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Tentoonstellingen

t/m 30 mei in Utrecht

Herstel dagvlinders
NME Griftsteede, Van Swindestraat

129, tel. 030 2722888

t/m 30 mei in Druten

Tuinieren met planten en dieren

Openbare Bibliotheek, Heuvel 3,

tel. 0487 514804

t/m 31 mei in Bargum

Tuinieren met planten en dieren

Gemeente Tytsjerksteradeel, Raad-

huisweg 7, tel. 0511 460933

t/m 31 mei in Spijkenisse

Minder maaien, meer dieren

Milieuhuis,A. v/d Nootstraat 6,

tel. 0181 600093

t/m 25 juni in Voorburg

Vlinders in het veenweidegebied

Stadskinderboerderij Essesteijn,

Essepad 8, tel. 070 3876822

1 t/m 30 juni in Zeewolde

Bescherm dagvlinders
IVN Zeewolde, De Rode Schuur,

tel. 036 5223240

1 juni t/m 31 juli in Amersfoort

Tuinieren met planten en dieren

CNME Landgoed Schothorst, Schot-

horsterlaan 21, tel. 033 4803797

1 juni t/m 31 juli in Ruinen

Tuinieren met planten en dieren

BC Dwingelderveld, Benderse 22,

tel. 0522 472951

1 juni t/m 31 juli in Amersfoort

Herstel dagvlinders
CNME Landgoed Schothorst, Schot-

horsterlaan 21, tel. 033 4803797

1 juni t/m 31 augustus, Castricum

Vlinders in de duinen

Bezoekerscentrum De Hoep, Johan-

nisweg 2, tel. 0251 661071

1 juli t/m 30 september in Kamerik

Vlinders in het veenweidegebied

Bezoekerscentrum Het Oortjespad,

Oortjespad 1, tel. 0348
-

401193

of 0348
-

401033

2 juli t/m 31 oktober in Nes

Bescherm dagvlinders en Dag-

actieve nachtvlinders

Natuurcentrum Ameland, Strand-

weg 38, tel. 0519 542737

De volgende tentoonstellingen zijn

te huur bij De Vlinderstichting:
• Herstel dagvlinders, onze nieuw-

ste tentoonstelling, goot in op

achtergronden van de achteruit-

gang van de dagvlinders en de

mogelijkheden die er zijn voor

herstel. Aan de hand van een

viertal voorbeelden wordt infor-

matie gegeven over het leven

van vlinders en de eisen die ze

aan hun omgeving stellen.

Huurprijs: f 750,- per vier weken.

• Vlinders in de duinen is een fraai

vormgegeven tentoonstelling

over het Nederlandse duingebied

en de vlinders die daar voorko-

men. Met informatie over de bio-

logie van vlinders, ecologische

aspecten, leefgebieden, de ach-

teruitgang van vlinders en de

mogelijkheden voor behoud,

herstel en ontwikkeling.

Huurprijs: f 500,- per vier weken.

• Bescherm dagvlinders gaat over

het leven van vlinders, de bedrei-

gingen waaraan de leefgebieden

van vlinders blootstaan, en de

maatregelen die zowel in het

landelijk gebied als in de stede-

lijke omgeving nodig zijn om

vlinders te beschermen.

Huurprijs: f 500,- per vier weken.

• Vlinders in het veenweidegebied

behandeltvlindersoorten die

kenmerkend zijn voor het veen-

weidegebied.

Huurprijs: f 150,- per
vier weken.

• Minder maaien, meer dieren

informeert over de achtergron-
den van gefaseerd maaibeheer.

De tentoonstelling geeft informa-

tie over wat er gebeurt met het

dierenleven als er wordt

gemaaid en hoe deze negatieve
effecten kunnen worden voorko-

men.

Huurprijs; f 100,- per vier weken.

• Dagactieve nachtvlinders geeft

informatie over en afbeeldingen

van acht dagactieve nachtvlin-

dersoorten.

Huurprijs: f 50,- per vier weken.

Tuinieren met planten en dieren

stimuleert mensen om hun tuin

op een natuurvriendelijke manier

in te richten en te onderhouden.

De tentoonstelling wordt beheerd

door De Vlinderstichting namens

het platform Tuinieren met plan-

ten en dieren.

Huurprijs: f 250,- per vier weken.

Meer informatie? Bel De Vlinder-

stichting, tel. 0317-467346,

e-mail info@vlinderstichting.nl

t/m 27 mei in Dordrecht

Vlinders, sierlijke fladderaars

Weizigt Natuur- en Milieumuseum

Van Baerlestraat 30a,

tel. 078 6141900

f/m 30 mei in Voorburg
Bescherm dagvlinders

Stadskinderboerderij Essesteijn
tel. 070 3876822


