
Hallo Natuurvrienden van DeSeizoenen, 

Vanuit Elivagar’s werkgebieden Hoeve Twente en Werkschuur Leudal hebben 
wij in de maand oktober 2019  een project aangenomen. Het project van 
Staatsbosbeheer , genaamd ‘Elzen trekken’ is gelegen in Herkenbosch - 
Posterholt, Zuid-Limburg. Aan de Bolbergweg / Turfkoelen. 
 

    
 
Zoals jullie kunnen zien op bovenstaande foto’s is het een heide-gebied met 
plantjes en waterpoeltjes, lage beplanting dus. Dit is zeer belangrijk voor een 
vlinder die zeer zeldzaam is in Nederland, namelijk: 
 
‘Donker Pimpernelblauwtje’ 
 

                           
 
Tekst van de vlinderstichting Nederland: 
 
aanwezig in het Roerdal. 

Familie 
blauwtjes (LYCAENIDAE) 

Onderfamilie 
Lycaeninae / Phengaris nausithous 

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/vlinders-herkennen/families/familie/blauwtjes
https://images.e-vision.nl/vlinderstichting/images/optimized/2519cc29-72ae-4843-89b0-5345e982219c.JPG&h=768&w=1024&mode=fill&bg=ffffff&v=0
https://images.e-vision.nl/vlinderstichting/images/optimized/05680a48-d766-4ab5-950e-83e2cd3d6206.jpg&h=768&w=1024&mode=fill&bg=ffffff&v=0


Groep 
Dagvlinder  

Zeldzaamheid 
Het donker pimpernelblauwtje is sinds 1970 verdwenen uit Nederland. In 1990 werd de 

soort geherintroduceerd in de Moerputten in Noord-Brabant en sindsdien geldt de soort 

als een uiterst zeldzame standvlinder. In 2001 heeft het donker pimpernelblauwtje zich 

spontaan gevestigd in de omgeving van Posterholt in Limburg. Helaas is hij inmiddels 

weer verdwenen uit Brabant. 

Deze vlindersoort is afhankelijk van de plant genaamd ‘grote Pimpernel’ en van 
de steekmieren die hun nesten bij deze plant maken. De vlinder legt in deze 
nesten zijn eitjes waaruit de vlinders tevoorschijn komen. Mooi hè! 
 
Om het heidegebied niet te laten overgroeien met bomen hebben wij de 
opdracht gekregen om de aanwezige boompjes ‘Elzen’ met wortels uit de 
grond te trekken en weg te doen. Op de foto zien jullie een baas van 
Staatsbosbeheer met zo’n boompje / struikje. 
 

       
 
Onderstaand zien jullie enkele foto’s hoe leuk dit werk is geweest en hoe graag 
onze deelnemers dit werk hebben gedaan. In de pauzes hebben we soep 
opgewarmd op camping gasstelletjes. Dit was heerlijk en smakelijk. Zeker 
gezien het af en toe guur weer was, met regen en wind. 
 

    
 



 
 

 
 
En moeder Bea die zelfs 1 dag is komen koken voor de groep. Lekkerrrrrrrrrrrr 
 

                   
 
Zeker volgend jaar mogen we dit werk weer doen. Misschien wel langer.  
 
Gilbert Brassé, Vakinhoudelijk Werkleider Leudal Werkschuur (LDS) 


