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Vlinders kijken in

Zoo Parc
Overloon

Tekst: Vivian Siebering

Een natuurlijk dierenpark In de voormalige botanische

tuin van Overloon(in Noord Brabant), kun je sinds april

2000 een kleinschalig, natuurlijk dierenpark bezoeken: Zoo

Pare Overloon. Naast de zorg voor het voortbestaan van

uitheemse diersoorten, zoals kleine panda's, zwarte ooie-

vaars en gibbons, vindt Zoo Pare Overloon het belangrijk

om zich in te zetten voor het voortbestaan van inheemse

diersoorten, zoals dagvlinders. Dat is dan ook de reden

voor het ontstaan van een samenwerking tussen het dieren-

park en De Vlinderstichting. De Vlinderstichting levert de

inhoudelijk kennis over vlinders aan, het dierenpark brengt

deze kennis over aan zijn bezoekers. Doel van de samen-

werking is het vergroten van de waardering voor de natuur

bij de bezoekers van Zoo Pare Overloon.

Vlindervallei Het eerste resultaat vande samenwerking is

al te zien in het Zoo Pare: de Vlindervallei.De Vlindervallei

bestaat voornamelijk uit vele verschillende variëteitenvlin-

derstuiken. Met name in de maandenjuli en augustus zul-

len deze planten veel vlinders naar de vallei lokken. Het

komend jaar zal ook het overig gedeelte van het park vlin-

dervriendelijker worden ingericht, zodat rupsen en vlinders

vanafapril tot eind september voedsel en beschutting kun-

nen vinden in Overloon.

Leren over vlinders Naast de zorg voor de aanwezigheid

van de algemene dagvlindersoorten in het park, zal ook op

educatief gebied aandacht aan vlinders worden gegeven.

Op dit moment is een vlinderroute met speurtocht in ont-

wikkeling. Grote informatieveborden in de vorm van ver-

schillende vlinders, vertellen debezoekers stukje bij beetje

het vlinderverhaal.Voor kinderen en volwassenen zijn

speurtochten verkrijgbaar. De antwoordenop de daarin

gestelde vragen zijn te vindenop de grote vlinderborden,

die verspreid over het park komen te staan.

Vlinderweken Vanaf zondag 22 juli tot en met zondag 5

augustus 2001 organiseren Zoo Pare Overloon en De Vlin-

derstichting de Vlinderweken. In 2001 vindt dit evenement

voor het eerst plaats.

Wanneer de Vlinderwe-

ken goed verlopen, gaan

deze jaarlijks plaatsvin-

den in Overloon. Tijdens

de Vlinderwekenstaat

Zoo Pare Overloon in het

teken van de vlinder.

Een greep uit de activiteiten

tijdens de vlindenveken: excur-

sies voor kinderen en volwasse-

nen, theatershoiu, dialezingen,

informatiestand, poppenkast,

knutselen, schminken, vlinder-

spel!r tocht.

Vlinders kijken in Zoo Pare Overloon Van 20 april

tot eind september 2001 vindt de NationaleKinder-vlinder-

kijk-actie plaats. Het Zoo Pare Overloon is tijdens de actie

steunpunt voor de scholen in de buurt van Overloon.

Tevens is het dierenpark gastheer geweest voor de start van

de actie op 20 april. Ook gedurende de Kinder-vlinder-kijk-

actie vervult het park een speciale functie: kinderen van

deelnemendescholen aan de actie kunnen korting krijgen

op een bezoek aan het park. De Vlindervalleiis namelijk

een prima plek om naar vlinders te kijken!

Zoo Pare Overloon geeft korting aan donateurs van De Vlin-

derstichting. Entreeprijzen en openingstijden vindtu in het

gele katern hij de donateursaanhiedingen.

De vlindervallei.

Een samenwerkingsverband tussen een dierentuin en

een natuurbeschermingsorganisatie kom je niet elke dag

tegen. Toch streven De Vlinderstichting en het Zoo Pare

Overloon een gemeenschappelijke doel na: het behoud

van de dagvlinders in Nederland. In 1999 besloten beide

organisaties de handen ineen te slaan. Er staan verschil-

lendeactiviteiten gepland voor dit jaar. Tijd voor een

introductie.
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