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Projecten & rapporten

Dongen (Ken en Geniet)

Fia Grootzwagers

Triangellaan 17

5101 AG Dongen

Bergeyk/Eersel
Trudy Visser

Van Beverwijkstraat 13

5571 BR Bergeyk
theoreijnders@gironet.nl

Zaandam

Joke Stuurman

Duke Ellingtonstraat 25

1544 KN Zaandijk

Den Helder

Klaas Kaag
Kofstraat 14

1784 RP Den Helder

k.kaag@mep.tno.nl

Apeldoorn
Arend van Werven

Honte 3

7333 HR Apeldoorn
ernst.de.vries@gironet.nl

Brabant Oost i.o.

Dick Rakhorst

Fokkershoek 29

5473 VD Heeswijk
armeda@wxs.nl

Mark en Leij
Frans Vermeer

Ghil 4

5111 ED Baarle-Nassau

vermeer@gh iI. demon.nl

IJhorst i.o.

Luuk Groenendijk
L. Springerlaan 52

7941 GC Meppel

Zuidwolde

R. Hoving
Zende 9

7921 DB Zuidwolde

De Marne

Mevr. Stoltenborgh
Leensterweg 31

9977 PA Kloosterburen

Waterweg Noord

Ben van As

Hovenierstraat 6

3123 EH Schiedam

benvanas@hotmail.com

Alblasserwaard

Hans den Toom

Koningin Emmastraat 17

4205 BK Gorinchem

Hoorn

Erik de Vroome

Veenrug 37

1687 WN Wognum

Ecologische Kapitaal Index

Uitvoering
Chris van Swaay

Opdrachtgever

Natuurplanbureau (RIVM)

Inhoud

Met het Landelijk Meetnet Dagvlin-
ders volgen we het wel en wee van

onze dagvlinders. Voor iedere soort

wordt het beginjaar 1990 op de

arbitraire waarde van 100 gesteld.
De index van de volgende jaren
wordt relatief hieraan berekend. Zo

zien we dus in één oogopslag of het

beter of slechter gaat dan in 1990.

Maar eigenlijk willen we in één oog-

opslag zien of het goed of slecht

gaat met onze vlinders. We moeten

daarvoor de indexen vergelijken met

een zogenaamde referentie. Lande-

lijk wordt hiervoor het jaar 1950

gebruikt. We stellen 1950 voortaan

op
100 en vergelijken de indexen

van nu
hiermee. Ligt een

index ver

beneden de 100 (of zelfs
op

0 voor

verdwenen soorten), dan

moet er dringend wat gebeuren. In

het kader van de zogenaamde Ecolo-

gische Kapitaal Index (EKI) van het

Natuurplanbureau (RIVM) zijn deze

referentiewaarden bepaald. Dit

gebeurt ook voor andere dier- en

plantgroepen. Alles bij elkaar moet

dit op termijn een beeld geven over

de veranderingen in de natuur in

Nederland.

Meetnet Libellen

Coördinatie

Robert Ketelaar

Opdrachtgever
Centraal Bureau voor de Statistiek en

IKC-Natuurbeheer

Inhoud

Het meetnet libellen is momenteel in

het tweede jaar van zijn bestaan.

Het aantal routes is ook dit jaar

weer sterk gegroeid. Momenteel lig-

gen verspreid over Nederland ruim

300 routes. Een groot deel van de

routes is soortgericht, wat betekent

dat hier drie keer per jaar een

bepaalde soort wordt geteld. Dit

gaat dan
om een bedreigde of

karakteristieke libellensoort. Een

aantal soorten, met name de bij-
zondere laagveenlibellen kunnen

momenteel goed worden bijgehou-
den. Er is nog wel behoefte aan

soortgerichte routes van bijzondere
soorten van vennen en beken en

aan routes waar alle soorten wor-

den geteld. Mensen die hierin zijn

geïnteresseerd kunnen contact

opnemen met Robert Ketelaar.

Cursus voor tuincentra-

medewerkers

Uitvoering
Vivian Siering en Tita Wolterbeek

Subsidie

Ministerie van LNV

Inhoud

Natuurvriendelijk tuinieren is in! Er

blijkt steeds meer belangstelling te

bestaan voor natuurvriendelijke
alternatieven in de tuin. Rekening
houden met de natuur in de tuin

biedt bijvoorbeeld aan veel insecten

een vergroting van hun leefgebied
doordat tuinen als stapstenen fun-

geren tussen verschillende leefge-
bieden. Mensen met vragen hier-

over kunnen nog lang niet altijd
terecht bij de medewerkers van een

tuincentrum. Daarom onwikkelt De

Vlinderstichfing samen met de Klei-

ne Aarde een cursus voor deze

medewerkers van tuincentra. Met

als doel de medewerkers een basis

te geven voor het beantwoorden

van vragen op dit gebied. Alle

informatie over de principes van

milieu- en natuurvriendelijk tuinie-

ren wordt op een overzichtelijke
manier weergegeven in een cursus-

map, die tevens dient als naslag-
werk. De cursus wordt gegeven in

februari 2000. Aansluitend hierop

begint in maart de campagne van

de Brabantse Milieufederatieover

natuurvriendelijk tuinieren bij tuin-

centra in Brabant.

Landelijk Nachtvlinder-

onderzoek; Fase 1: Dag-
actieve Nachtvlinders

Uitvoering

Dick Groenendijk en Menno van

Zuijen

Opdrachtgever
Prins Bernhard FondsInhoud

De afgelopen jaren zijn de activitei-

ten rond en de belangstelling voor

nachtvlinders bij De Vlinderstichfing
sterk toegenomen. Met steun van

het Prins Bernhard Fonds wordt op

dit moment gewerkt aan een voorlo-

pige atlas van dagactieve nachtvlin-

ders die deze zomer gereed zal

komen. In 2001 zal dit project wor-

den afgesloten met de publicatie
van een definitieve verspreidingsat-
las. De selectie van soorten die in

deze atlas behandeld zal worden

berust niet op een taxonomische

indeling, maar het uitgangspunt is

de mate van dagactiviteit die deze

soorten vertonen. Iedereen kan ze

dus gewoon tegenkomen bij het

inventariseren van dagvlinders. De

lijst is in totaal 1 25 soorten lang,
en alle soorten vertonen uit eigen

beweging tijdens de daglichtperio-
de activiteit.

Het resterende veldwerk zal plaats-
vinden in het veldseizoen van 1999

en 2000, maar behalve recente

veldwaarnemingen zullen ook histo-

rische gegevens in de atlas gepre-

senteerd worden. Inmiddels zijn al

vele duizenden historische waarne-

mingen ingevoerd in het nachtvlin-

derbestand. Het bestand met waar-

nemingen is nog steeds groeiende
en iedereen wordt opgeroepen om

waarnemingen te blijven aanleve-

ren.

De Groene Kaart van

Veenendaal

Uitvoering
Vivian Siebering, Kars Veling, Titia

Wolterbeek

Subsidie

Kaderplan NME Extra Impuls

Inhoud

De Vlinderstichfing heeft
samen met

de Landbouw Universiteit Wagenin-

gen subsidie gekregen om een edu-

catief project over biodiversiteit in

Veenendaal uit te voeren. Om dit

'moeilijke' thema dicht bij de men-

sen te brengen, is gekozen voor

'biodiversiteitvanuit de achtertuin':

let eens op wat er allemaal aan die-

ren en planten spontaan in je tuin

voorkomt (inventarisatie), waar

komen die allemaal vandaan (relatie
met omgeving) en wat kun je doen

om dat te stimuleren (natuurvriende-

lijk tuinieren). Voor de uitvoering is

een enthousiast werkgroepje aan
de

slag gegaan, waarin ook het IVN,

Groei&Bloei en het groenvoorzie-

ningsbedrijf Van Ginkel samenwer-

ken.

In deze rubriek treft u een korte

omschrijving aan van actuele

projecten en rapporen van De

Vlinderstichfing. Rapporten kun-

nen niet worden besteld, tenzij
anders vermeld.


