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Veel belangstelling voor

gouden vlinders

Tekst:

Liesbeth van Agt

Nieuwsgierig De dochter van de familie Hoornveld uit

Drachten wist niet wat ze teweeg ging brengen toen ze ter

gelegenheid van het 50-jarige huwelijk van haar ouders

bedacht dat een Gouden Vlindereen passend geschenk zou

zijn. Nog nooit eerder reageerden de media zo enthousiast

op het persbericht dat over de toekenning werd rondge-

stuurd. Journalisten informeerdenheel nieuwsgierig wie

toch wel die mensen van (bijna) tachtig jaar waren, aan wie

een vande Gouden Vlinderswas toegekend. Aukje en Hes-

sel Hoornveld uitDrachten dus. Zij haddeneen drukke

week, want ze kwamen op radio en televisie en haalden een

grootaantal kranten. Ook de twee werkgroepen - Zuidwol-

de en Friesland - die een GoudenVlinder kregen mochten

zich verheugen in veel belangstelling van - met name - de

regionale pers. De Vlinderstichting is uiteraard erg blij met

al deze publiciteit, die de naamsbekendheidalleen maar ten

goedekan komen.

Hessel en Aukje Hoornveld De heer en mevrouw

Hoornveld (zoals wij ze altijd aanspreken) zijn nog steeds

bijzonder actief in het vlinderonderzoek in Friesland. Ze

gevenal 20 jaar hun waarnemingen door aan De Vlinder-

stichting en hoe!

Bijna 15.000 waarnemingen zijn netjes handgeschreven op

de standaardformuliereningeleverd. Behalve dat ze op 1055

verschillende dagen op pad waren om de vlinders te zien,

moeten we daarvele duizenden uren bij denken om de

coördinatenerbij te zoeken en al die formulierenin te vul-

len.

Doordat ze veel in het veld aanwezig zijn worden ze regel-

matig aangesproken doorboeren, beheerders en wande-

laars. Ze staan dan altijd klaar om deze mensen enthousiast

te vertellen over

vlinders en heel

wat mensen heb-

ben ze op deze

manier de ogen

geopend.

Datzelfde gebeurt op

de lezingen die ze

geven, geheel

bestaand uit eigen dia-

materiaal. Inmiddels hebbenze al een flinke vlindercollectie

opgebouwd, natuurlijk met dia's.

Ze kijken niet alleennaar dagvlinders, maar houdenook al

jaren bij welke nachtvlinders er afkomen op de verlichte

flatgalerijen in Drachten. Ook rupsen worden meegenomen

en thuis opgekweekt, om vervolgens, na natuurlijk te zijn

gefotografeerd, weer te worden vrijgelaten.

Aukje en Hessel vinden zichzelf maar amateurs, maar doen

het werk van professionals, alleen dan beter en secuurder.

De Vlinderstichting had dus alle reden om ditechtpaar in

het zonnetje te zetten...

Vlinderwerkgroep Friesland & Gerard Bergsma

De Vlinderwerkgroep Friesland is al jaren bezig met het bij-

houdenvan de dag- en nachtvlinders van de provincie. Een

prachtige bekroning op de werkzaamheden was het uitko-

men van de Atlas 'Dagvlinders in Fryslan' in november

Nooit gedacht en toch gekregen... Dat gold voor alle drie

de Gouden Vlinders die dit jaar werden toegekend. En

alle drie natuurlijk dik verdiend! Zoals gebruikelijk

reikte Jan van der Made de vlinders weer uit op de

Landelijke Dag van De Vlinderstichting, die dit jaar op

10 maart plaatsvond in De Reehorst in Ede.

Aukje en Hessel Hoomveld: beduusd.
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2000. De werkgroep heeft gezorgd voor een enorme hoe-

veelheid gegevens, die in dit boekwerk op een begrijpelijke

en laagdrempelige manier voor alleFriezen beschikbaar is

gemaakt.

Gerard Bergsma heeft als secretaris van de werkgroep Fries-

land veel tijd en energie in deze atlas gestoken en altijd

hield hij zich bescheiden op de achtergrond. Nietalleen

heeft hij, samen met Siep Sinnema, de foto's geselecteerd en

grotendeels ook gemaakt. Hij heeft mee de teksten geredi-

geerd en heeft vele avonden gestoken in de organisatori-

sche kant van dit boekwerk. Hij ging mee met al het over-

leg met de Friesche pers, de vormgeefster, redactie en subsi-

diegevers en maakteook daar altijd een prima verslag van.

Met deze Gouden vlinder ontving de zeer actieve Vlinder-

werkgroep Friesland in de persoon van haar secretaris

Gerard Bergsma een verdiendebeloning voor al haar

inspanningen.

Vlinder-2000 Twee gebroken armen konden Joop Verburg

niet verhinderen de Gouden Vlinderen de bijbehorende

oorkonde persoonlijk in ontvangst te nemen. De dolgeluk-

kige voorzitter van de vlinderwerkgroep vande Vereniging

voor Natuurbescherming Zuidwolde(Dr) zag deze onder-

scheiding terecht als de kroon op het project Vlinder-2000,

dat de werkgroep in de afgelopen vier jaar had uitgevoerd.

In 1996 vatte de Vereniging voor Natuurbescherming Zuid-

wolde (Dr) het plan op om de uiteenlopende activiteiten

wat meer samenhang te geven door ze te groeperenrond

een bepaald thema. Gekozen werd voor het thema vlinders.

Op dat moment was er vrijwel niemand in de vereniging

die enig verstand had van vlinders en veel verder dan dag-

pauwogen, kleine vossen en witjes kwamen de meesten

niet. Enthousiast, maar ook argeloos werd met een vierjarig

project gestart dat de naam Vlinder-2000kreeg. Argeloos,

omdat er destijds niemand was die zich voorstelde hoe

breed ditproject uit zou groeien.

Van 1996 tot en met juni 2000 is de groeponder de bezielen-

de leiding van Joop Verburg bezig geweest met dit project.

Een greepuit de activiteiten:

1997: scholing van de deelnemers van het project, eerste

contact met de gemeente over onderhoudgemeente-

lijk groen en bermbeheer;

1998: scholenproject, aanleg vlindertuin;

1999: voorbereiding manifestatie2000 met 16 deelevene-

menten; o.a. brochure, diaserie, videofilm, midden-

standsactiviteiten, VW-gids, jeugdactiviteiten, exposi-

tie, CD met vlinderliedjes;

2000: de slotmanifestatievan eeenweek.

De werkgroep heeft vier jaar lang met veel enthousiasme

aan dit veelomvattendeproject gewerkt. Wat dit project zo

bijzonder maakt, is dat werkelijk alle lagen van de bevol-

king erbij betrokken zijn: schoolkinderen, volkstuinvereni-

ging, lokale koren, de VW, de middenstand, de gemeente.

Het doel van de vereniging - de natuur dichter bij de bevol-

king en het bestuur van Zuidwolde te brengen -
is hiermee

dan ook bereikt. De Vlinderstichting is er zeker van, dat

Vlinder-2000 eeninspiratiebron zal zijn voor andere werk-

groependie een dergelijke omvangrijk project op poten wil-

len zetten.

Gerard Bergsma, secretaris van de vlinderwerkgroep Friesland treedt voor één

keer op de voorgrond, foto:annetvan berkel

Joop Verburg,
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voorzitter van de vlinderwerkgroepZuidwolde neemt ondanks

zijn tijdelijke handicapgraag de Gouden Vlinder in ontvangst.


