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Landelijke dag in teken

van Tien voor 12 Tekst:

Liesbeth van Agt

DeVlinderstichting

Maar liefst drie Gouden Vlinderswerden dit jaar uit-

gereikt en natuurlijk allemaal dik verdiend.Joop de

Bakker is medeoprichter en voorzitter van de vlinder-

werkgroep van de Natuurbeschermingsvereniging De

Steltkluut. Een persoon met al vele jaren een enorme

drive en het vermogen om mensen mee te krijgen voor

de vlinders.Willem Ellis is sinds jaar en dag beheerder

van de vlinderdatabankNoctua. De databanken de

daaruitvoortkomendekaartjes en analyses geven als

basale informatie direct een zeer belangrijke bijdrage

aan de bescherming van vlinders. De derde gelauwer-

de kwam uit België: Frank Smeets, gedeputeerde van

de Vlaamse provincie Limburg. Hij was initiatiefnemer

van een natuur-adoptieproject in zijn provincie, dat

inmiddels tot in Nederland navolging heeft gekregen.

Volgend jaar is de Landelijke Dag op 11 februari

(dus NIET op de eerste zaterdag van maart). Noteert

u 'm vast?
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Natuurboeken,

Ook ditjaar weer eenvolte zaal.

reisboeken,

Jan Willem Sneep reikte Gouden Vlinders uit aan Joop de Bakker (links), Willem Ellis (midden) en Frank Smeets (rechts).

Het kon natuurlijk niet anders. Tien voor 12, onze

in 2010 geïntroduceerde beschermingsstrategie voor

de komende tien jaar, was het thema van de jaarlijk-

se Landelijke Dag. Op 5 maart kwamen weer meer

dan 500 donateurs en andere belangstellenden naar

Wageningen.

Zoals gebruikelijk werden zij vergast op een gevarieerd

programma van lezingen en films en ontbrak ook de

wiekent-quiz niet. En in de pauze kon men een bezoek-

je brengen aan de vele kraampjes met informatie,

boeken en kunst, waaronderhet nieuwe boek Vlinders

van tekenaar Hans Geuze. Bijzonder onderdeel dit jaar

was de vlinderveiling, waarover u op blz. 18 meer kunt

lezen. De veiling bracht meer dan € 3.000 op voor de

campagneTien voor 12.

kunstnijverheid:er was veel te zien
op de informatiemarkt.


