen 8 leden van de VVE WG Dagvlinders deel aan dit lange 

termijn project. Dit is in samenwerking met de CEN Aisne. 

 



• Bijeenkomsten VVE WG Dagvlinders in 2022 

In het jaar 2022 werden er 5 bijeenkomsten gehouden in het BC Molsbroek te Lokeren. Het diverse 

programma kan je vinden op de website van de VVE WG Dagvlinders. De bijeenkomsten werden op 

volgende dagen georganiseerd: 

- Zaterdag 29 januari 2022. 

- Zaterdag 26 februari 2022. 

- Zaterdag 29 oktober 2022. 

- Zaterdag 26 november 2022. 

- Zaterdag 17 december 2022. 

 

• Projecten van de VVE WG Dagvlinders in 2022 

Het tuinmeetnet ging zijn 6de jaar in met weer een paar tuinen extra. In 2022 wordt een 5-jaarlijkse 

evaluatie gepubliceerd in het ledenblad Phegea. De volgende evaluatie wordt voorzien na 10 jaar. 

Er zijn ook meerdere monitoringsparcours, vlinderroutes (met transecten) en meetnetten om de 

evolutie van sommige dagvlinders op te volgen die moeilijker zijn op te volgen dmv een tuinmeetnet. 

Het betreft vooral soorten die graslandbeheer gerelateerd zijn en sterk achteruitgaan in een intensief 

agrarisch en verstedelijkt landschap in het PDDS gebied. 

 

• Publicaties in 2022 door leden van de VVE WG Dagvlinders 

Er zijn door leden van de VVE WG Dagvlinders meerdere artikels gepubliceerd in diverse tijdschriften, 

in het ledenblad Phegea of op een desbetreffende website. 

Op de website van de VVE WG Dagvlinders kan je een overzicht vinden en deze publicaties 

(tabbladen ‘publicaties’ en ‘onderzoek’) nalezen. Sommige zijn enkel op verzoek te verkrijgen bij de 

auteur(s). 

 

• Diverse 

Op zaterdag 26 maart 2022 nam de VVE WG Dagvlinders deel aan de Entomodag in het KBIN te 

Brussel. 

Voor de volgende termijn (2023–2027) dient een nieuwe voorzitter verkozen te worden van de VVE 

WG Dagvlinders. Er is een procedure opgestart met voorwaarden en reglementering om zich 

kandidaat te stellen. Op de website kan dit geraadpleegd worden. De voorzitter zal verkozen worden 

tijdens de bijeenkomst op zaterdag 28 januari 2023 in het BC Molsbroek te Lokeren. 

 

Jurgen Couckuyt 

 

 

Verslag WG Vlinderfaunistiek 

 

Aan de website “Catalogue of the Lepidoptera of Belgium” wordt dagelijks gewerkt door enkele 

admins. Voor vele soorten worden de teksten uitgebreid of verbeterd. 

Toch blijven er nog enkele puntjes aan te passen door de programmeurs. Zo werkt de zoekfunctie op 

Google nog steeds niet optimaal, hoewel er enige verbetering merkbaar is sinds begin november. 

Sommige soorten verschijnen op de eerste pagina, andere op de eerste 10 pagina’s helemaal niet. En 

soms verandert de volgorde na één dag, meestal in negatieve zin. Hier wordt verder bij GBIF aan 

gewerkt. 

De aantallen soorten bij vier families (Nepticulidae, Gelechiidae, Coleophoridae en Crambidae) blijken 

niet te kloppen op de startpagina. Daar worden telkens één à twee soorten niet meegeteld. Dit is zeer 

recent opgelost. 

Er is een goede samenwerking met Lepiforum. De nomenclatuur en systematiek zijn nu bijna 100% 

gelijklopend. Nieuwe Belgische soorten worden steeds onmiddellijk aangepast door de admins van 

Lepiforum. 

Er is nog steeds een tekort aan goede foto's van vele soorten. Vooral de dagvlinders komen er maar 

slecht vanaf op onze website. Daarom een hernieuwde oproep aan iedereen die goede foto's heeft 

van dag- of andere vlinders om deze ter beschikking te stellen van de website admins (bij voorkeur 

Chris Steeman en Jurate De Prins). 

 

Chris Steeman 

 



Collecties 

 

Aan de collecties van de V.V.E. wordt elke maand gewerkt, in principe elke derde zaterdag van de 

maand. Telkens worden 9 insectendozen in de diepvries gezet. Er is zo een cyclus voor de hele 

collectie van ca. 2,5 jaar. Verder wordt ervoor gezorgd dat in elke doos een buisje met transflutrine 

komt. 

De Lepidoptera zijn helemaal in orde gebracht volgens de meest moderne systematiek en 

nomenclatuur, al zijn er voortdurend kleine veranderingen mogelijk. Deze collectie werd door enkele 

leden van de WG Dagvlinders geraaadpleegd voor o.a. het maken van genitaalpreparaten. 

Ook de Diptera en Hymenoptera werden door enkele specialisten op orde gezet, al blijven er nog heel 

wat exemplaren die moeten gedetermineerd worden. 

De Coleoptera worden momenteel helemaal herwerkt volgens de moderne systematiek en 

nomenclatuur. Op het einde van 2023 zal deze orde waarschijnlijk helemaal klaar zijn. In één wand 

met rekken moeten de schappen gewijzigd worden zodat de Coleoptera dozen (groter formaat) daarin 

verticaal kunnen worden gezet. Daarna schieten er nog enkele kleinere orden over (o.a. libellen, 

sprinkhanen en wantsen) die beter moeten gerangschikt worden. 

 

Guido De Prins 

 

 

 

Bibliotheek 

 

In de loop van 2022 werd in twee fazes de hele bibliotheek van J. E. F. Asselbergs aangekocht, met 

als hoogepunt de prestigieuze reeks "Le farfalle diurne d'Italia" door R. Verity. De verhuis vond plaats 

in de loop van november. Tijdens de winter 2022–2023 zal deze verzameling boeken ingevoerd 

worden in de bestaande bibliotheek. Daarnaast worden de boeken die niet veel gebruikt worden 

verplaatst naar de middelste kamer in het Vrieselhof. 

 

De ruil van Phegea met tientallen, meestal buitenlandse, entomologische tijdschriften loopt nog steeds 

vlot door. Sommige van die buitenlandse tijdschriften verschijnen nog enkel digitaal en daarom werd 

de huidige ruilovereenkomst stopgezet. Als die uitgevers, musea of verenigingen in de toekomst 

Phegea nog wensen te ontvangen kunnen zij gewoon lid worden van de V.V.E. 

 

Sandra Casier 

 

 

 

Financiën en publicaties 

 

De financiële toestand van de vereniging is gezond ondanks het feit dat er enkele zware investeringen zijn 

gebeurd in de bibliotheek (zie het verslag door Sandra). De vereniging telt momenteel iets meer dan 200 leden. 

 

Met het decembernummer sloot Phegea zijn vijftigste verjaardag af. Bovendien werden overeenkomsten gesloten 

met een aantal belangrijke indexen die op de titelpagina van elk nummer worden vermeld. Elk artikel wordt 

voorzien van een DOI-nummer zodat die artikels internationaal snel zijn terug te vinden. Jammer genoeg zijn de 

printkosten van Phegea voortdurend gestegen. Phegea wordt naar 90 buitenlandse adressen verstuurd. Phegea 

wordt ofwel geruild met andere tijdschriften, ofwel ter betaling aangeboden. Het aantal gedrukte exemplaren 

werd verminderd tot 320 ex. 

 

Daarnaast werd het boek "The genus Carabus of Belgium" door Ief Peeters, 260 pp., gepubliceerd als bijlage van 

het tijdschrift. De drukkosten bedragen bijna 5.000,- €. De verkoopprijs werd vastgesteld op 55,- € plus 

verzendkosten. Leden van de V.V.E. betalen slechts 39,- € plus verzendkosten. Er zijn reeds heel wat boeken 

verstuurd (gratis naar recensenten en betalend naar geïnteresseerde entomologen). 

 

Jurate De Prins 

 



Rondvraag 

 

Oprichting van een werkgroep voor Jeugdeducatie 

 

Zoals we weten worden onze leden een stukje ouder, en is het tijd dat we voor de toekomst van onze vereniging 

nieuw bloed aantrekken. Waar beter te starten dan bij de jeugd? Maar hoe deze jonge mensen aantrekken? Dat 

is de vraag. Op educatief gebied in de scholen wordt er weinig van natuurkunde gegeven buiten de moderne 

lessen die nu meer gericht zijn naar globale opwarming en dergelijke. Het is wel zo dat enkele gemeenten veel 

inzetten om een NEC (Natuur Educatie Centrum) te hebben, maar daar zijn er nog te weinig van. De vraag is nu, 

wat kan de VVE bijbrengen en hoe? 

Al onze leden hebben een goede kennis op verschillende vlakken, dag- en nachtvlinders, kevers en andere. 

Waarom dan niet onze kennis delen met de jeugd? Eén persoon kan het niet alleen doen, maar wel door het 

creëren van een werkgroep, die specifiek werk zal maken voor die educatie. 

Wat kan er beter zijn om in de ogen van de kinderen verwondering te zien als ze iets mogen doen en nieuwe 

dingen kunnen ontdekken waarvan ze niet eens het bestaan wisten. Ook is het een goed ding dat kinderen 

opdagen met hun ouders die op hun beurt interesse kunnen hebben en dan ook lid worden van de vereniging. 

Het ligt in onze handen om onze vereniging voor de komende 50 jaar verder te laten bestaan. 

Doel van de werkgroep: 

- Organiseren van activiteiten voor de jeugd, als voorbeeld op onze maandelijkse bijeenkomsten kunnen 

we gebruik maken van het Vrieselhof in Ranst of het Molsbroek in Lokeren. De kinderen kunnen activiteiten 

bijwonen, zoals bladmineerders, vlinders, motten gaan zoeken maar er zijn nog andere ideeën die aan bod 

kunnen komen. 

- De gemeenten aanspreken, met of zonder een NEC. 

- Een mottennacht organiseren of een tochtje maken op zoek naar vlinders of rupsen enz. 

- Natuurevenementen en dit met activiteiten voor kinderen. 

Hoe? 

- Jeugdbewegingen contacteren. 

- Scholen rechtstreeks of via de gemeenten aanspreken. 

- Meewerken aan iniatieven georganiseerd door andere instanties. 

 

Chris Piccini 

 

 

Aansluitend bij dit voorstel ontstond een korte discussie over een initiatief waaraan deze nieuwe werkgroep alvast 

wil meewerken, het Nerdland Festival, dat dit jaar doorgaat tijdens het pinksterweekend van 26–28 mei, in het 

Domein Puyenbroeck te Wachtebeke (https://www.nerdlandfestival.be/). Twee leden van de VVE WG 

Dagvlinders, Daan Van Eenaeme en Beau De Block, zullen eveneens aan dit initiatief deelnemen. Ze stelden 

trouwens al enkele modellen voor om een T-shirt te laten maken voor dit evenement. 

 

Er waren geen verdere onderwerpen. 

 

De vergadering werd afgesloten rond 15.00 uur en werd na een korte pauze gevolgd door de gewone 

vergadering van de VVE WG Dagvlinders. 

 

 

 

https://www.nerdlandfestival.be/

