
Nieuws

Verkeerde prijs tuinboek

Atlasnieuws

Er wordt hard gewerkt aan de nieu-

we 'Atlas van de Nederlandse Dag-

vlinders’. Dit boek zal een overzicht

geven van de veranderingen in de

vlinderstand in de twintigste eeuw.

De vorige verspreidingsatlasver-

scheen in 1989 en is ondertussen

natuurlijk verouderd. Daarom

wordt er geschreven en geschrapt,

gelezen en verbeterd, gerekend en

gepeinsd. Al werkende ontstaan

nieuwe ideeën en plannen, die weer

verder uitgewerkt moeten worden,

kortom: er is genoeg te doen!

Landschappen in de twintigste eeuw

Bij één van de ideeën die al schrij-

vende en lezende ontstonden, kun-

nen we uw hulp goed gebruiken. Om

een beeld te geven van de verande-

ringen die de afgelopen eeuw in het

Nederlandse landschap hebben

plaatsgevonden, zijn we op zoek

naar oude landschapsfoto's uit de

jaren veertig, vijftig of zestig. Het is

de bedoelingom terug te

gaan naar deze plaatsen, om

opnieuw een plaatje te schieten. Zo

kunnen opvallende veranderingen,

zoals verstedelijking, verdroging of

natuurontwikkeling, in beeld worden

gebracht.

Oproep

Heeft u een onbeschadigde, oude

foto of dia van een gebied en weet u

precies waar deze
opname gemaakt

is? Laat het ons dan weten!

Dick Groenendijk& Marja Bosveld

Het Natuurloket: gegevens

op het internet

Op 30 november 2001 heeft Staats-

secretaris Geke Faber van Land-

bouw, Natuurbeheer en Visserij Het

Natuurloket officieel van start laten

gaan. Dit gebeurde tijdens een fees-

telijke bijeenkomst in het Stadhuis

van Nijmegen.

Wat is Het Natuurloket?

Het Natuurloket is een gezamenlijk

initiatief van het Ministerie van Land-

bouw, Natuurbeheer en Visserij en

de VerenigingOnderzoek Flora en

Fauna (VOFF). In de VOFF zijn de

WERKGROEPEN

Hieronder vindt u een lijst van

alle vlinder- en libellenwerk-

groepen. Tenzij anders vermeld

zijn onderstaande werkgroepen

vlinderwerkgroepen.

Achterhoek

Silvia Reinderink

Beatrixstraat 2a

7151 DL Eibergen

Achterhoek-West

Marcel Hendriks

Moerbeibloesem 29

7006 MP Doetinchem

Insectenwerkgroep Alblasser-

waard

Dhr. A.W. Sommer

Spijksedijk 6-C

4207 GN Gorinchem

Alphen aan den Rijn

Dinky van Berkel

Kromme Aarweg 3a

2403 NB Alphen a/d Rijn

Apeldoorn

Arend van Werven

Honte 3

7333 HR Apeldoorn

avwerven@wish.nl

Barneveld

Anko de Graaft

Vliegersveldenlaan 30

3771 XG Barneveld

a.m.degraaff@ato.dlo.nl

Bergeyk/Eersel

Trudy Visser

Van Beverwijkstraat 13

5571 BR Bergeyk

theoreijnders@gironet.nl

Bijloop en Turfvaart

Marga van Hassel

Zundertseweg 66

4715 CK Rucphen

Vlinder- en libellenwerkgroep

Brabant Oost

Dick Rakhorst

Fokkershoek 29

5473 VD Heeswijk

armeda@wxs.nl

Insectenwerkgroep Culemborg

Annette van Berkel

Akkerwinde 9

4102 JJ Culemborg

veling@icns.nl

In het novembernummer van Vlin-

ders stond bij de recensie van het

boek Vlinders in de tuin - tuinideeën

en praktische tips een onjuiste ver-

koopprijs. De juiste prijs is: € 14,95

voor donateurs en € 17,95 voor

overige belangstellenden.
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WERKGROEPEN

Den Bosch e.o.

IVN / Vogel- en Natuurwacht

Ko Bieman

Benedictijnenborch 20

5241 KP Rosmalen

bierl@home.nl

Den Helder

Klaas Kaag

Kofstraat 14

1784 RP Den Helder

k.kaag@mep.tno.nl

Dongen (Ken en Geniet)

Fia Grootzwagers

Triangellaan 17

5101 AG Dongen

Drenthe

Jelle de Vries

Zuideresweg 10

9441 TZ Orvelte

Eindhoven

Jan Bontebal

Genneperweg 145

5644 RS Eindhoven

Friesland

Gerard Bergsma

Bosweer 29

8426 GS Appelscha

bergsmagj@cs.com

Groningen ”Stad en ommelaand”

Mw. S, Bontsema

De Akkers 59

9649 JB Muntendam

Libellenwerkgroep Groningen

Dhr. B. van der Wetering

Lichtboei 259

9732 KD Groningen

Hoeksche waard

Henk Bunjes

Spuidijk 11

3262 LH Oud-Beijerland

bunjes@mbib.fgg.eur.nl

KNNV Hoorn

Henny van de Groep

p/a Yellowlaan 24

1695 HV Blokker

Kop van Overijssel

B. van Geel

De Rikking 198

8332 K Steenwijk

Krimpenerwaard

P. Schrijvershof

Corellistraat 14

2901 KB Capelle a/d IJssel

NIEUWS

Particuliere Gegevens verzamelende

Organisaties (PGO's) zoals De Vlin-

derstichting verenigd. Het Natuurlo-

ket is een onafhankelijkeorganisatie

Het loket wil de toegankelijkheidvan

gegevens over dieren en planten ver-

groten. Het gaat daarbij met name

om de aanwezigheid van bescherm-

de soorten. De Vlinderstichting is,

samen met andere VOFF-vertegen-

woordigers, actief betrokken bij de

oprichting van Het Natuurloket.

Toepassing van gegevens

Wanneer iemand ergens wil bouwen

waar beschermde soorten voorko-

men, moet hij daar rekening mee

houden en eventueel een ontheffing

voor aanvragen. Het gaat hierbij om

zogenaamde ‘aandachtssoorten' die

bijvoorbeeld genoemd zijn in de

Vogel- en Habitatrichtlijn. In Neder-

land is veel bekend over de versprei-

ding van soorten. Dit komt doordat

er duizenden vrijwilligers regelmatig

op pad gaan en hun waarnemingen

doorgeven aan bijvoorbeeld De Vlin-

derstichting, FLORON, SOVON of

VZZ. Het doel van deze PGO's is dat

de gegevens op een goede manier

gebruikt worden voor natuurbescher-

mingsdoeleinden. Door in een vroeg

stadium aan gemeenten,provincies

en projectontwikkelaars te melden

dat zij in hun plannen rekening moe-

ten houden met beschermde soor-

ten, is de kans veel groter dat dit

ook daadwerkelijk wordt opgepakt.

Waarom dit loket?

Tot voor kort was voor veel instanties

onduidelijkwaar zij gegevens van-

daan konden halen. Met de oprich-

ting van Het Natuurloket is dit verbe-

terd. Op de website kunnen geïnte-

resseerden direct een eerste check

doen om te kijken of er uit het

betreffende kilometerhok gegevens

bekend zijn. De website geeft geen

informatie over soorten of concrete

waarnemingen. Er wordt alleen

gemeld dat er bijvoorbeeld twee vlin-

dersoorten zijn gezien die op de

Rode Lijst staan, of drie broedvogels

die beschermd zijn vanuit de Vogel-

richtlijn. Meer informatie is, net als

nu, op
te vragen bij de PGO's. Het

Natuurloket kan daar een bemidde-

lende rol in spelen.

Wat kunt u met de gegevens?

Op dit moment is het niet mogelijk

om via de site te zien waar welke

vlinders voorkomen. Die informatie

komt in de nieuwe Atlas. Voor vlin-

der- en libellenwerkgroependie met

bouw- of uitbreidingsplannente

maken hebben waardoor een waar-

devol (natuur)gebied dreigt te wor-

den opgeofferd kan de site bruikbare

argumenten geven om de plannen te

laten aanpassen. En verder is het

voor iedereen leuk om eens lekker in

te zoomen op de kaart en de detail-

lering steeds verder te zien toene-

men, om vervolgens een paar kilo-

meterhokken te selecteren waarover

dan een rapportage kan worden

opgevraagd. Kortom:

www.natuurloket.nl is een bezoek

meer dan waard!

Electronische informatie

Internet speelt een belangrijke rol bij

de informatievoorzieningvan Het

Natuurloket. Voor de voornaamste

doelgroepen is dat geen probleem:

gemeenten,provincies, ministeries,

projectontwikkelaars en adviesbu-

reaus hebben toegang tot het inter-

net. Voor particulieren kan dat lasti-

ger zijn, maar er zijn voldoende

openbare plekken (bibliotheken)

waar ook zij de website kunnen

raadplegen.

Het Natuurloket staat nog in de kin-

derschoenen en zal de komende tijd

verder worden verbeterd en uitge-

breid. U kunt op de hoogte worden

gehouden (wanneeru een e-mail-

adres heeft) door u op de website

aan te melden voor de mailinglist.

BRIEVEN

In het laatste nummer van Vlinders

staat op pagina 8 tot 10 een lezens-

waardig artikel over het fotograferen

van vlinders van Mark Kuiper. De

daar genoemdetips zijn de moeite

van het proberen waard. Op een

enkel punt heb ik enkele aanvullin-

gen:

1. De auteur stelt dat het met de

hand scherp stellen meestal beter

uitpakt dan met de autofocus. Mijn

ervaring is een andere, Als je met de

hand scherp stelt, ben jealtijd meer

en langer bezig, waardoor de kans

dat de vlinder wegvliegt groter is.

Bovendien kun je met de autofocus

een paar trucjes uithalen die met

handmatig scherpstellen veel moeilij-

ker zijn, Met de autofocus kun je

heel snel achter elkaar meerdere

opnamen maken. Bij een goede

autofocus zal iedere nieuwe

druk op de sluiter er toe leiden dat

de camera weer precies scherpstelt.

Uiteraard moet je daarbij nauwkeurig

richten op de ogen. Het rondje waar-

op scherp wordt gesteld is eigenlijk

heel klein. Als je hier ervaring mee

hebt, pakt dat meestal goed uit. Het

maken van meerdere foto's vlak ach-

ter elkaar heeft bovendien het voor-

deel dat er bijna altijd wel een paar

goed scherp zijn. De onscherpe doe

je weg.

2. Natuurlijk valt er met een statief

prima te fotograferen. Maar je hebt

vaak problemen. De vleugels van de

vlinder dienen volledig evenwijdig

aan de film te zijn. Als dat niet zo is,

introduceer je een extra probleem

met de scherptediepte. Als je met

een statief bij een bloem gaat wach-

ten, dan loop je een frisse kans dat

de vlinder niet evenwijdig aan de film

gaat zitten en dan heb je een pro-

bleem. Je kunt dat ook niet oplossen

door met een statief te gaan slepen

naar de andere kant van de bloem.

Want als je vlinders echt wilt verja-

gen dan moet je met een statief aan

het slepen gaan. Dus je moet veel

teleurstellingincasseren. Ik prefereer

uit de hand te fotograferen. Dat doe

ik alleen bij goede lichtverhoudingen

zodat ik met een diafragma van 8 of

11 kan werken en met een goede

sluitertijd. Je bent veel wendbaarder

en niet afhankelijk van de grillenvan

de vlinder. Uiteraard geldt ook hier

weer maak een flink aantal opna-

men, dan zit er zeker iets bij wat

echt goed is.

3. In mijn ogen is de lens een van

de belangrijkstepunten. Je kunt

natuurlijk een lichte tele gebruiken.

Dat heeft het voordeel dat je er niet

bovenop hoeft te zitten. Maar een

probleem is dat het beest meestal te

klein in de zoeker komt. Ik gebruik

daarom een macrolens van 300

mm, die zijn grootste vergroting op

1,60 meter heeft. Dat is een ideale

lens voor vlinders en reptielen. Je

blijft ver weg van het beest, maar je

krijgt ze prima in de zoeker.

Als je wilt zien tot wat voor resulta-

ten dit leidt, kun je kijken op

pagina 51 van de Natuurbalans

2000, onlangs uit gegeven door het

RIVM.

Jan van der Straaten

, „gsiim
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WERKGROEPEN

Limburg

Jo Queis

Spaanse singel 2

6191 GK Beek

LibellenwerkgroepLimburg

Dhr. J.T. Hermans

Hertestraat 21

6067 ER Linne

Maas en Niers

Ger Beumeler

Pr. Beatrixstraat 24

6591 EX Gennep

Mark en Leij

Frans Vermeer

Ghil 4

5111 ED Baarle-Nassau

vermeer@ghil.demon.nl

De Marne

Mevr. Stoltenborgh

Leensterweg 31

9977 PA Kloosterburen

Noord-Kennemerland

Els Swart

Bakkersweg 20

1852 EE Heiloo

Noordoost-Overijssel

Egbert Pullen

Rembrandtstraat 82,

7771 XJ Hardenberg

egbert.pullen@hetnet.nl

Noordoost-Veluwe

Els Koopmans-Grommé

Bongerdpleinl

8162 AW Epe

Noordwest-Veluwe

Bert Beens

Van Lennepstraat 11

3842 XW Harderwijk

Otterlo

Marike van de Pol

Postbus 25

6730 AA Otterlo

vanekeris@hetnet.nl

Libellenwerkgroep Overijssel

Dhr. E. Ruiter

Houtmanstraat 10

8023 EA Zwolle

Utrecht

H. Hendriks

J. de Bekastraat 2

3514 VM Utrecht

Vlinders 1 (2002)
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WERKGROEPEN

Voorne-Putten

Jolanda ten Thije

Koperslager 72

3225 GB Hellevoetsluis

F. Roozen@syntegra.nl

Insectenwerkgroep KNNV

Waterweg Noord

Fred Boekhout

Malmöpad 5

3067 PW Rotterdam

Woerden

Mieke de Haan

Van Teylingenweg 148

3471 GH Kamerik

IJhorst

Luuk Groenendijk

L. Springerlaan 52

7941 GC Meppel

Zaandam

Joke Stuurman

Duke Ellingtonstraat 25

1544 KN Zaandijk

Vlinder- en libellenwerkgroep

Zeeland

Anton Baayens

Grote Abeele 40

4388 VW Oost Souburg
famba@tiscali.nl

Zeeuws-Vlaanderen (Oost)

Joop de Bakker

Pastoor Willemsstraat 5

4586 AJ Lamswaarde

Zuid-Kennemerland

Tineke Schadenberg

Zeeweg 26

2051 EC Overveen

eggen@bart.ni

Libellenwerkgroep Zuid-

Kennemerland

Dhr. J.W. van Velzen

Brouwersstraat 57

2013 WG Haarlem

Zoetermeer

Anja van Beek

Turfberg 16

2716 LT Zoetermeer

Zuidwolde

J. de Haas

Jan Westerhuisstraat 2

7924 RE Veeningen
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