
Onderstaande mail kregen we van dhr B. Poll.

Beste,

 

Bij deze stuur ik u gewoon even een mail voor het feit dat ik de Harmanahof en omgeving een 
fantastisch natuurgebied vind.

 

Ik ben een echte natuurliefhebber en vanuit mijn werk in Loenen wil ik nog wel eens in de pauzes 
van een half uurtje een wandeling maken om uit de werkdrukte

te ontsnappen en om even lekker buiten te zijn.

 Afgelopen jaar dacht ik , ik loop aan de andere kant van de Beekbergerweg even de natuur in en 
kijken of ik dat binnen een half uur kon redden vanaf mijn werk.

Ik loop dan het paadje langs de korenvelden en dan binnendoor langs de wei met paarden die 
uitkomt uit in de Harmanahof.

En tot mijn voldoening lukt dat ( nog net hoor ) en al doende kwam ik ook in de Harmanahof. De 1e

keer was vroeg in het voorjaar en er was nog niks in bloei. Ik had al wel wat 

informatie op de borden gelezen dus ik was zeer benieuwd wat het voorjaar en de zomer zou gaan 
brengen.

Nou ik kan u zeggen, deze waren boven aller verwachting.

Wat een bloemenpracht, geurig ruikende lindes, volop kikkers en libellen in en rondom het poeltje , 
volop vlinders en insecten, bijen , hommels. 

Het meeste wat me ook opviel waren de enorme aantallen vlinders die ik heb gezien. Dag in, dag uit
volop vlinders en dat ook nog in verschillende soorten.

Ook langs de korenvelden was het enorm mooi en de door jullie ingezaaide akker achter het poeltje 
was prachtig met haar door jullie ingezaaide wilde bloemen.

Ik heb insecten gezien die ik nog niet eerder was tegengekomen. 

 

De grootste verrassing was het moment dat ik bij de grote braamstruik bij de fruitbomen achter het 
poeltje een grote oranje vlinder zag vliegen die op de braamstruik ging zitten.

Ik heb altijd mijn smartphone bij me en kon er gelukkig foto’s van maken ( ik moest wel inzoomen)
en toen ik thuis kwam heb ik de foto’s nauwkeurig bekeken.

Ze waren niet allemaal even duidelijk en helaas geen foto met geheel open vleugels. 

Na wat zoekwerk op internet  en navraag gedaan te hebben bij een Facebookgroep over vlinders 
blijk ik de Grote Parelmoervlinder te hebben gezien.

In de bijlage ziet u er twee foto’s van. In al die keren dat ik er nadien gelopen heb, heb ik deze nooit
weer gezien dus het was echt een geluksmoment die dag.



De Grote Parelmoervlinder is in Nederland zeer zeldzaam en komt alleen voor op een paar plekken 
op de Hoge Veluwe en de Waddeneilanden.  

 

Bijgaand ook een foto van een mooie groene tor ( na zoekwerk op het web blijkt het de Gouden tor 
te zijn ) die ook niet vaak te zien is.

Deze zat meer als een week op een braamstruik achter jullie ingezaaide akker in de hoek bij het 
loket waar jam verkocht wordt.



In de bijlage 2 van de vele foto’s die ik er van kon maken. De tor bleef telkens rustig op een bloem 
van de braamstruik zitten.

 

In de maanden aan het einde van de zomer ( nadat de akkers met gerst waren gemaaid waarbij ze 
stroken hebben laten staan) heb ik zelfs diverse malen kleine parelmoervlinders

gezien.  In de bijlage ook een foto van 1 die zich bij een akkerviooltje had verstopt.

 

En dit allemaal door een paar keer per week een half uurtje daar rond te lopen.

 

Ik vind dat het beleid wat jullie voeren,  en ook op de akkers aldaar, zeer goed is voor de gehele 
natuur.

Zo heel erg groot is het natuurgebiedje niet maar door jullie beleid voelen alle planten, vogels, 
vlinders , insecten , bijen , hommels en al wat er leeft zich zeer op hun gemak.



 

Door mijn foto’s die ik geplaatst heb via o.a. Facebook is er een kennis ook heel enthousiast 
geworden en zij komt op de Harmanahof helemaal tot rust en heeft al diverse malen de

ringslangen gefotografeerd en alles wat er rondom het poeltje leeft.

 

Ik kijk erg uit naar komend voorjaar en zomer.

 

Met vriendelijke groet,

 

B. Poll


