“Mooi Bennekom” op Poemajacht
Op 14 juni 2005 werd voor het eerst gemeld dat er een
poema op de Ginkelse Heide gesignaleerd zou zijn.
Toen het kadaver van een hert werd gevonden dat aan
een roofdier ten prooi zou zijn gevallen, volgde een
ware klopjacht. Zestig man politie en marechaussee
werden ingezet om de poema neer te schieten. Ook een
Het bewijs uit 2005
helikopter van de KLPD werd ingezet. De bevolking
werd geadviseerd het gebied waar de poema was gezien te mijden. De Veluwse poema was zelfs
onderwerp van debat in de Tweede Kamer. De SP en Groenlinks eisten dat de poema niet mocht
worden gedood en levend zou worden gevangen. Het duurde vervolgens drie maanden voordat in
de Gelderlander een foto, gemaakt door de Arnhemse natuurfotograaf Otto Faulhaber, werd
gepubliceerd. Deskundigen analyseerden de foto en vermoedden dat daarop een verwilderde
kater te zien zou zijn. Weliswaar anderhalf keer het formaat van een gewone kater, maar niet het
formaat van een poema. Daarna werd het stil rond het poemamysterie.
De poema-expeditie
Nooit heeft men met zekerheid vast kunnen
stellen wat nu het roofdier was dat de Ginkelse
Heide in de zomer van 2005 onveilig maakte.
Daarom gingen zeven moedige ligfietsers van
ligfietsclub “Mooi Bennekom” vijf jaar na de
eerste poemamelding op expeditie om vast te
stellen of dit mooie stukje Nederland wel veilig
is voor natuurminnende recreanten.
Expeditieleider Gerrit Boudewijn had een route
uitgezet langs alle plaatsen waar de poema in
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2005 was gezien. Op zaterdag 12 juni
2010 om 09:00 uur kregen zij van hem
een briefing bij het vertrekpunt sporthal
DVO te Bennekom:”Op veilige afstand
blijven, fototoestel in de aanslag en bij
gevaar direct 112 bellen”. En hij wees
de moedige mannen er uitdrukkelijk op
dat zij aan deze expeditie geheel op
eigen risico deelnamen.
De eerste sporen van de poema troffen
de ligfietsers aan bij de Kreelse plas,
een prachtig stukje natuur ten noorden
van de Ginkelse Heide: De uitwerpselen
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Onmiskenbaar van een katachtige
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van wat onmiskenbaar een katachtige moest zijn (zie foto). Behoedzaam ging het gezelschap
verder. Op de Eder Heide werden diverse foto’s genomen van “Unidentified Hunting Objects”
(UHO’s) die op de aanwezigheid van een poema zouden kunnen duiden. Aangekomen bij
Theeschenkerij Mossel kon zelfs dit onverschrokken gezelschap de spanning niet langer aan. Een

recuperatiepauze met koffie en appelgebak werd noodzakelijk geacht. Aangesterkt zette de
expeditie zich richting Nieuw-Reemst. Daar voltrok zich een drama. Aangekomen bij NieuwReemst bleek het expeditielid dat achteraan fietste te zijn verdwenen. De uitgebreide zoektocht
van de overige expeditieleden leverde geen enkel spoor van dit vermiste lid. Was dit moedige
expeditielid door de poema van zijn fiets gesleurd en met huid en haar verslonden? Aangeslagen
vervolgde het gezelschap zijn tocht richting Wolfheze, alwaar het stuitte op een kudde koeien die
de doortocht over het fietspad versperde. Toen de expeditieleider zich tussen de koeien door had
gemanoeuvreerd, sloeg de kudde op hol. Waarschijnlijk zagen de dieren de lage ligfietsers aan
voor gevaarlijk sluipende roofdieren, poema’s wellicht. Gelukkig brachten alle zes overgebleven
expeditieleden het er bij deze gevaarlijke passage ongeschonden vanaf. Aangekomen bij het
vertrekpunt in Bennekom bleek de auto van het vermiste expeditielid te zijn verdwenen. Later
bleek, dat deze onfortuinlijke deelnemer zich na een valpartij, overigens ongedeerd, zelf in
veiligheid had gebracht door zich linea recta per ligfiets naar zijn auto te spoeden.
De evaluatie
Op de parkeerplaats bij de sporthal werd de ligfietstocht geëvalueerd: Een prachtige en
(ont)spannende tocht, maar of de poema op de Veluwe nu een mythe is, kon allerminst worden
vastgesteld.

