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In ’t kort

Vlinderen aan de
Zeeuwse Rivièra

De vakantie in Zoutelande is voor

ons elk jaar weer even boeiend en

verrassend. Wij kunnen dit gebied

bij alle natuurliefhebbersvan harte

aanbevelen!

Bert en Jeanne Wiegmans

September is weer

Groene Maand!

In september 2001 wordt voor de

tweede maal de Groene Maand

georganiseerd door zeven organi-
saties actief op het gebied van

groene recreatie, natuur, milieu,

landschep en duurzame land- en

tuinbouw. Overal in Nederland

worden tal van evenementen met

een 'groen' karakter georganiseerd

met als centraal thema Groene

Wegen. De Groene Maand biedt

iedereen de mogelijkheid om

natuur, milieu en landschap in

Nederland op een andere manier

te zien en te beleven. Het unieke

van de Groene Maand zit in het

grote, gevarieerde en gebundelde
aanbod van regionale en lokale

activiteiten. Wandelend, fietsend of

op andere wijze, en al dan niet

onder leiding van een gids, kunt u

de prachtige natuur in ons land

verkennen.

De Groene Maand 2001 wil ieder-

een op een aantrekkelijke manier

laten kennismaken met natuur,

milieu, landschap en duurzame

recreatie, land- en tuinbouw.

Een overzicht van alle evenementen

is te zien op www.groene-maand.nl

Schrijven voor Vlinders

Hebt u, alleen of met uw werk-

groep,
onderzoek gedaan naar

een vlindersoort of een vlinderge-

bied bij u in de buurt? Laat het

onze lezers weten: schrijf erover

in Vlinders! Neem voor u gaat

schrijven eerst even contact op

met de redactie (Liesbeth van

Agt, tel. 0317 467346,

liesbeth.vanagt@vlinderstich-

ting.nl. De deadline voor het

novembernummer is 1 septem-

ber.

Themadag Insecten in

de duinen

Het duurt nog even, maar op vrij-

dag 14 december wordt er in

Naturalis te Leiden een themadag

gehouden over insecten in de dui-

nen. Afgelopen jaren is het onder-

zoek naar insecten in de duinen

sterk toegenomen en steeds vaker

spelen insecten een rol in het

beheer. Het voor een groot deel

door vrijwilligers uitgevoerde

onderzoek heeft afgelopen jaren
interessante resultaten opgeleverd.
Dit was aanleiding voor EIS-Neder-

land en Stichting Duinbehoud om

een themadag aan dit onderwerp

te wijden. De dag staat open voor

alle geïnteresseerden maar is speci-

aal gericht op beheerders van

duingebieden en vrijwilligers die

actief zijn in de duinen. De toegang

is gratis. Meer informatie bij

EIS@naturalis.nnm.nl.

Thuis in het landschap
De twintigste Week van het Land-

schap, georganiseerd door de pro-

vinciale Landschappen, vindt dit

jaar plaats van 22 tot en met 30

september. In elke provincie wor-

den, op bijzondere locaties, tal van

activiteiten georganiseerdvoor

natuurliefhebbers.Thema is dit jaar
'Thuis in het Landschap1. Dat is

zowel van toepassing op dieren

(hoe woont een das?) als op de

deskundigheid van de provinciale

Landschappen als het gaat om het

beheer van natuur en landschap.

In het kader van de week van het

Landschap worden tal van wandel-

en fietstochten, maar ook excursies

met de boswachter, kinderactivitei-

ten en exposities georganiseerd.

Daarbij wordt ook aandacht

gevraagd voor bijzondere locaties.

Wilt u meer informatie, vraag dan

de gratis krant met activiteiten aan

bij De Landschappen, tel. 030-

6017205 of kijk op www.land-

schappen.nl.

Nazomeren in Niedorp
Alweer voor het vijfde jaar nodigen

tuineigenaren, kunstenaars en hob-

byisten u uit om op zaterdag 18 en

zondag 1 9 augustus op
bezoek te

komen en kennis te maken met

hun creatieve activiteiten. In de acht

dorpen die Niedorp telt is een

(fiets)route uitgezet langs meer dan

90 deelnemers. Zo zijn onder

andere een aantal bijzondere tui-

nen en een kwekerij van bijzondere

planten die dagen open voor het

publiek. Mail voor meer informatie

naar homeovisie@compuserve.com

Collectie te kijk
In het Milieu Educatie Centrum

Eindhoven is een Natuurhistorisch

Museum ondergebracht, waarvan

in het MEC tot en met 28 oktober

een deel van de omvangrijke col-

lectie te zien is. Deze collectie

bestaat uit opgezette vogels, zoog-

dieren en insecten, gedroogde

planten, eieren, stenen, mineralen

en fossielen. Ook zaken als verza-

melbeleid en het prepareren en

conserverenvan objecten komen

uitgebreid aan de orde.

MEC, Genneperweg 145, 5644 RS

Eindhoven, tel. 040-2594700.

Openingstijden: za t/m ma 13.00 -

1 7.00 uur;
di t/m vr 9.00 tot 1 7.00

uur.

Waargenomen vlinders

Waargenomen nachtvlinders

Zoutelande ligt op Walcheren en is

als kustplaats met de meeste zon

een vakantieplaats bij uitstek. Al

jaren gaan wij hier al met vakantie.

Dat ook de vlinders deze zonnige

omgeving zeer weten te waarderen,

blijkt wel als je daar een wandeling

gaat maken. Het duingebied is

vanaf het eind van de boulevard

van Zoutelande tot aanVlissingen
beschermd natuurgebied, waarin je

verschillende routes kunt lopen, de

ene nog mooier dan de andere. De

biotoop bestaat uit vele soorten

grassen en talrijke andere planten-

soorten.

Van 19 augustus tot 2 september
2000 zijn we in Zoutelande

geweest. Al deze dagen waren erg

zonnig met hooguit matige wind uit

het zuidoosten en een temperatuur

tussen 20 en 28 ° C, De grootste

verrassing die we afgelopen jaar

tegenkwamen was de oranje luzer-

nevlinder. Voor de eerste keer in

dertig jaar zijn we die in dit gebied

tegengenkomen.Welke vlinders we

verder gezien hebben staat in de

tabel.

bont zandoogje 175

klein koolwitje m: 137 v:133

oranje zandoog 60

atalanta 98

bruin zandoogje 43

bruin blauwtje m: 34 v: 24

distelvlinder 16

citroenvlinder 32

heidevlinder 32

ica rusblauwtje m: 54 v: 12

groot koolwitje m: 9 v: 18

oranje luzernevl. 25

klein dikkopje 54

kleine parelmoervl. 6

gamma-uil 50

rietinktdrinker 8

st. jacobsvlinder 10

hageheld 4

kleine beervlinder 12

Waargenomen libellen

oeverlibel 24

blauwe glazenm. 5
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Vrijwilligers: we kunnen

niet zonder ze!

2001 is door de Verenigde Naties

uitgeroepentot Internationaal Jaar

van Vrijwilligers. De waardering en

erkenning van het belang van vrij-

willigerswerk staat hierbij centraal.

Aanleiding om eenste kijken wat

voor rol ze spelen bij De Vlinder-

stichting.

De Vlinderstichting is van oudsher

een organisatie, waaraan vele vrij-

willigers een bijdrage leveren. Toen

De Vlinderstichting pas was opge-

richt (in 1983), werkten er zelfs

bijna alleen vrijwilligers op het kan-

toor in Wageningen.

"Zonder vrijwilligers zou het werk

van onze stichting een stuk moeilij-
ker worden!", zegt Jan van der

Made, directeur van De Vlinder-

stichting. "In heel het land houden

wel 1 500 vrijwilligers zich bezig

met het verzamelen van vlinder- en

libellenwaarnemingen, die zij aan

ons doorgeven. Alleen door inzet

van al deze vrijwilligers kan bij-
voorbeeld het Netwerk Ecologische

Monitoring in stand worden gehou-
den." Hoewel op het kantoor de

vrijwilligers steeds meer plaats
maakten voor betaalde krachten,
verrichten vrijwilligers nog steeds

veel belangrijk werk bij De Vlinder-

stichting. Er zijn gelukkig altijd wel

mensen die iets voor een goed doel

willen doen met de vrije tijd die ze

hebben. In Wageningen werken

vooral bij de bibliotheek en de

kweek veel vrijwilligers. De biblio-

theek is, onder andere dankzij de

vrijwilligers, de laatste jaren een

stuk toegankelijker geworden. En

de vlinderkweek is in het seizoen,

van februari tot oktober, een tijdro-

vende klus. Ook bij de afdelingen
Onderzoek & Advies en Voorlich-

ting & Advies werken regelmatig

vrijwilligers. "Zij houden zich vooral

bezig met allerlei projecten die we

als stichting wel belangrijk vinden

maar waar geen financiering voor

is", zegt Jan van der Made. "Vrijwil-

ligers zijn voor ons onbetaalbaar.

We kunnen niet zonder ze!'.

Janny Reitsma-Jonker is vrij-

williger bij De Vlinderstichting sinds

januari 1998. "Ik vond het, nu ik

niet meer werk, niet leuk om alleen

met huis en haard en tuin bezig te

zijn. Ik heb een grote affiniteit met

vlinders. Mijn vader was vroeger

een fanatieke vlindervanger die een

uitgebreideen bijzondere vlinder-

verzameling had. In die tijd kon dat

nog. Daarom sprak het me meteen

aan, toen ik hoorde dat De Vlinder-

stichting vrijwilligers zocht. Ik doe

allerlei dingen die met dia's te

maken hebben: het bijhouden van

het diabestand, inramen van nieu-

we dia's, het opzoeken van dia's

voor lezingen of artikelen. Het was

best een puinhoop toen ik hier

kwam, nu is het gelukkig een stuk

verbeterd. Het zijn 8000 tot 10000

dia's, dus daar heb ik een hoop

werk aan.

Ik zet me ook in bij La Fraternité,

een organisatie die de maatschap-

pelijke en culturele belangen

behartigt van minderheden. Ik

help daar kinderen die op de

basisschool problemen hebben

omdat ze de taal nog niet goed

beheersen met vooral taal en ook

rekenen. Allemaal natuurlijk in

overleg met de school.

Vrijwilligers zijn belangrijk omdat

anders een heleboel werk, vooral

in de verzorgende sector, niet

gedaan zou worden. Dat geldt ook

voor andere sectoren. En ook voor

De Vlinderstichting, Het is goed dat

daarop de aandacht wordt
geves-

tigd. Het jaar van de vrijwilligers
kan een methode zijn om meer

mensen te motiveren.

Tot slot: ik vind De Vlinderstichting

een leuke club mensen waar ik elke

week met plezier naar toe ga."

Jeroen Meeussen, vrijwilliger

van het eerste uur: “Ik ben met vrij-

willigerswerk begonnen kort na

mijn afstuderen aan de Landbouw-

universiteit Wageningen. In die tijd

was het knap lastig om betaald

werk te vinden. Ik had echter geen

zin om de hele dag thuis te zitten,

dus ben ik op zoek gegaan naar

een leuke en nuttige 'tijdsbeste-

ding'. Ik heb plantenziektenkunde

gestudeerd met als specialisatie

entomologie. Ik stond in de vrijwilli-

gers-vacaturebank ingeschreven

voor iets met 'natuur' en 'insecten'.

Toen De Vlinderstichting vrijwilligers
zocht was de match snel gemaakt.
In augustus 1985 ben ik bij de

voorloper van de Vlinderstichting,
het Landelijk Dagvlinder Project,

begonnen. De eerste twee jaar heb

ik er 4 tot 5 dagen per week als

vrijwilliger gewerkt. Daarna ben ik

lid van de redactie van het tijd-

schrift geworden. Het werk stond

toen nog in de kinderschoenen,
veel projecten moesten worden

opgezet. Zo heb ik mij onder meer

beziggehouden met het kweken

van Nederlandse dagvlinders (m.n.

'brandnetelvlinders' zoals kleine

vos, dagpauwoog en atalanta) voor

scholen en organisaties als de Fle-

vohof, het ontwikkelen en verzor-

gen van tentoonstellingsmateriaal,
hand- en spandiensten voor het

tijdschrift dat toen nog in zijn

geheel getypt moest worden met

'koppen' van wrijfletters.

In diezelfde tijd ben ik ook actief

geworden bij 'De Zonnebloem'.

Dat is een landelijke organisatie die

zich inzet voor eenzameouderen.

Deze mensen worden regelmatig

bezocht door vrijwilligers en er wor-

den diverse activiteiten georgani-
seerd zoals een gezellige middag,

een boottocht, een bezoekje aan de

Keukenhof en ook vakantieweken.

Het is goed om in deze tijd waarin

alles steeds sneller, beter en groter

moet ook aandacht en zorg te

besteden aan deze kant van onze

maatschappij. Vrijwilligers zijn

belangrijk omdat ze vaak de

enthousiaste kern van een organi-

satie vormen.”

Geert van der Zandt is vrijwilli-

ger sinds april 1999. "Ik doe vrij-

willigerswerk omdat ik wegens ziek-

te niet betaald kan werken, maar

toch graag wil iets wil doen. De

Vlinderstichting trok me aan omdat

ik bioloog ben. Wat ik hier doe sluit

daarom goed aan bij mijn achter-

grond. En ik dacht dat het een

leuke werkomgeving zou zijn. Dat

is overigens ook gebleken. Ik werk

voor de vlinderkweek en de docu-

mentatieafdeling. De vlinderkweek

kost heel veel tijd, omdat de vlin-

ders erg goed verzorgd moeten

worden. De kooien moeten zeer

regelmatig worden schoonge-

maakt, de rupsen en vlinders moe-

ten te eten krijgen. Naast betaalde

krachten worden daarom ook vrij-

willigers ingezet. Vrijwilligerswerk is

belangrijk omdat je het niet voor

het geld doet. Daarom geeft het je

een extra goed gevoel."

Jeroen: “Vrijwilligers zijn belangrijk

omdat ze vaak de enthousiaste kern

van een organisatie vormen."

Geert: "Vrijwilligerswerk is belang-

rijk omdat je het niet voor het geld
doet.

”

Janny: "Een heleboel belangrijk

werk zou niet gedaan worden als er

geen vrijwilligers waren!"


