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In ‘t kort

Vlinderwandelroute in

Nijmegen

Zonsverduistering
Iedereen zal het inmiddels wel

weten: op 11 augustus vindt in een

deel van Europa een volledige zons-

verduistering plaats. Ook in ons land

zal de zon voor 95% verduisterd

zijn. Het is logisch dat de dieren zul-

len reageren op dit ongewone ver-

schijnsel. Wij ontvingen twee oproe-

pen van personen die daarin
zeer

geïnteresseerd zijn.
Weeramateur de heer AJ. Kauffeld,
(Veluwehof 136, 5709 KC Helmond)

ontvangt graag uw waarnemingen
van het gedrag van allerlei diersoor-

ten. Speciaal geïnteresseerd in de

reacties van vlinders op de zonsver-

duistering is de heer H. Veis, Lucer-

nehof 144, 8256 CP Biddinghuizen.
Namens beiden alvast hartelijk dank

voor uw medewerking.

Identified Flying Objects
Nog tot 19 september is de tentoon-

stelling Identified Flying Objects te

zien in het Milieu Educatie Centrum

Eindhoven. Deze tentoonstelling leert

bezoekers vanaf 10 jaar van alles

over vogelherkenning- enonder-

zoek. Het Technocentrum vormt het

middelpunt van de expositie. Verder

zijn talrijke voorwerpen uit de verza-

meling van het museum te zien.

Milieu Educatie Centrum, Genneper-

weg 145, Eindhoven, tel. 040-

2594700. Openingstijden: za t/m

ma 13.00 tot 17.00
uur, di t/m vrij

9.00 t/m 17.00 uur. De toegang is

gratis.

Activiteiten ‘De Kruidhof’

Op de maandagen 2, 9, 16 en 23

augustus om 19.00 uur staan de

Kruidhof-rondleidersklaar
om u

ken-

nis te laten maken met deze Friese

botanische tuin.

Op 4 september van 10.00 tot

17.00 uur 1999 organiseert De

Kruidhof haar traditionele Herfsttuin-

beurs. Kwekers met bijzondere plan-
ten - zowel professionele als ama-

teurs - tonen hier hun producten.
Uiteraard zullen ook de vijftien tui-

nen van de Kruidhof voor het

publiek geopend zijn.
De Kruidhof, Schoolstraat 29-b, Bui-

tenpost. Donateurs krijgen f 1,50

korting op de entreeprijs van f 7, —

(zie bij de rubriek 'Voordeel voor

donateurs'). Kinderen 4-12 jaar
f 3,—. Toeslag voor de avondwan-

delingen: f 1,50.

Gezocht: dagvlinder-
onderzoekers in

Indonesië

Studenten of anderen die tropische

dagvlinders willen onderzoeken in

het regenwoud van Indonesisch Bor-

neo kunnen contact opnemen met

Drs. D.F.R. Cleary

(cleary@bio.uva.nl, tel. 020-

5256293) of Prof. S.B.J. Menken

(menken@bio.uva.nl, tel. 020-

5256297). Het onderzoek heeft

betrekking op de gehele vlinderge-

meenschap en vindt plaats in ver-

stoorde en maagdelijke regenwou-

den.

Nazomeren in Niedorp
Op zaterdag 21 en zondag 22

augustus kunt
u van 10.00 tot 17.00

uur 'nazomeren' in Niedorp. In zes

dorpen (Nieuwe Niedorp, Oude

Niedorp, Winkel, Lutjewinkel, Bars-

ingerhorn en Kolhorn) is een route

uitgezet langs meer dan veertig
deelnemers die iets te bieden hebben

op het gebied van tuinieren, kunst of

landleven. Tuinen zijn opengesteld,
er zijn exposities en diverse bedrijf-
jes (imkerij, kaasmakerij, meubelma-

kerij, molens) kunnen worden

bezocht. Wilt u twee dagen nazo-

meren, dan kunt u terecht bij Bed &

Breakfast. Ook fietshuur behoort tot

de mogelijkheden. Informatie: 0226-

411276.

Tuinen van Mien Ruys
Elke maand vindener in de tuinen

van Mien Ruys specialistendagen

plaats. In datkader is
op 12, 13 en

14 augustus De Vlinderstichting
daar aanwezig, samen met 'Succu-

lente' (vetplanten) en de Nationale

collectie Passieflora. Donateurs van

De Vlinderstichting krijgen korting

op de entreeprijs (zie voor opening-
stijden bij de rubriek 'Voordeel voor

donateurs').

Veranderend landschap
In een aantal bezoekerscentra van

Staatsbosbeheer is in het kader van

het 100-jarig bestaan de tentoon-

stelling 'Veranderend landschap' te

zien. Daar is te zien hoe Nederland

er een eeuw geleden uitzag, wat de

gevolgen zijn van ingrijpen door de

mens en er
wordt

een
blik in de toe-

komst geworpen. Buiten staan
op

diverse plekken kijkers opgesteld
waarmee de bezoekers het land-

schap kunnen leren 'lezen'. Bij vijf
bezoekerscentra is bovendien

voor

een gulden de speciale wandelkaart

'Wandelen door 100 jaar natuur,

heden, verleden
en

toekomst' te

koop met wandelroutes van drie tot

vijf km lengte. De kaart is te koop

bij de bezoekerscentra 'Het Zand-

spoor' in Schoorl; 'Ecomare' in

Texel; Houtvester Kuhnhuis' in Drou-

wen; 'Sallandse Heuvelrug' in Nij-

verdal; Zandenbos' in Nunspeet. De

overige bezoekerscentra waar de

tentoonstelling te zien is, zijn: 'Bies-

boschcentrum' in Drimmelen; 'De

Weeribben' in Ossenzijl; VW-kan-

toor in Lelystad; 'Mijl op Zeven' in

Ospel; 'Expozee'in Lauwersoog. De

toegang tot alle bezoekerscentra is

gratis.

Meten=weten=doen
Het tijdschrift Twirre bracht eerder

dit jaar een speciaalnummer over

natuurmonitoringnaar aanleiding
van het symposium

METEN=WETEN=DOEN, dat op vrij-
dag 26 maart jl. werd georgani-
seerd door het Platform Friese

Natuur. Deze special bevat de vol-

gende artikelen: Naar een Noorde-

lijk Netwerk Natuurinformatie; Plan

van aanpak natuurmonitoring Pro-

vincie Fryslan; Weidevogelmonito-

ring in relatie tot beheer
en beleid;

De boezem als graadmeter voor

natuurontwikkeling in Fryslan; Het

monitoren van de vogelpopulaties

langs de Friese waddenkust; de toe-

stand van de natuur in Zuid-Holland,
ideeën

en methoden voor natuurmo-

nitoring; Hoe gaat het met de vlin-

ders van de Friese moerassen? U

kunt dit nummer bestellen door f

10,— over te maken
op

bankreke-

ning 3209.06.752 van Redactie

Twirre te Giekerk o.v.v.

Meten=welen=doen.

Sinds juni is Nijmegen een Vlinder-

wandelroute rijker. De route begint

bij de Getrudiskapel aan het Hun-

nerpark en doet vandaar
zes

vlin-

derrijke plekken aan: de stuwwal,
het Kops Plateau, Hengstdal,
Mariënbosch, de spoorzone en

de

botanische tuin bij landgoed Brak-

kenstein. Initiatiefnemervan deze

vlinderrouteis de Stichting Nijmeeg-

se Kapel Tuin, die zich sinds 1990

inzet voor de natuur in de stad. Met

de gemeente Nijmegen heeft de

stichting voor een periode van tien

jaar de afspraak gemaakt dat langs
de route zoveel mogelijk vlinder-

vriendelijke planten worden

geplaatst. De route - die overigens is

gebaseerd op een bestaande wan-

delkaart van Nijmegen anno 1881 -

is als een 'groene vleugel' gekop-
peld aan het nieuwe museum 'Het

Valkhof'. Routebeschrijvingen zijn
verkrijgbaar bij de VVV.


