
De
Vlinderstichting

NieuwsWERKGROEPEN

Hieronder vindt u alle vlinder-

en libellenwerkgroepen. Tenzij
anders vermeld, zijn onder-

staande werkgroepen vlinder-

werkgroepen.

Achterhoek

Silvia Reinderink

Beatrixstraat 2a

7151 DL Eibergen

Insectenwerkgroep
Alblasserwaard

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
stef.strik@planet.nl

Amersfoort

Monique Heijink
Mandolinestraat 14

3822 DW Amersfoort

r.deman@archis.nl

Apeldoorn
Arend van Werven

Honte 3

7333 HR Apeldoorn
avwerven@wish.nl

IVN Bakel/Milheeze

Toni van der Eisen

Antoon Coolenstraat 64

5421 RC Gemert

Barneveld

Anko de Graaff

Vliegersveldenlaan 30

3771 XG Barneveld

a.m.degraaff@vet.uu.nl

Bergeyk/Eersel
Wil van Herk

Laaghuizerweg 5

5521 LB Eersel

wil.lia.van.herk@wolmail.nl

Bijloop en Turfvaart

Marga van Hassel

Zundertseweg 66

4715 CK Rucphen

Vlinder- en libellenwerk-

groep Brabant Oost

Dick Rakhorst

Fokkershoek 29

5473 VD Heeswijk
gdrakhorst@home.nl

Insectenwerkgroep
Culemborg

Annette van Berkel

Akkerwinde 9

4102 JJ Culemborg
ahvanberkel@planet.nl
www.nvwc.nl

Vertrek Robert Ketelaar

Na jarenlang bij De Vlinder-

stichting actief te zijn geweest
heeft Robert Ketelaar een

andere baan gevonden. Hij is

per 1 december 2003 gaan

werken als ecoloog bij Natuur-

monumenten, in de regio Lim-

burg/Brabant. Niet alleen maar

adviseren en afwachten wat er

met al die adviezen gebeurt,
maar nu is hij zelf verantwoor-

delijk voor het beheer van

prachtige vlinder-en libellen-

plekken zoals de Kampina, De

Sint Pietersberg, de Plateaux

en nog vele andere.

We wensen hem heel veel ple-
zier in zijn nieuwe baan en

komen hem vast nog wel

tegen! De werkgroepen die hij

begeleidde hebben inmiddels

een andere steun en toeverlaat

gekregen.

Steun de herdruk van

Thieme’s rupsengids!
Paul van den Bogaard heeft bij

uitgeverij Tirion gevraagd om

een herdruk van Carter en

Hargreaves (Thieme's gids van)
RUPSEN. Leo Uyterlinde, hoofd

Natuurboeken bij Tirion heeft

hem toegezegd sterk over een

herdruk te willen nadenken als

hij daartoe veel verzoeken zou

krijgen. Daarom vraagt Paul

iedereen die hierachter staat,

net als hij een verzoek aan

Tirion te richten. Wie weet, ligt
de gids dan volgend jaar einde-

lijk weer in de winkel!

Het e-mailadres is

luyterlinde@tirionuitgevers.nl.

Oproep
Een van onze donateurs is

wanhopig op zoek naar de

Ecologische Atlas van de dag-
vlinders van Noordwest-Europa

(F.A.Bink). Wie heeft een exem-

plaar voor hem? Bel of schrijf
naar Jan v.d. Heide, tel. 0513

678095 of e-mail

sb071041@wolmail.nl.

GIFTEN

Een afscheidscadeau en een

jubileumfeest leverden tezamen

het mooie bedrag van € 275,-

op. F.S. H. te W. en A.A. V. te

A., hartelijk dank!

Van J.H. te A. ontvingen wij
een schenking van € 230,-.
Ook hiervoor onze dank!

Warmere aarde

bedreigt kwart

van soorten

Hoeveel soorten precies het

loodje zullen leggen, kan de En-

gelse onderzoeksleider Chris

Thomas niet aangeven. Hij heeft

de gevolgen van temperatuurstij-

ging berekend voor 1103 planten

en dieren in Australië, Afrika,
Amerika en Europa.

Mede-onderzoeker Michel

Bakkenes van het Nederlandse

RTVM legt uit dat het gaat om het

risico van uitsterven als gevolg
van de opwarming van de aarde.

‘Er zitten nog veel zwarte gaten

in de kennis. Hoeveel soorten in

de tropische regenwoudenleven,

is onbekend. Bovendien is niets

onderzocht over soorten in ocea-

nen.’

In het onderzoek zijn zoogdie-
ren, vogels, kikkers, reptielen,
vlinders en planten bekeken in

Mexico, Brazilië, Queensland,
Europa en Zuid-Afrika. Er zijn
drie klimaatscenario’s op losge-
laten met een temperatuurstij-

ging dievarieert van 0,8 tot meer

dan 2 graden Celsius. De scena-

rio’s lopen tol 2050.

Het mogelijk massale uitster-

ven door klimaatverandering
komt bovenop het verlies aan

biodiversiteit door oprukkende

verstedelijking, landbouw en in-

frastructuur.

Normaal gesproken verhuizen

planten en dieren als gevolg van

de hogere temperatuurnaarkoe-

lere klimaatzones: dichter naar

de polen of hoger in de bergen.
Maar de snelheid waarmee de

aarde tot 2050 opwarmt, kunnen

veel planten en dieren waar-

schijnlijk niet bijbenen, stellen

de onderzoekers in Nature.

Bron: De Volkskrant 08-01-2004

Landelijke dag 2004

in teken van klimaatver-

andering

De langdurige hittegolf in

de zomer van 2003 was

een duidelijk voorbeeld van

een tendens die al langer
zichtbaar was: ons klimaat

verandert. Natuurlijk heeft

deze verandering ook

gevolgen voor dagvlinders,
nachtvlinders en libellen.

Daarover gaat een aantal

lezingen tijdens de Lande-

lijke Vlinderdag. Arnold van

Vliet, projectleider van de

Natuurkalender, opent de

rij. Daarnaast kunt u in het

kader van het thema onder

andere lezingen verwachten

over de invloed van het kli-

maat op leefgebieden en

op libellen, over opmerkelij-
ke waarnemingen uit 2003,
en er is een vooruitblik

naar het jaar 2030. Nieuw

op het programma is de

herkenningsquiz. Doe

mee en test uw kennis!

Naast de lezingen zijn er

net als vorig jaar enkele

fraaie films te zien.

Natuurlijk zullen er ook

Gouden Vlinders worden

uitgereikt aan een of meer

personen die zich op bij-
zondere wijze verdienstelijk
hebben gemaakt voor de

vlinders. Tussen de lezin-

gen door kunt u rondkijken

op de informatiemarkt,

waar u naast onze eigen

uitgaven vele andere boe-

ken, en artikelen zoals ver-

rekijkers en vlindernetten

kunt aanschaffen.

De Landelijke Dag van De

VIinderstichting is elk jaar
weer een gewaardeerde

ontmoetingsplaats voor

donateurs, vrijwilligers en

andere vlinderaars. Komt u

ook?

Het volledige program-

ma is te vinden op

www.vlinderstichting.nl.
Plaats; Congrescentrum
De Reehorst in Ede

Datum: zaterdag
13 maart 2004

(10.00 - 16.00 uur)
Kosten: €7,50; deelname

aan de lunch kost € 12,50
extra.

Kom ook naar de Landelijke Vlinderdag en meld u

aan via de antwoordkaart in dit blad!

I Van onze verslaggeefster
I AMSTERDAM

Een kwart van de planten- en

diersoorten zal tot 2050 in de ge-
varenzone belanden,en een deel

daarvan kan uitsterven door de

opwarming van de aarde. Dat

concludeert een internationaal

onderzoeksteam vandaag in het

Britse wetenschappelijke tijd-

schrift Nature.
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Den Bosch e.o.

Ko Bieman

Benedictijnenborch 20

5241 KP Rosmalen

bierl@home.nl

Den Helder

Klaas Kaag
Kofstraat 14

1784 RP Den Helder

Klaas.Kaag@hetnet. nl

KNNV afd. regio Doetin-

chem

Marcel Hendriks

Moerbeibloesem 29

7006 MP Doetinchem

marcelhendriks@wish.net

Dongen (Ken en Geniet)
Fia Grootzwagers

Triangellaan 17

5101 AG Dongen
fia.grootzwagers@wanadoo.nl

Drenthe

Jelle de Vries

Zuideresweg 10

9441 TZ Orvelte

r8iw.ketelaar@castel.nl

Friesland

Gerard Bergsma
Bosweer 29

8425 GS Appelscha
bergsmagj@cs.com
home.wxs.nl/~msinnema/vwg

Groningen ’Stad en

ommelaand’

Henk Sangers
Hemsterhuislaan 75

9752 NC Haren

h.sangers@tref.nl

Libellenwerkgroep Gronin-

gen

Dhr. B. van der Wetering
Lichtboei 259

9732 KD Groningen

Hoeksche waard

Henk Bunjes
Spuidijk 11

3262 LH Oud-Beijerland

h.bunjes@hetnet.nl
www.hwl.nl

KNNV Hoorn

Henny van de Groep
p/a Yellowlaan 24

1695 HV Blokker

hoorn@knnv.nl

www.knnv.nl/hoorn

Kop van Overijssel
Bert van Geel

De Rikking 198

8332 CK Steenwijk

Hoe staat het met de nieu-

we Dagvlinderatlas?
Sinds 2000 werkt De Vlinder-

stichting samen met duizenden

vrijwilligers aan een nieuwe

atlas van de Nederlandse dag-
vlinders. De waarnemingen uit

de periode 1991-2002 vormen

de basis van het boek. Daarvan

zijn fraai vormgegeven kaarten

gemaakt met de meest actuele

verspreiding van alle soorten.

Voor de meer dan 70 stand- en

trekvlinders zijn
bovendien kaarten

gemaakt met de ver-

spreiding voor de

perioden tot 1980 en

1981-1990. Dat alles

wordt geïllustreerd
met fantastische nieu-

we foto's van de soor-

ten in hun leefgebied,
veel (nieuwe) infor-

matie over de ecolo-

gie en de biologie van

de soorten en illustra-

tieve schema's en dia-

grammen. Ook de

resultaten uit het Lan-

delijk Meetnet Dag-

vlinders zijn verwerkt

in heldere trends. De

analyse van de kaar-

ten en trends levert

veel inzicht op in de

oorzaken van de ver-

anderingen die zich in

onze vlinderfauna hebben voor-

gedaan. Wat is nu de stand

van zaken van de atlas? Zoals u

wellicht weet was het onze

bedoeling om de atlas op de

Landelijke Vlinderdag van 2004

op 13 maart aanstaande te

kunnen presenteren. Helaas:

dat is niet haalbaar gebleken.
Maar we werken er hard aan

om de atlas nog wel in 2004 uit

te kunnen brengen. Daarvoor

zijn we, samen met de uitge-
vers Naturalis en KNNV Uitge-

verij, de nodige stappen aan

het zetten.

Help mee en verbind uw

naam aan het oranjetipje,
het gentiaanblauwtje of de

bruine eikenpage!
Wij zijn heel blij met de vele

subsidies die wij voor het uit-

brengen van de atlas toege-
zegd hebben gekregen, van

onder meer Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en enkele

provincies. Maar om er hét

aantrekkelijke standaardwerk

voor de komende jaren van te

maken dat wij voor ogen heb-

ben, hebben wij nog extra gel-
den nodig. Die willen wij bijeen

brengen door sponsoring van

soorten. Wij hebben inmiddels

bedrijven en instellingen aan-

geschreven met het verzoek

hun naam aan een specifieke
soort te verbinden. Wanneer u

dit leest zijn de eerste toezeg-

gingen hopelijk al binnen.

Daarnaast willen wij ook dona-

teurs de mogelijkheid bieden

om een soort of enkele soorten

te sponsoren. Dit kan al voor

€ 150,- per soort. Wanneer u

dat wilt, wordt uw naam dan

bij de soorttekst gepubliceerd
en uiteraard krijgt u een exem-

plaar van de atlas. Naast soort-

sponsoring kunt u natuurlijk
ook een algemene bijdrage
geven voor de atlas. Want alle

bijdragen (op giro 5134425

onder vermelding van 'bijdrage
Atlas Dagvlinders') zijn vanzelf-

sprekend van harte welkom.

Voor meer informatie over de

atlas en sponsoring van soor-

ten verwijzen wij u naar onze

website

www.vlinderstichting.nl. Of

neem contact op met Liesbeth

van Agt (tel. 0317 467345;
e-mail liesbeth.vanagt@vlinder-

stichting.nl). Op de website

kunt u als voorbeeld ook de

concept-soortbeschrijving van

het gentiaanblauwtje vinden.

Wij hopen op veel reacties!

Een voorbeeld van de verspreidingskaart-

jes die in de atlas worden opgenomen.

BRIEVEN

Na het lezen van het artikel over

'Het heideblauwtje' in Vlinders nr.

4, 2003 bladzijde 7 moest ik

meteen denken aan mijn bezoek

aan het Bargerveen dit jaar van

11-30 juni. Is het in mijn directe

omgeving een sterk achteruitlo-

pende zaak met het gentiaan-

blauwtje zeer zeker en nu ook

met het heideblauwtje, dan doet

het extra goed zo ontzettend veel

heideblauwtjes tegen te komen in

het Bargerveen. Ik ging kompleet

uit mijn dak bij het zien van

zoveel vlinders op diverse locaties

met dopheide! Te gek, als je er in

Havelte al echt naar moet zoe-

ken, om over het gentiaanblauw-

tje maar te zwijgen! Terzijde: hoe

was het met deze vlinders gesteld

voordat wij ons er mee gingen

bemoeien, ik bedoel in de (zeer)

oude natuur? Natuurbescherming

begint verdacht veel te lijken op

dweilen met de kraan open (in dit

geval eerder met de kraan dicht!)
Wat te doen als jaar na jaar de

achteruitgang gewoon doorzet

ondanks 'ons gedweil'? Hoe aar-

dig het ook klinkt, 'nieuwe natuur'

is natuurlijk een doekje voor het

bloeden. Het volk voor de gek

houden, zo mogelijk jezelf! Is er

werkelijk niemand die aan de

noodrem durft te trekken, of is

onze trein 'expres', met voorbe-

dachten rade, niet voorzien van

zo'n inrichting? Nog steeds is bio-

toopvernietiging het probleem en

niet soortenbescherming, ook niet

in de nieuwe Flora- en Faunawet,
net zo'n onding als 'nieuwe

natuur'. Als er in ons biologieon-

derwijs niet snel aan veldbiologi-

sche kennis wordt gewerkt ziet

het er naar mijn idee bedroevend

uit. Straks zit Den Haag vol met

mensen die precies weten hoe

een bepaald computerprogramma

werkt, maar niet dat patat van

aardappels wordt gemaakt, ja ik

noem maar een buitenplaats, of

dat een pluimvoetbijtje een nest

graaft van ± 60 cm diep en daar

een stuifmeelballetje op drie

(eerst gemaakte) zuiltjes legt

(tegen schimmel) en dan pas

haar eitje legt. Ik denk niet dat

wij de natuur op welke manier

dan ook echt kunnen helpen als

je dit soort fijne structuren tegen-
komt. Een ding is zeker: de mens

wikt en beschikt. Wie het echt

weet mag het van mij zeggen!

Apres nous Ie déluge, het begint

er erg veel op te lijken!

Jan E.D. Visser, Havelte

iVlinderstichting
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WERKGROEPEN

Krimpenerwaard
P. Schrijvershof
Corellistraat 14

2901 KB Capelie a/d IJssel

marijke.paul@hetnet.nl
www.nvwk.nl

Limburg
Jo Queis
Spaanse singel 2

6191 GK Beek

Libellenwerkgroep Lim-

burg

Dhr. J.T. Hermans

Hertestraat 21

6067 ER Linne

De Top van Limburg
Ger Beumeler

Pr. Beatrixstraat 24

6591 EX Gennep

g.beumeler@planet.nl

Mark en Leij
Frans Vermeer

Ghil 4

5111 ED Baarle-Nassau

vermeer@ghil.demon.nl

De Marne

Mevr. Stoltenborgh

Leensterweg 31

9977 PA Kloosterburen

stoltenborgh@veteranen.nl

Vlinder- en libellenwerk-

groep Nieuwkoop-Noor-
den

Paul van Hoek

Molenstraat 37

2461 AE Ter Aar

pvanhoek@worldonline.nl

IVN Nijkerk

Lydia Berghuis
Putterbrink 2

3881 LK Putten

bhkoopman@zonnet.nl

Noord-Kennemerland

Els Swart

Bakkersweg 20

1852 EE Heiloo

Noordoost-Overijssel

Egbert Pullen

Rembrandtstraat 82

7771 XJ Hardenberg
egbert.pullen@hetnet.nl

home.hetnet.nl/~m-pullen

Noordoost-Veluwe

Els Koopmans-Grommé

Bongerdplein 1

8162 AW Epe
e.d.van.dissel@hccnet.nl
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WERKGROEPEN

Noordwest-Veluwe

Bert Beens

Van Lennepstraat 11

3842 XW Harderwijk
bertbeen@wanadoo.nl

Oss

Cun Wijnen
Wijststraat 15

5384 RA Heesch

Otterlo

Marike van de Pol

Elspeterweg 78 a

3888 MX Uddel

marike@hetnet.nl

Libellenwerkgroep Over-

ijssel
Dhr. E. Ruiter

Houtmanstraat 10

8023 EA Zwolle

Schoonebeek

De heer C. Bosch

De Maten 37

7761 DK Schoonebeek

co.bosch@hccnet.nl

Utrecht

H. Hendriks

J. de Bekastraat 2

3514 VM Utrecht

Voorne-Putten

Joianda ten Thije
Orion 47

3225 GL Hellevoetsluis

jtenthije@hetnet.nl
www.knnv.nl/voorne/03-werk-

groepen/c-vlinderwg/Vlin-
derWG.htm

Insectenwerkgroep KNNV

Waterweg Noord

Jan Scheffers

Van der Hoevenstraat 2

2671 EG Naaldwijk

't Duumpje
West-Zeeuwsch-Vlaande-

ren

Anna Almekinders

Olieslagersweg 1

4525 LC Retranchement

vlinders@duumpje.nl
www.duumpje.nl

Woerden

Mieke de Haan

Van Teylingenweg 148

3471 GH Kamerik

m.dehaan3@freeler.nl

IJhorst

Frank van der Ende

E. Vosland 12

7951 CM Staphorst
frankvderende@hetnet.nl
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WERKGROEPEN

Zaanstreek

Mevr. H. Roode-Woudstra

Postbus 223

1500 EE Zaandam

Vlinder- en libellenwerk-

groep Zeeland

Anton Baayens
Grote Abeele 40

4388 VW Oost Souburg
famba@zeelandnet.nl

clubnet.zeelandnet.nl/vlinder

Zeeuws-Vlaanderen

(Oost)

Joop de Bakker

Pastoor Willemsstraat 5

4585 AJ Lamswaarde

Zuid-Kennemerland

Jacques Clemens

Vogelenzangseweg 366

2114 CL Vogelenzang
jac.clemens@hetnet.nl
www.knnv.nl/haarlem/dagvlin-
derwerkgroep.htm

Libellenwerkgroep Zuid-

Kennemerland

F. Koning
M. Hobbemastraat 37

2102 BJ Heemstede

koning.f@wolmail.nl
www.knnv.nl/haarlem/libellen-

werkgroep.htm

Zoetermeer

Anja van Beek

Turfberg 16

2716 LT Zoetermeer

famvbeek@wanadoo.nl

Zuidwolde

J. de Haas

Jan Westerhuisstraat 2

7924 RE Veeningen
j.a.dehaas@hetnet.nl
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