Vlinder mee in je buurt (o.a. lezing op 29 mei 2019)
Belangstellenden gezocht voor o.a. ’t Kleine Loopveld, Gijsbrecht van
Aemstelpark, Vondelpark of Amstelpark
De gemeente Amsterdam heeft vlinders en andere bestuivers hoog in het vaandel staan. Bestuivers
zoals bijen en vlinders gaan landelijk sterk achteruit en ze worden steeds afhankelijker van
bermen, tuinen en openbaar groen. Daarom doet de gemeente veel aan ecologisch beheer. De
bloemrijke bermen en parken die zo ontstaan vormen belangrijk leefgebied voor bestuivers en
geven tegelijk een vrolijk en kleurrijk beeld aan de stad.
Onderzoek
Om te meten of het ecologisch beheer succes heeft, start de gemeente Amsterdam samen met De
Vlinderstichting het project “Vlinder mee in je buurt”. Op diverse plekken in de stad komen
vlinderroutes van enkele honderden meters lang. Langs die routes tellen bewoners van Amsterdam
wekelijks de vlinders. Door dit meerdere jaren achter elkaar te doen, ontstaat er een goed beeld van
hoe het gaat met de vlinders in de stad. We zoeken mensen die geïnteresseerd zijn om mee te doen
in ’t Kleine Loopveld, Gijsbrecht van Aemstelpark, Vondelpark of Amstelpark of een andere
bloemrijke groenstrook bij u in de buurt.

Gratis lezing en excursie
Voor iedereen die geïnteresseerd is in dit project, geeft De Vlinderstichting op woensdagavond 29
mei aanstaande een boeiende lezing over vlinders. Aan de hand van foto’s en filmpjes wordt getoond
hoe vlinders leven, wat ze nodig hebben om te overleven en hoe iedereen daar in zijn eigen tuin aan
kan bijdragen. Ook wordt van de meest voorkomende vlinders uitgelegd hoe ze herkend kunnen
worden. Aan het eind van deze avond hebben alle deelnemers genoeg kennis om, als ze willen, mee
te doen aan “Vlinder mee in je buurt”.
Wie wil, kan daarna ook deelnemen aan de excursie die bij mooi weer gegeven wordt op zaterdag 15
juni (bij slecht weer wordt de excursie een week verplaatst). Hierin kijken we naar de verschillende
soorten vlinders die we tegenkomen en wordt uitgelegd hoe het tellen van vlinders werkt.
Lezing
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Voor wie:

Excursie
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Voor wie:
Contact:

woensdag 29 mei 2019
inloop met koffie en thee 19:30 uur, start 20:00 uur, afsluiting ca 21:30 uur
Freedom Lab, Plantage Middenlaan 62
iedereen is welkom, toegang is gratis. Gaarne opgeven bij
gerdien.bos@vlinderstichting.nl,

zaterdag 15 juni 2019 (reserve: zaterdag 22 juni 2019)
Keuze uit starten om 10 uur of starten om 14 uur, de excursies duren 2 uur
Diemerpark (Waterkeringpad ten zuiden van sportpark)
iedereen die mee wil doen met ‘Vlinder mee in je buurt’
gerdien.bos@vlinderstichting.nl, opgave is verplicht

