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Collecties Milieu Educatie Centrum 
Eindhoven beter toegankelijk 

De drie collecties Macrolepidoptera in het Mi¬ 

lieu Educatie Centrum te Eindhoven (MEC) 

zijn recentelijk tot één collectie samenge¬ 

voegd. De collectie omvat vooral soorten die 

verzameld zijn in en rond Eindhoven. Op de 

eerste plaats is dat de collectie van H. B. 

Haanstra, welke materiaal omvat dat grofweg 

is verzameld in de periode 1950-1961, voor¬ 

namelijk in Eindhoven, Geldrop en Waalre. 

Op de tweede plaats betreft het de collectie 

van C. H. Didden met voor het merendeel ma¬ 

teriaal verzameld in dezelfde periode in 

Drunen, Kaatsheuvel en Waalwijk, met een 

toevoeging van omstreeks 1970. De derde col¬ 

lectie is afkomstig van H. W. van der Wolf en 

herbergt vooral vlinders uit Eindhoven, Best, 

Nederwetten, Nuenen, alsook uit de Malpie 

(natuurgebied ten zuiden van Valkenswaard), 

Epen en Doorn, hoofdzakelijk verzameld in de 

periode 1963-1970. Voorts heeft de heer Van 

der Wolf een deel van zijn collectie Micro- 

lepidoptera ter beschikking gesteld. Ook deze 

micro’s zijn grotendeels afkomstig uit de di¬ 

recte omgeving van Eindhoven, maar van re¬ 

center datum. Daarnaast is in de collectie ook 

materiaal van andere plaatsen aanwezig, dat 

op andere wijze werd verkregen. 

Het MEC beschikt hiermee over een collec¬ 

tie Lepidoptera van bij benadering 22.000 

exemplaren van ongeveer 1350 Nederlandse 

soorten. Holotypen van de volgende door B. J. 

Lempke beschreven kleurvormen maken deel 

uit van de collectie: Cyclophora albipunctata 

f. nigrosparsata Lempke, 1967; Drepana cur- 

vatula f. fasciata Lempke, 1960; Lobophora 

halterata f. planicolor Lempke, 1969; Pane- 

meria tenebrata f. nigrescens Lempke, 1966; 

Panemeria tenebrata f. pallida Lempke, 1966. 

Het MEC verleent tevens onderdak aan de 

collectie van W. Verhaak, die naast Odonata 

en Neuroptera voornamelijk uit Diptera be¬ 

staat. Vooral van de laatste orde zijn echter 

nog vrij veel soorten niet op naam gebracht. 

De collecties zijn toegankelijk voor onderzoek 

en bieden de mogelijkheid om eigen determi¬ 

naties te vergelijken. 
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