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Ten slotte is het nodig om de habi-
tateisen van een aantal zeldzame aan 
kwelders gebonden soorten vast te stel-
len. Het gaat hier bijvoorbeeld om de 
zeldzame zilte bontloper (Acupalpus ele-

gans, Carabidae) en de kwelderpistoolmot 
(Aristotelia brizella) en het schorzandvleu-
geltje (Scrobipalpa samadensis) die zich 
respectievelijk voeden met de niet zeld-
zame halofieten engels gras en zeeweeg-

bree. Het kennen van de habitateisen van 
deze soorten zal hun bescherming ten 
goede komen.

Verenigingsnieuws 

Tijdelijk verminderde toegan- 
kelijkheid insectencollectie 
Naturalis door herinrichting
In het kader van een efficiënter gebruik 
van het vloeroppervlak zullen het ko-
mende jaar in alle insectendepots van 
Naturalis de loketten (regalen) vervangen 
gaan worden door rolkasten. Deze enor-
me logistieke operatie duurt van juni 
2014 tot en met augustus 2015. In deze 
periode zullen alle 85.000 insecten lades 
tenminste één maar vaak ook twee keer 
verplaatst worden. De collecties die nu in 
zeven depots in de toren van het Natura-
lis-gebouw aan de Darwinweg en deels 
ook nog in het gebouw aan de Raamsteeg 
staan, worden tijdens de herinrichting in 
zes depots samengebracht. 

De herinrichting met rolkasten wordt 

ook gebruikt om een begin te maken met 
de integratie (op ladeniveau) van de col-
lecties van ZMA en RMNH. Afhankelijk 
van de groep zal deze integratie tot een 
hoger of lager hiërarchisch niveau door-
gevoerd worden. Voor alle ordes geldt 
dat de Nederlandse collectie apart wordt 
opgesteld, vaak als geheel aan het begin 
van een orde, soms apart bij ieder taxon. 
Integratie wordt vergemakkelijkt doordat 
de rolkasten het mogelijk maken ZMA- 
en RMNH-lades (van resp. 30 × 40 cm en 
40 × 50 cm) zowel in verticale als in hori-
zontale richting door elkaar te zetten.

Er wordt naar gestreefd om de over-
last als gevolg van deze logistieke ope-
ratie voor de gebruikers van de collectie 
zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent 
dat leenaanvragen zoveel mogelijk op de 

gebruikelijke manier worden afgehan-
deld en bezoekers in principe ook wel-
kom zijn. Echter voor iedere deelcollectie 
geldt dat er een periode is variërend van 
3 tot 12 maanden waarin de collectie niet 
toegankelijk is. In de onderstaande tabel 
wordt per deelcollectie aangegeven om 
welke periode het gaat.

Voor meer informatie over de herin-
richting en een verdere toelichting op  
de toegankelijkheid van de collectie kunt 
u zich richten tot entomologiecollectie@
naturalis.nl, de collectiebeheerders of  
tot het afdelingshoofd entomologie  
(luc.willemse@naturalis.nl; 071-7517351)
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Toegankelijkheid insectencollectie Naturalis tijdens de herinrichting insectendepots 2014-2015.

orde/groep (alfabetisch) deelcollectie depot Naturalis-toren ontoegankelijk

  oud nieuw begindatum einddatum

Coleoptera ZMA 8R 8L 01-04-2015 01-08-2015
Coleoptera RMNH 11L 8L 01-06-2015 01-08-2015
Diptera ZMA 8R 8R 01-04-2015 01-06-2015
Diptera RMNH 10L 8R 01-06-2014 01-06-2015
Hemiptera RMNH 10R 10L 01-07-2014 01-09-2014
Hemiptera ZMA 8R 10L 01-07-2014 01-09-2014
Hymenoptera RMNH 10L 10R 01-06-2014 01-11-2014
Hymenoptera ZMA 8R 10R 01-09-2014 01-11-2014
Kleine Orden RMNH 10R 10R 01-06-2014 01-11-2014
Kleine Orden ZMA 8L 10R 01-09-2014 01-11-2014
Lepidoptera - Heterocera RMNH 9R 9L 01-11-2014 01-02-2015
Lepidoptera - Heterocera ZMA 8L 9L 01-11-2014 01-02-2015
Lepidoptera - Rhopalocera RMNH 9L 9R 01-09-2014 01-04-2015
Lepidoptera - Rhopalocera ZMA 8L 9R 01-11-2014 01-04-2015
Odonata RMNH 10R 10L 01-07-2014 01-09-2014
Odonata ZMA 8R 10L 01-07-2014 01-09-2014
Orthoptera s.l. RMNH 10R 8R 01-06-2014 01-06-2015
Orthoptera s.l. ZMA RS 8R 01-06-2014 01-06-2015


