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In ’t kort

Zadenlijst wilde planten

behandeling nodig hebben is infor-

matie op
de verpakking te vinden.

De soorten kosten f 1,75 of f 0,80

per zakje voor ca. 1 -2 m
2

,
de

meeste mengsels kosten f 5,00 of

f 2,25. De opbrengst komt ten

goede aan de KNNV.

De meeste zaden zijn verzameld

door KNNV-leden in eigen tuin.

Met het beschikbaar stellen van

deze zaden wil de KNNV, vereni-

ging voor veldbiologie, bewerkstel-

ligen dat men meer oog krijgt voor

inheemse planten en dieren. Tevens

bevordert de KNNV het ecologisch

tuinieren door het
geven van cur-

sussen en samen te werken met de

AWN aan het Keurmerk Natuurlijk
Tuinieren,

Kom naar de Vrije Vogel
Clubdagen
Vanaf zaterdagmorgen 9 tot en met

zondagmiddag 10 juni vindt één

groot natuurspectakel plaats: de

Vrije Vogel Clubdagen. Het hele

weekend lang kunnen jongeren

mee gaan vogelen, libellen en vlin-

ders zoeken, vleermuizen luisteren,

muizen
vangen,

nachtzwaluwen

horen rond het bezoekerscentrum

van Natuurmonumenten in Oister-

wijk. Bij het bezoekerscentrum is

een grote natuurmarkt ingericht

met veel weetjes over vogels, insec-

ten, waterbeesten en nog veel

Tuinieren met wilde planten? Dat is

alternatief en aantrekkelijk voor

vogels en vlinders. Maar... hoe

kom je aan de benodigde zaden?

De KNNV-afdeling Hoorn/West-

Friesland brengt al weer voor de

11e keer haar uitgebreide zaden-

lijst uit, waaruit u uw keuze kunt

doen. De zadenlijst is te bestellen

door ƒ 3,00 over te maken op giro

369 25 53 t.n.v. De Hoornbloem te

Zwaag, o.v.v. uw adres en zaden-

lijst 2001.

Ook is de lijst gratis te downloaden

van het web via www.knnv.nl/hoorn

Dit jaar bevat de lijst korte informa-

tie over 234 soorten meest inheem-

se wilde planten, zoals welriekende

agrimonie, bolderik, grote pimper-

nel of wolfskers. Naast deze aparte

soorten zijn er ook acht speciale

mengsels verkrijgbaar voor ca, 4

m
2

, bijv. 1-jarigenmengsel, hom-

melplanten- of vogeltuinmengsel.
Van elke soort staat zowel op de

lijst als op de verpakking aangege-

ven wat de bloeitijd, hoogte en

meest gunstige standplaats is. Ook

wordt in de lijst vermeld hoe men

de zaden dient te behandelen.Van

de soorten die een afwijkende
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meer. Er zijn workshops, quizzen,

alles in het teken van de natuur.

Het hele weekend is gratis! En je

mag familie en vrienden meene-

men. Om niets te hoeven missen

kan je blijven slapen op een cam-

ping in de buurt. Heb jij zin in zo'n

spetterend natuurweekend? Geef je

dan op voor de Vrije Vogel Clubda-

gen. Schrijf een kaartje naar: Vrije

Vogel Club, Postbus 925, 3700 AX

Zeist.

Farm Lator: vlinderen met

oog voor de omgeving
Excursieboerderij Farm Lator orga-

niseert actieve natuur- en cultuur-

vakanties in Noordoost-Hongarije.
De gastheer van Farm Lator is een

Nederlandse oecoloog en ex-mede-

werker van De Vlinderstichting met

een brede kennis van de vlinders,

vogels en planten in de regio. Zijn

vrouw is Hongaarse, waardoor u

tevens kunt 'proeven' van de Hon-

gaarse cultuur. Zij neemt u desge-

wenst mee naar de knapste stad

van Hongarije (Eger) of naar de

intrigerende kalk- en kolenbranders

in het Bükk-gebergte.
Farm Lator heeft twee aspecten van

natuurtoerisme hoog in het vaan-

del, nl. authenticiteit en respect

voor natuur en lokale bevolking.

Tijdens het verblijf worden de gas-

ten als het ware ingebed in de lan-

delijke en natuurlijke omgeving. Zij
overnachten in gerestaureerde

boerderijen of op een mooi en

natuurlijk gelegen camping. Er

wordt gewerkt met kleine groepen

om de beleving te maximaliseren

en de natuur zo min mogelijk te

storen. Tevens wordt zoveel moge-

lijk gebruik gemaakt van de dien-

sten die de lokale bevolking ons

verlenen kan (gidsen, boeren,

ambachtslui, plaatselijke winkel-

tjes). Ook stimuleert Farm Lator de

lokale natuurbescherming.
De vlinderreizen vinden deze zomer

plaats van 23 juni tot 1 juli en van

7 tot 15 juli. Wilt u ook wel eens

verwend worden met 'exotische'

soorten als een Hongaarse zwever

of een Tsarenmantel, of gewoon

genieten van heel veel moois bij

elkaar, aarzel dan niet. U kunt ook

individueel komen en uw eigen ver-

blijf componeren in een gegaran-

deerd rustgevende omgeving.
Voor meer informatie over verblijfs-

mogelijkheden op en activiteiten

van Farm Lator: 0186-693939. Zie

ook het artikel in Vlinders, februari

2000, en de advertentie elders in

dit blad.

Excursie Kampina
Op 29 juli organiseert Harold van

de Oetelaar een mooie en leerza-

me excursie op de Kampina in

Oisterwijk. Er wordt om 11.00 uur

vertrokken vanaf het Bezoekerscen-

trum Oisterwijk. Harold komt al

zo'n dertig jaar op deze heide, dus

hij weet de mooiste plekjes wel te

vinden. De excursie duurt in princi-

pe twee uur, maar, zo zegt Harold:

"...dat loopt altijd uit! 1'. Wilt u mee,

meld u dan aan bij Harold van de

Oetelaar, tel. 013-5219209.

Vlinders, sierlijke fladde-

raars

Nog tot en met 27 mei kunt u in

het Weizigt Natuur- en Milieumuse-

um de tentoonstelling Vlinders, sier-

lijke fladderaars bekijken. Bezoe-

kers maken er kennis met dagvlin-

ders in Nederland en de op het

Eiland van Dordrecht voorkomende

soorten. De tentoonstelling staat

hier in het kader van de Nationale

Kinder-vlinder-kijk-actie. Adres; Van

Baerlestraat 30a, Dordrecht, tel.

078 6141900.

Open dagen bij Kwekerij De

Kleine Vos

Kwekerij De Kleine Vos is een biolo-

gische kwekerij waar vaste planten

gekweekt worden die druk bezocht

worden door vlinders, hommels en

bijen. In het kader van de Landelij-
ke Open Dagen bij de Biologische
Boer organiseert De Kleine Vos in

het weekend van 23 en 24 juni
allerlei activiteiten rond het thema

Natuur op de biologische boerderij.
De bezoekers kunnen op allerlei

manieren nader kennismaken met

het leven van vlinders, bijen en

andere insecten en zullen neetor-

en waardplantenvolop aanwezig

zijn. Op beide dagen bent u van

harte welkom tussen 10.00 en

16.00 uur. Adres: Molenend 3,

9474 TD Zuidlaarderveen, tel.

0598 491890. Zie ook bij dona-

teursaanbiedingen.

Banjeren door de natuur

Op Het Woldhuis in Apeldoorn
worden in de zomer twee zomer-

kampen georganiseerd. Zelf ont-

dekken en aan den lijve ondervin-

den wat je met en in de natuur kunt

meemaken, staat centraal. De

kampen zijn bedoeld voor kinderen

van 8 tot en met 13 jaar. Data: 16

t/m 20 juli en 23 t/m 27 juli. Meer

informatie en inschrijvingen: Stich-

ting Veldwerk Nederland, Het

Woldhuis 11, 7325 AN Apeldoorn,
e-mail info@veldwerknederland.nl.

NJN zomerkampen
Tussen 11 juli en 28 augustus orga-

niseert de Nederlandse Jeugdbond

voor Natuurstudie (NJN) elf zomer-

kampen voor jongeren tussen de

12 en 25 jaar en één kamp voor

kinderen van 10 en 11 jaar. Tijdens
de kampen maken de deelnemers

kennis met vele facetten van de

natuur: insecten, planten, vogels en

zoogdieren. Meer informatie is ver-

krijgbaar bij het landelijke secreta-

riaat, tel. 035 6559848,

info@njn.nl of via de website

www.njn.nl.

Walcherse tuindagen
Op 22, 23, 29, 30 juni, 7 en 8 juli
stellen vijf tuinenbezitters hun tuin

open voor publiek van 10.00 tot

1 7.00 uur. Voor liefhebbers van

natuurlijk tuinieren is met name de

Zwanenhof, Klaassesweg 2 in

Biggekerke interessant, met een

natuurlijke vijver, bosplantsoen en

bloemenborders waar dieren vrij

rondlopen. Meer informatie: Mies

Zwaan, tel. 0118 551924.

Vlinderen in de Morvan

Oud-bestuurslid Dolf Mol kocht

begin vorig jaar een huis in de

Morvan (Bourgogne). Tussen het

verbouwen door spotte hij maar

liefst 49 soorten vlinders, en er zit-

ten er nog veel meer. Keizersman-

tel, grote vos en blauwe ijsvogel-
vlinder waren dagelijkse gasten.

Het verbouwen is voorbij, en dus

ontvangt hij tussen 23 juni en 15

juli graag enthousiaste vlinderaars

in zijn royale en rustieke huis met

cour, tuin en boomgaard. Voor

inlichtingen belt u 020 4689357.


