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20 en 21 augustus Pieterpadestafette

Beestjes, plantjes en

alles wat erbij hoort
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Wat heb je zelf met vlinders?

"Het heeftaltijd wel een beetje in me gezeten. Ik kom

zelf uit een landelijke omgeving en heb zodoendeal

vroeg kennis gemaakt met natuur dichtbij. Vlinders

vallen met hun prachtige kleuren natuurlijk op in de

natuur. Toen ik me wat meer ging oriënteren, kwam ik

in contact met het IVN bij ons in de buurt. Er bleken

verschillendewerkgroepen te bestaan; van de vlinder-

werkgroep ben ik ergens beginjaren negentig coördi-

nator geworden. Na enkele jaren is de werkgroep als

VlinderwerkgroepTop van Limburg op eigen benen

verder gegaan. De werkgroep houdt zich bezig met

natuur in het algemeen en vlinders in het bijzonder,

leder jaar is er ook veel animo voor de vlinderwande-

ling op het Pieterpad."

Wat maakt vlinders tellen op het Pieterpad speciaal?

"Het Pieterpad loopt door het stadje waar ik woon. Ik

zie vaak mensen lopen en maak soms een praatje. Dat

zorgt ervoor dat je echt een speciale band hebt met

het pad. En omdathet vlinderwandelweekend ieder

jaar wordt georganiseerd, kan je steeds een 'vast' stukje

lopen. Dan wordt het echt een beetje een traditie en

weetje welke vlinders er zitten."

Je bent ieder jaar gids op een of meerdere etappes,

Wat maakt zo’n route gidsen leuk?

"Het enthousiasme van de mensen geeft altijd weer

een boost. Het is dan vooral belangrijk om niet alleen

maar op de vlinders te letten, maar ook op andere

dieren en planten die je onderweg tegenkomt. Alles

hangt met elkaar samen. Zo zagen we vorig jaar plot-

seling een groep rupsen van de koninginnenpage op

wilde peen zitten, vlak langs de weg. Ik leg dan uit dat

de vlinder zonder zijn waardplant niet kan leven en dat

de rupsen volgend jaar weer prachtige koninginnen-

pages zijn. Mensen zijn dan heel verrast, de informatie

is helemaal nieuw voor hen. Ze verwachten helemaal

niet dat zo'n mooie vlinder zomaar langs het pad of bij

hen in de buurt voorkomt."

Dus de mensen die meelopen zijn geen kenners?

"Dat is heel verschillend. Zowel vakantiegangers als

mensen uit de regio lopen mee. Sommige mensen

weten al wat meer van natuur, anderen helemaal niet.

Maar die houden bijvoorbeeld juist weer van wande-

len. Mijn bedoeling is om ze breder te leren kijken.

Wandelaars kijken heelanders naar hun omgeving dan

natuurliefhebbers: met een ruimtelijke blik. Terwijl de

natuurmensen juist meer oog hebben voor de kleine

details. Door het verhaal zo breed mogelijk te maken -

planten, dieren en omgeving - zorg je ervoor dat men-

sen hun omgeving bewuster ervaren."

En lukt dat, die bewuste ervaring meegeven?

"Meestal wel. Vaak is er tot maanden na een wandeling

nog wel contact: mensen hebben bijvoorbeeld een

vlinder in hun tuin gezien en sturen een foto op, of bel-

len even. Het is leuk om te zien dat mensen ook na de

wandeling nog met de natuur bezig blijven."

En dit jaar?

"Dit jaar gidsen we met Vlinderwerkgroep Top van

Limburg etappe 62 (Plasmolen-Milsbeek) en etappe 66

(Vortum Mullem-Vierlingsbeek). De ene etappe ken ik

al, de andere is wat verder uit de buurt. Ik ga van tevo-

ren dan wel even kijken, zodat ik ongeveer weet wat ik

kan verwachten. En uiteraard hopen we op mooi weer,

zodat we beide dagen veel vlinderskunnen zien!"

In één weekend het hele Pieterpad tellen:dat kan!

Speciaal voor dit weekend is het Pieterpad opgeknipt in 93 kleine stukjes van

ongeveer 5 kilometer lang. Als iedereeneen stukje loopt, tellen we in één week-

end alle vlinders!

Doe mee en schrijf u in voor een etappeop www.vlinderwandelweekend.nl.

Bij uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met een kaart en een route-

beschrijving van de etappewaarvoor u zich heeft opgegeven. Na de wandeling

geeft u op de website alle vlinders door die u hebt gezien.

Ger Beumeler:" Het is leuk om te zien dat mensen ook na de wande-

ling nog met de natuur bezig blijven."

Op 20 en 21 augustus wordt voor de vierde keer het

vlinderwandelweekendgeorganiseerd: alle vlinders op

het Pieterpad worden geteld. Ger Beumeler is voor de

vierde maal op rij gids tijdens dit weekend. Waarom is

vlinders tellen op het Pieterpad zo leuk? En hoe maakje

mensen enthousiast voor vlinders?


