
 
 

 

 

 

 

Betreft:  Uitnodiging: Workshop rupsenecologie 

 

Beste geïnteresseerde en/of beheerder, 

 

Landschapsbeheer Drenthe zet zich in om extra bescherming te bieden aan heide- en veenvlinders in 

de provincie. Om te weten hoe het met deze kwetsbare dagvlinders is gesteld, is het van belang kennis 

uit te wisselen, de soorten te monitoren en kleinschalige beheermaatregelen te treffen. Hierbij kunnen 

wij uw hulp gebruiken. Kent u iemand die zich voor deze vlinders wil inzetten? Of wilt u zelf bijdragen 

aan een soortenrijk Drenthe? Stuur deze uitnodiging door of geef u op voor de workshop 

rupsenecologie op vrijdag 22 juli. 

 

Workshop rupsenecologie 

Landschapsbeheer Drenthe organiseert in samenwerking met ecoloog Bram Omon op vrijdag 22 juli 

een workshop over rupsenecologie. Naast het imago stadium (volwassen vlinder) is het 

rupsenstadium erg belangrijk voor het monitoren van heide- en veenvlinders. Dit is van belang 

omdat waarnemingen een goede indicatie bieden van voortplanting en vestigen van een soort en 

meer te weten te komen over de levenswijze van de rupsen, bijvoorbeeld geschiktheid van 

aanwezige biotoop. Tijdens de workshop wordt onder andere ingegaan op de levenswijze en de 

biotoop van rupsen. Na afloop van de workshop passen we de opgedane kennis toe in de praktijk en 

gaan we op het Bargerveen op zoek naar rupsen van de aardbeivlinder.  

 

Praktische informatie 

Aanvang  vanaf 10:00 uur 

Einde programma +/- 13:00 uur 

Locatie   Staatsbosbeheer Het Veenland (adres: Kamerlingswijk 83 in Zwartemeer) 

Let op: Lunch is niet inbegrepen, vergeet niet een goed gevulde lunchtrommel mee te nemen! 

 

Aanmelden en meer informatie 

Bevestig uw komst door dit bericht te beantwoorden of stuur een e-mail naar info@lbdrenthe.nl onder 

vermelding van ‘Workshop rupsenecologie’. Voor meer informatie kijkt u op onze website 

www.lbdrenthe.nl of neemt u contact op met: 

 

Mark Roeland van Zwol  

Projectmedewerker landschap en natuur 

E info@lbdrenthe.nl / m.vanzwol@lbdrenthe.nl  

T 0592 316 616 

M 06 82 24 96 49  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Landschapsbeheer Drenthe 

Rosanne van ’t Slot, Mark van Zwol en Thijs Blom 
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