
De Elzentuin

(bloemenkwekerij,bloemplukveldenenthee-

tuin)

Zinkweg 172, Oud Beijerland, tel. 0186 -

618768.

Geopend: di t/m vrij; 10.00 -17.30, za: 10.00 -

17.00, zo: 13.00 -17.00. Dit seizoen open tot

eind december. U kunt uw eigen boeket pluk-

ken en samenstellen van prachtige eenjarige

bloemen. Dit persoonlijke boeket rekent u

vervolgens af.

Aanbieding:Op vertoon van uw donateurs-

pasje kunt u gratis genietenvaneen heerlijk

kopje Engelse tea in de theetuin (maximaal

twee personen).

Domies Toen (Dominee’sTuin)

Hoofdstraat 76, Pieterburen, tel. 0595 -

528636. Geopend: hele jaar door. De

Theeschenkerij is in de winter dicht en gaat

per 1 april 1998 weer open (t/m 31 oktober),

toegankelijk voor rolstoelers.

Fort Hoofddijk: Budapestlaan 17, Utrecht, tel.

030-2531826.

Von Gimborn Arboretum: Vossensteinsesteeg

8, Doorn.

Geopend van 1 maart t/m 1 december, ma-

vrij 8.30 -16.00 uur, za-zo 10.00 -16.00 uur.

Aanbieding: Op vertoon van uw donateurs-

pasjebetaalt u ƒ 5,— entree i.p.v.ƒ 7,50 (kin-

deren ƒ 2,50).

De Prionatuinen

Schuineslootweg 13, Schuinesloot, tel. 0523 -

681734.

Geopend:De tuinen zijn in de winter geslo-

ten, vanaf 30 april 1998 zijn ze weer open; di

t/m za 12.00 -17.00, zo 14.00 -18.00, ma geslo-

ten.

Tuinen met eenverrassende beplanting, hier

ziet u de bloemen eninsecten en andere die-

ren uit de albums vanJac. P. Thijsse in het

echt. Ook in onze uitgave ‘Uw tuin vol vlin-

ders’ vindt u foto’s uit deze tuin.

Aanbieding;met uw donateurspasje krijgt u

ƒ 1,50 korting op de entreeprijs van ƒ8,50.

Tuinen Ton ter Linden

Achterma 20, Ruinen, tel. 0522 - 472655.

Geopend:De tuinen zijn in de winter geslo-

ten, maar vanaf 30 april 1998 weer geopend

(tot 30 september); di t/m zo 10.00 -17.00, ma

gesloten.

Aanbieding:ƒ 1,50korting (ƒ 11,— i.p.v.

Heeft uuw waarnemingenvan de Harlekijn,

de Nachtpauwoog, het Muntvlindertje en de

Gamma-uil al ingevuld op
de waarnemings-

kaart van onze nachtvlinderactie? Harlekijnen

zag ik zelfin juli volop vliegen rond mijn va-

kantiehuisje op Terschelling. Ook de Sint

Jansvlinder enrupsen van de Sint Jacobs-

vlinder waren daar algemeen te zien. In
augus-

tus kon u het Muntvlindertjezelfs horen (!)

vliegen in het radioprogramma ‘Vroege

Vogels'. De Gamma-uilen kwamen dit jaar wat

laat op gang, maar in september vlogen ze

toch in grote aantallen. Op verschillende plek-

ken in het land werden al lezingenen excur-

sies over nachtvlinders georganiseerd, soms

met leuke artikelen in de pers. Graag ontvangt

de KNNV spoediguw waarnemingen, zodat we

een indruk kunnen krijgen van de resultaten

van dit eerste jaar. In het meinummer van

‘Vlinders’ vindt de waarnemingskaartmet

voorgedrukt adres. Op basis van al uw reacties
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Vlinder
stichting

Nieuwe donateurspasje
1998

Natuurhistorisch Museum De Peel

Ostaderstraat 23, Asten, tel. 0493 - 691865.

Geopend: di t/m vrij van 9.30 -17.00 uur; za,

zo en ma van 13.00 -17.00 uur. Gesloten op

Eerste kerstdag, nieuwjaarsdagen de drie

carnavalsdagen.

Gesticht door de Astense biologieleraarJan

Vriends, eenman die zijn hele leven heeft ge-

wijd aan het overbrengenvan informatie

over en de liefde voor de natuur in al zijn

facetten. In het museum is een insectarium

metstreekeigen en tropische insecten. Bij het

museum is een voorbeeldentuin van onge-

veer 1 hectare, met onder andere een specia-

le vlindertuin.

Aanbieding;Op vertoon van uw donateurs-

pasje krijgt u ƒ 3,50 korting op
de entreeprijs

van ƒ 7,- (maximaal 2 volwassenen, kinderen

betalen al ƒ 3,50).

Wandelroute door eenprachtige tuin met

speciale aandacht voor vlinders.

Aanbieding:Op vertoon van uw donateurs-

pasje krijgt u voor ƒ 7,50 de entree, inclusief

koffie/theemet gebaknaarkeuze, met boven-

dien eentweede kopje gratis (normaleprijs

ƒ 10,—) (aanbiedinggeldt tijdens openingstij-

den Theeschenken)).

De Keltenhof

(natuurlijke vaste plantenkwekerij)

Wijksestraat 25, Bergharen (Gld), tel. 0487 -

532176.

Geopend: do t/m za 9.00 -17.00, groepen op

afspraak. Verschillende voorbeeldtuinen en

verkoop van diverse tuinartikelen en natuur-

lijke vaste planten.

Aanbieding:Op vertoon van uw donateurs-

pasje krijgt u 10% korting op alle vaste plan-

ten van de Keltenhof.

Informatietuinen Appeltern

Walstraat 2a, Appeltern,tel. 0487 - 541732.

Geopend: 1 maart -1 december (dagelijks)

10.00-17.00 uur. Het grootste modeltuinen-

park van Nederland met meer dan 100 voor-

beeldtuinen.

Aanbieding:Op vertoonvan uw donateurs-

pasje krijgt u ƒ 2 —korting op de entreeprijs

(normaalƒ 12,—). Entree is inclusief eenuit-

gebreid magazine metveel informatie over

de tuinen en de gebruikte materialen.

Kinderen tot 16 jaar gratis toegang.

Botanische Tuinen in Utrecht (2 lokaties)

ƒ 12,50) per persoon, per pasjemaximaal

twee personen. Kinderen 4-12 jaar betalen

ƒ 5—, jongere kinderen gratis.

Grote Zomer Vlinderactie

De afgelopen zomer heeft in samenwerking

met de ANWB een groteverkoopactievanvlin-

derwandel- en fietsroutes plaatsgevonden. De

routekaarten waren op alle VW- en ANWB-

kantoren en bij De Vlinderstichting verkrijg-

baar. De actie heeft, zoals u ongetwijfeld heeft

gemerkt, veel publiciteit gehad.De verkoop

van de kaarten, waaraanook eenlot was ver-

bonden, is echter verbeneden onzeverwach-

tingen gebleven. Nog geen
10% van alle kaar-

ten is uiteindelijk verkocht. Om het doel van

de actie, geld inzamelen voor de vlinders, als-

nog te bereiken hebben wij besloten de trek-

king van de loten te verplaatsennaar 8 mei

1998 en in maart/april eenhuis-aan-huis-ver-

koop te organiseren. Wij zijn hiervoor nu in

overleg met Scouting Nederland. Met de hulp

vaneen dergelijke, grote en enthousiaste

groep moet het mogelijkzijn om alsnog een fi-

nancieel succes te bereiken!

Nachtvlinders in het

zonnetje

Bij de acceptgiro voor uw donateursbijdrage

van 1998 treftu ook uw nieuwe donateurspas-

je aan. Met dit pasje kunt u gebruik maken

van de speciale aanbiedingendie De Vlinder-

stichting heeft afgesproken met de volgende

prachtige tuinen en/of kwekerijen met iets ex-

tra’s voor de natuur en voor vlinders.



Nederland lijkt eenheel waterrijk land. Toch is

de afgelopen eeuw de waterstand in veel gebie-

den drastisch verlaagd. Dit heeft er toe geleid

dat vlinders van natte terreinen sterk zijn ach-

teruitgegaan. De laatste tijd worden er veel

maatregelengenomen om de waterstand te

verhogen. Vaak heeft dit positieve effecten,

maar soms blijken de vlinders ook letterlijk te

verzuipen. Op de LandelijkDag zullen ver-

scheidene van deze ‘natte’ vlinders en de maat-

regelen die voor hen genomen worden extra

aandacht krijgen. Zo is er in 1997 veel onder-

zoek gedaannaar de oorzaken van de achter-

uitgang van het Veenhooibeestje.De resulta-

ten vanhet veldwerk worden op ditmoment

verwerkt en zullen op de LandelijkeDag wor-

den gepresenteerd. De Zilveren maanen de

Pimpernelblauwtjes zijn al vaker voor het voet-

licht gekomen.Dit jaar en vorig jaar zijn we

weer volop met deze soorten aan de slag ge-

gaan, waarover u op 7 maart 1998 meer kunt

horen. In het middagprogrammazullen aller-

lei onderwerpen aanbod komen zoals natuur-

vriendelijk tuinieren ende terugkeer vanver-

schillende vlindersoorten in Zuid-Limburg.

In het volgende nummervan ‘Vlinders’ zal het

volledige programma van deze dag worden

Volgend jaar start de campagne ‘Tuinieren

met planten en dieren’. In deze campagne

staat het natuurvriendelijktuinieren centraal.

De
campagne is eeninitiatief van eengroot

aantal organisaties, zoals het IVN, de KMTP, de

Bond van Amsterdamse Volkstuinders, De

Vlinderstichtingen tal van andere.

De campagne vindt gespreid over twee jaar

plaats. In 1998 wordt onder andere eenwerk-

conferentie gehouden en vindt de nationale

manifestatie ‘Groen nu en later’ plaats. De

campagne wordt in 1999 door een12-delige

Teleac cursus afgesloten.

Onderdeel van de campagne is eenactie bij

verschillende tuincentra in het land. Tijdens

deze actie wordt de bezoekers aan de hand van

onder meer informatiestands en eenworkshop

uitgelegd op welke wijze zij natuurvriendelijk

kunnen tuinieren.

In verband met deze actie is de projectgroep

op zoek naar vrijwilligers die een goedekennis

hebben vannatuurvriendelijktuinieren en in

staat (en bereid) zijn deze kennis overte dra-

gen. Uiteraard worden de vrijwilligers goed op

hun taak voorbereid, onder andere door een

Gift van Versicolor

Zoals u in o.a. het meinummer van ‘Vlinders’

hebt kunnen lezen, is Versicolor in Lutjewin-

kel één van de tuinen met iets extra’s voor

Het Donkerpimpernelblauwtje in Europa. Pijl

naar beneden:achteruitgang,

de breedtegeeft de

mate van achteruitgang weer.

blokje: stabiel. De

hoogte van de pijl of het blokje is een maat voor

het huidige voorkomen,
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willen we de planningvoorvolgend jaar gaan

maken. Zodat we volgend jaar nog meer men-

senkunnen laten genietenvan die prachtige

nachtvlinders in het zonnetje.

Frans van Alebeek

Tentoonstelling
Vlinders in de duinen

Deze tentoonstellingvan De Vlinderstichting

is van 15 december tot 15 februari te zien in

Museum Scheveningen, Neptunustraat 92,

2586 GT Scheveningen.

Kandidaten voor

Gouden Vlinders

In het vorige nummervan ‘Vlinders’ hebt u

kunnen lezen dat we op zoek zijnnaar perso-

nenof werkgroepen die een bijzondere bijdra-

ge hebben geleverdaan het behoud en herstel

van de vlinderstand in Nederland. Elke twee ja-

renworden er namelijk twee Gouden Vlinders

uitgereikt.U kunt nog tot 1 december 1997

kandidaten opgeven. Stuur een briefje met uw

voordracht eneen motiveringnaar:

De Vlinderstichting,Jury Gouden Vlinders,

Postbus 506, 6700 AM Wageningen.

Landelijke Vlinderdag
7 maart 1998

Volgendjaar organiseert De Vlinderstichting

op 7 maart haar LandelijkeVlinderdag.

Iedereen die meer over vlinders wil horen is

van harte welkom op deze dag. Het thema van

het ochtendprogrammavan deze dag zal zijn:

Vlinders met natte voeten.

vermeld. U kunt zich echter nu al voor deze

dag opgeven door het verschuldigde bedrag

over te maken op giro 5134425van De Vlin-

derstichting o.v.v. LandelijkeVlinderdag 1998.

Bij betaling graag het aantal personen vermel-

den. Door de gestegen kosten van lunch, koffie

en zaalhuur hebben we de prijzen voor deze

dagwat moeten verhogenvergeleken met

voorgaandejaren.

De entreeprijzenvoor de LandelijkeVlinder-

dag zijn als volgt:

donateurs niet-donateurs

zonder lunch ƒ 15,- ƒ 25,-

met lunch ƒ 30,- ƒ 40,-

Landelijke Vlinderdag1998

Datum; zaterdag7 maart 1998

Plaats: De Reehorst in Ede

Tijd: 9.30 -16.15uur

Actie ‘Tuinieren met

planten en dieren’

trainingsdag. Het is de bedoelingdat de actie

bij de tuincentra plaatsvindt opeen zaterdag

in april 1998.

Indien u aandeze actie mee wilt werken, stuur

dan uw reactie naar:

De Vlinderstichting,t.a.v, Titia Wolterbeek

Postbus 506, 6700 AM Wageningen.

Bedreigde en kwetsbare

dagvlinders in Europa
In opdracht van de Raad van Europa en in nau-

we samenwerkingmet British Butterfly

Conservation en English Nature is Chris van

Swaay, samenmet Martin Warren van onze

Britse zusterorganisatie en Andrea Grill van de

Universiteit van Salzburgbezig een overzicht

te maken van bedreigde dagvlindersin

Europa.

In juni zijn vragenlijstengestuurd naar vlin-

derspecialisten in alle 48 landen in Europa.

Hierin werd gevraagd om voor alle soorten in-

formatie te geven over de huidige versprei-

ding, trend in de laatste 25 jaar, status en leef-

gebied.Van vrijwel alle landen is deze

informatie teruggekomen.Voor de meest be-

dreigde soorten in Europa wordt volgend jaar

een uitgebreidebeschrijving gemaakt over on-

der andere verspreiding, bedreigingenen even-

tuele maatregelen.

We hopen ook dat deze soorten zullen worden

opgenomen in de officiële Europese lijsten,

waardoor de kans op bescherming enbehoud

groterwordt.



Gezocht:

dia’s van libellen

De komende wintermaanden willen we gaan

werken aan het opbouwenvan eendiabestand

van libellen. Deze dia’s zullen vooral gebruikt

worden bij lezingen en cursussen.

Als u dia’s van libellen heeft en deze of dupli-

caten ervan beschikbaar wilt stellen aan De

Vlinderstichting, dan kunt u contact opnemen

met Robert Ketelaar ofKars Veling (tel. 0317-

467346).

Personeelswisselingen
bij De Vlinderstichting

Lange tijd zijn er nauwelijks mensenbij De

Vlinderstichtingweggegaan. Per 1 september

jl. zijn er echter een aantal veranderingenin

de personele bezetting. Zo is Machteld Pape-

gaai) vertrokken. Machteld heeft ruim vijfjaar

bij De Vlinderstichting gewerkt. Ze was behal-

ve de rechterhand van de directeur ook verant-

woordelijk voor de contacten met de pers, de

werving van donateurs envoor verschillende

acties van De Vlinderstichting. Mede door haar

inzet is het aantal donateurs de afgelopen ja-

ren constant gegroeid.
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vlinders. Wij brengen graag regelmatigvlin-

dertuinen bij u onder de aandacht. In sommi-

ge gevallenis er ook voor u iets extra’s moge-

lijk, bijvoorbeeld in de vorm van een speciale

aanbieding. Bij Versicolor was het extraatje

voor De Vlinderstichting: de opbrengst van de

entreegeldenwas bestemd voor onze stichting.

Met veel plezier kunnen wij u melden dat deze

opbrengst in dit jaar maar liefstƒ 675,25 be-

droeg!Versicolor èn alle bezoekende dona-

teurs: hartelijk bedankt!

Vlinders tussen Gent en

Brugge
In het augustus-nummervan Vlinders stond

eenartikel van Mare van Opstaele over het

voorkomen van vlinders tussen Gent en

Brugge. Wie meer informatie wilde hebben,

kon het jaarverslag bestellen. Helaas is onlangs

het rekeningnummerveranderd enis het oude

nummer verdwenen. Het juiste nummeris:

890-3440148-74 Jaarverslag 1996 Quercus,

Urselseweg 167, 9910 Knesselare.

Nederlandse Vereniging
voor Libellenstudie

In het vorige nummer van ‘Vlinders’ stond ver-

meld hoe u lid kunt worden van de Neder-

landse Verenigingvan Libellen. De naam en

het gironummerbleken echter niet met elkaar

overeen te stemmen. Daarom hierbij eencor-

rectie. U kunt lid worden van de NVL door

overmaking van ƒ25,- op gironummer

76.15.700 ten name van de Nederlandse

Verenigingvoor Libellenstudie te Hilversum.

Ook Gerard Oostermeijeris bij De Vlinderstich-

ting weggegaan. Gerard heeft zich voor ver-

schillende onderzoeksprojecten ingezet, zoals

het Actieplan voor de Grote vuurvlinder, het

plan voor de uitbreidingvan de pimpernel-

blauwtjes en het onderzoek naar gefaseerd

maaien.

Ook Dirk-Jan Boon, onze documentalist, is van

baan veranderd. Hij heeft er de afgelopen twee

jaar voor gezorgd dat onze bibliotheek sterk

werd uitgebreid en geordend.

We willen Machteld, Gerard en Dirk-Jan bedan-

ken voor alles wat ze hebben gedaanen hen

heel veel succes toewensen in hun nieuwe

baan.

Natuurlijk zijn er ook een paar nieuwe men-

sen bij De Vlinderstichtinggekomen. Liesbeth

van Agt volgt Machteld op envoor Gerard is

Michiel Wallis de Vries in de plaats gekomen.

Wilma Roem zorgt voortaan voorstructuur in

onze bibliotheek.


