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In ’t kort

Informatiedag vogel-, vlinder-

en natuurreizen

Burgemeester opent Vlinder-

rotonde in Veenendaal

Op 21 juni is in Veenendaal de

Vlinderrotonde, officieel geopend
door burgemeester Spros. De

rotonde is ontworpen door Peter

Scheepers en Roel ter Horst, beide

werkzaam bij het bureau groen-

voorzieningen & wijkbeheer.

Het ontwerp van de rotonde was

winnaar in de prijsvraag 'De uitda-

gende rotonde' van de Stichting
Plant Publicity Holland in 1999.

Natuur in de stad is belangrijk in

Veenendaal, Juist de relatie tussen

planten en dieren geeft het werk

van groenvoorzieners een belang-

rijke meerwaarde en extra verant-

woordelijkheid.

De vlinderrotonde is opgebouwd uit

vakken met bloeiende dwerghees-

ter, een haagstructuur, een losse

heestergroep en een ring van leibo-

men. De soortkeuze is gebaseerd

op de nectarproductie voor vlinders

en bijen. Ook is rekening gehou-

den met bloeitijdstip en bloemkleur

gele potentilla, blauwe lavendel,

roze teucrium en rode, enkelbloe-

mige rozen.

De hagen maken de rotonde aan-

trekkelijk voor het oog en geven

beschutting; ze scheppen een

microklimaat voor de insecten die

op de nectar afkomen. In het mid-

den komen de plantvakken bij

elkaar in een losse groep
vlinder-

struiken. De leibomen en de bijzon-
der leiconstructie mét vlinders

maken de rotonde van verre zicht-

baar. Ze benadrukken deze bijzon-
dere plek in het groen en bieden

aan de vlinders een overzicht over

de lekkernijen alvorens zij een duik

nemen in de nectar. De haagstruc-

tuur is gemaakt van Taxus baccata.

Roel ter Horst

17 november: Nationale

natuurwerkdag
Op 17 november a.s. gaat in heel

Nederland voor de eerste maal de

Natuurwerkdag van start. Deze dag

heeft als doel meer mensen actief

te maken in de natuur.

De natuur heeft dringend hulp

nodig. Niet alleen in de bescherm-

de gebieden, maar ook in openba-

re natuurgebieden is onderhoud en

verbetering van de natuurlijke

omgeving noodzakelijk. Vaak red-

den de organisaties die hierin actief

zijn het niet alleen met de steeds

kleiner wordende groep vrijwilli-

gers. Daarom is de Natuurwerkdag
in het leven geroepen. Iedereen

vanaf 1 2 jaar kan zich aanmelden

om, onder leiding van professione-

le begeleiders en ervaren vrijwilli-

gers, op een van de 150 locaties

mee te werken. In iedere provincie

zijn verschillende gebieden waar

diverse werkzaamheden in de

natuur worden verricht. Een over-

zicht van de locaties staat op

www.natuurwerkdag.nl.

Oproep Antarctica

Op de landelijke dag van de vlin-

derstichting van het jaar 2000 heb-

ben wij iemand gesproken die naar

Antarctica was geweest. We hebben

toen ook zijn adres (ik geloof nabij

Amsterdam) en zijn email adres

gekregen. Nu gaan wij binnenkort

naar Antarctica en wilden wij con-

tact met hem opnemen, maar

helaas zijn we tijdens onze verhui-

zing het briefje met zijn gegevens

kwijt geraakt. Wie zich hierin her-

kent, zou die met ons contact op

willen nemen. Ook ieder ander die

ooit naar Antarctica is geweest mag

reageren. Alvast heel erg bedankt.

BurgemeesterSpros op de rotonde.

Eco Tourist Services is een kleine

reisorganisatie, gespecialiseerd in

(duurzame) vogel- en natuurreizen

voor echte natuurliefhebbers.De

nieuwe reisbrochure, waarin alle

bestemmingen staan beschreven,

verschijnt half november. Eco Tou-

rist Services organiseert op
zater-

dag 15 december 2001 een info-

dag. De dag vindt plaats in 'De

Twee Marken' te Maarn en begint

om 9.30. Door middel van korte

diapresentaties geven de reisbege-
leiders een beeld van reizen die in

2002 worden georganiseerd naar

België, Duitsland, Frankrijk, Spanje,

Griekenland, Hongarije (vlinder-

reisl), Estland, Rusland, Georgië,
Sri Lanka en India. De toegang is

gratis en voor het gebouw is vol-

doende gratis parkeergelegenheid.
In de zalen wordt niet gerookt.

Informatie, routebeschrijving en

programma zijn te verkrijgen bij
Eco Tourist Services, Reeweg 1,

8381 GA Vledder. Telefoon: 0521-

383519 of kijk op www.ecotourist-

services.nl
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Sandra en Martin van den Berg,

055-5421101, msberg@planet.nl

Poppen gezocht
De heer J.H. Stolk zoekt voor

kweekdoeleinden poppen van de

ligusterpijlstaart (Sphinx ligustri) of

de pauwoogpijlstaart (Smerinthus

ocellata). Zijn adres: leplaan 5,

6741 EK Lunteren, tel. 0318

484952.

CD-ROM ‘Vlinders bijvoorbeeld’
De heer Matheeuwsen heeft in

eigen beheer een CD-rom uitge-

bracht. De CD gaat over vlinders,

de landschappen waarin en de

bloemen en planten waarvan ze

leven: hun plaats temidden van

kevers, sprinkhanen of libellen, hun

plaats in het dierenrijk. De CD-rom

kan worden besteld door f 60,-

over te maken op gironummer

2214081 t.n.v. de heer J.J.M. Mat-

heeuwsen te Best. Hij is graag

bereid nadere informatieover de

CD te verstrekken (tel. 0499

390763).

Vlinderberm Canterlân

De Wielenwerkgroep heeft in de

afgelopen tien jaar meer dan

14.000 dagvlinders geteld in 500

meter berm in de buurt van de

Cantelandsebrug over de Murk tus-

sen Gytsjerk en Miedum, Dat is te

lezen in het rapport Fladderen

langs it Canterlan; verslag van tien

jaar Vlinderberm Canterlón. De

vlinderberm is een samenwerkings-

project tussen de gemeenten

Tytsjerksteradiel, Leeuwarden en de

Wielenwerkgroep. Bij het beheer

van de berm wordt rekening gehou-
den met de levenscyclus en de

levensvoorwaarden van dagvlin-
ders. Geconcludeerd wordt dat de

vlinderstand ter plekke door dit vlin-

dervriendelijk beheer de laatste

jaren is bevorderd.

Het rapport is te bestellen door

overmaking van f 15,- op gironum-

mer 4156998 t.n.v. Wielenwerk-

groep Gytsjerk, onder vermelding

van '10 jaar vlinderberm'.

Natuurfotografiewedstrijd
De werkgroep natuurfotografie van

de vereniging voor vogel- en

natuurbescherming in Etten-Leur

organiseert ook dit jaar weer een

wedstrijd voor amateurfotografen.
Er zijn drie categorieën: flora, fauna

en landschappen. De ingezonden

foto's worden tentoongesteld in

februari 2002. Inzenden van foto-

materiaal dient te geschieden tus-

sen 17 en 31 december aan

Jas Mensen, Cimbaalhof 2,

4876 BR Etten-Leur. Hier is ook

nadere informatiete verkrijgen,
tel. 076 5037308 of

aj.mensen@hccnet.nl


