Scholenwerkgroep plant vlinderstruiken bij scholen

Na een voorbereiding van bijna een jaar werden in september 2018 de vlinderstruiken geplant
bij 30 scholen. Het was een groot succes waaraan bijna 20 IVN-ers met veel plezier
meewerkten!
In april 2018 werd bovenstaande uitnodiging naar alle 40 scholen gestuurd die de afgelopen jaren
een excursie hadden gehad met de schoolgidsen van IVN Ede. 30 Scholen stuurden een
enthousiaste reactie dat ze graag een vlinderstruik ontvingen.
Vervolgens werden plantroosters gemaakt en plantteams gevormd.
Tuincentrum “De Driesprong” leverde gratis de planten met een mooie beschrijving van de
verzorging. De houtclub van ’s-Heeren Loo maakte tegen vergoeding van de materiaalkosten mooie
palen waarop de gelamineerde IVN-vlinderzoekkaart bevestigd werd. Op de paal werden de logo’s
van de 3 verschillende instanties bevestigd.
Heel blij waren we dat alles tijdelijk opgeslagen kon worden bij de Proosdijkinderboerderij.
De officiële start van het project was op woensdag 12
september bij basisschool De Zuiderpoort in Ede. Remieke
was erbij.
“Jarige job trakteert” stond bij het artikel in het Valleikatern van de Gelderlander op 2 oktober. Ook de Edese Post
besteedde op woensdag 26 september aandacht aan onze
activiteit.

De officiële start van het vlinderstruiken project
Remieke Niermeyer
Foto’s: Dick Klein Geltink en Wim Muller
Op woensdag ochtend 12 september staan bij de basisschool De Zuiderpoort in Ede enkele
bestuursleden, schoolgidsen en IVN fotografen na een regenbuitje klaar om met Naz, Sahel, Ugur
en Muna, leden van de leerlingenraad, de vlinderstruik te poten. Het wachten is op wethouder
Willemien Vreugdenhil, die onder andere natuur in haar portefeuille heeft. Daar is ze en nu kan het
officiële plantfeest beginnen!
Hans Gonggrijp opent dit en vertelt over IVN Ede met z'n vrijwilligers, waardoor we zoveel kunnen
doen en ook over de afgelopen 50 jaar IVN. Ter onderbouwing hiervan biedt hij de wethouder onze
jubileum Groene gids aan en daarbij ook nog twee exemplaren van "Ede natuurlijk middelpunt".
Eén hiervan wordt doorgegeven aan de leerlingenraad met als opdracht: "Ga hiermee op stap".

Tja en dan die vlinderstruik. Er is al wat voorwerk gedaan, maar het plantgat uitdiepen vraagt nog
wel wat aandacht. Vervolgens de goede grond erbij, de struik erin en dan aanvullen, water geven.

Zo die staat dankzij de samenwerking van IVN-ers, leerlingen en wethouder. Ook de klus van het
boren en plaatsen van de vlinderkaart is snel geklaard.

Door de uitbundige zomer, heeft de struik nog maar enkele kleine roze groepjes bloemen. Wie weet
komen er nog enkele vlinders op af. Ach en anders volgend jaar. Dan kunnen de kinderen zo wie zo
hun vlinderwaarnemingen doen en naar ons insturen. Dat was per slot de eindopdracht van onze
actie vlinderstruik. Ben benieuwd uit welke school uiteindelijk de meeste vlindermeldingen komen.
Ach eigenlijk welke school dan ook; het gaat erom dat de kinderen vlinders zien en ervan genieten.

Waarnemingenkaart insecten vlinderstruik
Groep:

School:

Er staat nu een mooie vlinderstruik op het schoolplein. Maar komen er ook vlinders op te zitten? Of zitten er soms ook andere beestjes op? En wanneer
zitten ze er op? Alleen als het zonnig en warm is of ook als het regent of koud is?
Leuk om dat te gaan onderzoeken! Ga de komende maand elke dag met je groepje op onderzoek uit. Onderzoek hoeveel beestjes er op zitten en welke.
Wie weet, ziet jullie groepje wel het meeste! Gebruik de zoekkaart die jullie school heeft gekregen van het IVN.
Ook kun je af en toe kijken of er rupsjes of eitjes op de struik zitten. De rupsjes zijn goed te zien, maar de eitjes, daarvoor moet je héél goed kijken.
Welke dag en
hoe laat?

Wat voor weer
is het nu?

Hoeveel vlinders zie je?
Weet je ook welke het zijn?

Hoeveel bijen en hommels zie je?
Weet je ook welke het zijn?

Hoeveel andere insecten zie je?
Weet je ook welke het zijn?

Voorbeeld
11 sept, 11 uur

Voorbeeld
zonnig

Voorbeeld
2, 1x koolwitje, 1x dagpauwoog

Voorbeeld
4, 2x bij, 2x hommel

Voorbeeld
5, 2x zweefvlieg, 1x lieveheersbeestje, ?

Vlinderstruiken planten in het buitengebied
Govert Versteeg
Ter gelegenheid van 50 jaar IVN Ede gingen de schoolgidsen vlinderstruiken planten bij de
basisscholen die meededen. Een mooi initiatief van IVN Ede.
Het is 18 september 8.30 uur en het belooft weer een prachtige, warme dag te worden. We, dat zijn
op deze dag, Jan Hassink en ondergetekende. Vertrekpunt Lunteren met de auto van Jan, eerst naar
Wekerom. Het andere koppel (Eildert, Frederiek en Dora) gaan de Ederveense Julianaschool en de
Triangel in Lunteren bezoeken. In onze auto liggen heel wat spulletjes: twee vlinderstruiken, een
grondboor, een paal met zoekkaart en bijschrift, twee zakken potgrond, twee schoppen, een mooie
kleurrijke informatiekaart, een mooie waarnemingenkaart en een waterbak.

Tekening Govert Versteeg

In Wekerom worden we iets voor negenen hartelijk ontvangen in een prachtige, nieuwe school.
Omdat het nog vroeg is en de kinderen eerst Bijbelse Geschiedenis hebben, drinken we eerst koffie.
We doen allebei cappuccino ....... moet vandaag kunnen!
We leggen aan de directeur ondertussen uit wat de bedoeling is. Ook moeten we wat improviseren,
want de entree van de school ziet er weliswaar prachtig nieuw uit, met mooie tegels ...... daar bij de
entree moet de vlinderstruik wel komen ..... maar er is alleen een grote bak om hem in te zetten,
geen grond. Dus ...... bak gedeeltelijk leeghalen, grond erin en spullen klaarzetten. De paal moet
even tegen de muur geplaatst worden. Zoekkaart zal met schroeven in de muur komen.
Ondertussen is groep 4 naar buiten gekomen en staat in een halve kring klaar om te luisteren. Er
moet wel wat informatie gegeven worden over de plant, die helaas uitgebloeid is, maar van een
mooi soort, met als hij bloeit rosé/lila bloemen: Pink Delight. Het is trouwens een gezellige groep 4.
Er worden wat vragen aan de kinderen gesteld (o.a. Waarom heet de plant vlinderstruik?) Een paar
kinderen helpen met voorlezen en water geven. Ze weten al heel wat .... een meisje weet zelfs wat
pink betekent.
Ook zijn er veel vragen voor ons zoals: Zouden de vlinders al naar de plant komen? (Ik heb maar
gezegd, dat ze, als de zon straks hier schijnt vast wel even komen kijken). Een andere vraag is:
Hoeveel vlinders zijn er op de hele wereld? (Ik heb maar gegokt op "duizenden" ....... moet dat nog
even nakijken. Is meer dan 160.000.)
Bij het planten (en niet te vergeten water geven) vertelde een jongetje nog, dat hij een
kolibrievlinder in de tuin had gezien. Prachtig!

Om ongeveer 10 uur gaan we opgewekt naar de tweede school, de Ruitenbeek. Ook daar
vriendelijke ontvangst in het directiekamertje, met natuurlijk ... koffie. De directeur wandelt even
later met ons naar buiten om een goede plantplek te vinden. In alle rust vinden we een hele goede.
Alle ruimte hier en ..... het is prachtig weer! Prima om een cadeau te geven. Dat cadeau krijgt een
ruime plek en wordt even later (na het praatje) door een rustige, gemengde groep kinderen (uit
groep 4, 5, 6, 7, 8) geplant. Er zijn minder vragen dan een poosje ervoor in Wekerom, maar ze
scheppen en boren des te beter.
Een jongetje heeft dat boren met grondboor al vaker gedaan en zit in een ommezien op het witte
zand. Na nog wat uitleg bij de waarnemingenkaart en goed water geven danken we ook deze groep
en de directeur hartelijk. Er komen daar vast veel vlinders binnenkort. Tegen twaalven rijden we
Lunteren weer binnen en zet Jan mij voor het huis af.
Het was een dag om niet gauw te vergeten. Fijn voor de kinderen, de vlinders en voor ons IVN-ers.
Een prachtige dag

Vlinderstruik planten in Ede en Bennekom
Joke Veltkamp
Foto’s: Kike Laagewaard, Sjoerd Raven en Joke Veltkamp
In tweetallen gingen de IVN-ers naar de verschillende scholen, meestal waren er 2 afspraken op 1
ochtend. Bij de Proosdijboerderij werd eerst per school een vlinderstruik opgehaald, een paal met
plank en vlinderzoekkaart, een zak zwarte potgrond, een formulier voor de waarnemingen en een
poster met beschrijving plantverzorging. Van huis uit waren meestal al de schop in de auto, de
grondboor voor de paal, een gieter, een schaar en kleinere schepjes voor de jongere kinderen.
De ontvangst bij de scholen was heel divers. De ene keer stonden enkele leerlingen te wachten, dan
weer was het een hele groep of zelfs de hele school. We troffen het geweldig met het weer. Was het
bij de officiële start nog een miezerige dag, op alle daarop volgende dagen was er volop zon. De
serie foto’s van het planten bij 6 scholen zullen dat laten zien.
Net als andere IVN-ers trof Kike Laagewaard
enthousiaste reacties bij de verschillende scholen waar
zij een struik plantte. Leuk vond ze ook de juf van de
school die enthousiast riep:
” Ik ben fan van het IVN!”
Een leerling had voor deze gelegenheid speciaal haar
vlindertrui aangedaan.

Op de website van De Calluna lazen we:

VLINDERTUIN
Het IVN natuur educatie bestaat 50 jaar en trakteerde de Calluna op een Vlinderstruik. Dit heeft Groep 7/8 aangezet om
een complete vlindertuin aan te leggen! We zijn trots op het resultaat en verheugen ons nu al op het voorjaar.....een tuin
vol vlinders

Vlinderstruik planten bij CNS-basisschool Juliana
De hele school was present om de vlinderstruik in ontvangst te nemen. De directeur hield een
toespraak en feliciteerde IVN Ede met haar 50-jarig bestaan. De struik werd geplant op een grasveld
dat vanaf dat moment door de leerlingen gebruikt mocht worden.
De leerlingen waren op de hoogte van onze komst. Twee broers brachten beide een bakje mee met
een rups van de Koninginnepage. Een leerling vond een prachtige rups van de Meriamsborstel, een
onooglijk nachtvlindertje, op het schoolplein.
Bij het planten kwam een regenworm tevoorschijn. De meisjes vonden het helemaal niet eng.
De leerlingen genoten van de meegebrachte rupsen en poppen van een Koolwitje en de Buxusmot.
De leerkracht kreeg een aantal rupsen van een koolwitje om op te kweken.
Diverse mooie vlinders zaten in een petrischaal. De zoekkaart op de paal werd direct in gebruik
genomen. Met een schaaltje in de hand zochten de leerlingen op de zoekkaart de naam op. Veel
vlinders hadden ze al wel eens gezien.

Vlinderstruik planten bij de Eben-Haëzerschool
Twee jarige leerlingen mochten de IVN-ers helpen bij het planten van de vlinderstruik waarna groep
3 kwam kijken naar het meegebrachte materiaal. De vlinders in de petrischaaltjes werden bij de
vlinderzoekkaart op naam gebracht.

Vlinderstruik planten bij CNS-basisschool Oranje Nassau
De leerlingen van groep 3 mochten helpen. Ze graafden met grote en kleine scheppen en enkele
kinderen waren zo enthousiast bezig dat ze buiten mochten blijven toen de pauze afgelopen was. De
andere leerlingen bekeken de rupsen en de vlinders in de bakjes op de tafeltennistafel.
Enkele rupsen van een koolwitje mochten op school blijven voor de leerlingen van groep 3 zodat zij
de ontwikkleling van een vlinder zouden kunnen zien.
De leerkracht van groep 6 nam graag de zorg over voor de rupsen.
Hoe zal het gegaan zijn met de rupsen?

Vlinderstruik planten bij Panta Rhei
Conciërge Cor had de dag tevoren een aantal tegels verwijderd voor een mooie plantplek. Twee
kleutergroepen waren present. Ze zagen rupsen, poppen en vlinders en hoorden het verhaal over het
belang van de vlinderstruik. Een leerkracht kreeg enkele rupsen mee om verder op te kweken.
Enkele kleuters hielpen bij het graven van het plantgat en het snoeien van de struik terwijl de andere
kleuters een vlinderlied zongen. Een bijzonder sfeervolle ontvangst.

Vlinderstruik planten bij CNS-basisschool Koningin Beatrix
Meteen bij de ingang naar het schoolplein stond de schop klaar en was een gedeelte van een
groenstrook kaal gemaakt. Het leek een goede voorbereiding van de conciërge, maar helaas bleken
er nog veel dikke taaie wortels in de grond te zitten. De leerlingen wilden graag graven, maar
konden het helaas niet alleen af.
Ondertussen bekeken de andere leerlingen de meegebrachte rupsen en vlinders en werd de roltong
van de vlinder gedemonstreerd. De leerkracht kreeg een aantal rupsen mee om in de klas verder de
ontwikkeling tot pop en daarna tot vlinder te kunnen volgen.
Toen de vlinderstruik uiteindelijk goed in de grond stond, waren de leerlingen alweer binnen. De
conciërge maakte daarna nog een foto van de groep met de vlinderstruik.

Vlinderstruik planten bij CNS-basisschool Wilhelmina
Op het schoolplein speelden veel kleuters. De meesten renden rond maar enkele waren druk bezig
beestjes te zoeken onder de heg. Eén kleuter had een enorme plastic bak met daarin enkele
gevonden rupsen, erg leuk, vooral omdat zij en ook de aanwezige leerkracht niet wist wat er stond
te gebeuren.
Deze school had bedacht dat de oudste kinderen bij het planten mochten zijn en omdat groep 7 en 8
naar de hei waren, werd het groep 6. Samen werd een lege plek uitgezocht in de border. Nadat met
de hele groep het meegebrachte levende en dode materiaal was bekeken, begon het grote
werk.
Enkele leerlingen hielpen met het planten, het wegknippen van de uitgebloeide bloemen en het
maken van een gat voor de paal.
De kleuter was intussen nog steeds eten aan het zoeken voor haar rupsen. Niets lukte. Gelukkig kon
Joke haar helpen omdat ze de rupsen herkende. Het waren rupsen van de Buxusmot en die had zij
ook bij zich, compleet met poppen, volwassen vlinders maar ook verse groene takjes van de
buxusstruik. In Joke’s bakje bleken ook veel rupsen te zitten. Nadat 1 leerling vroeg of ze een rups
vast mochten houden, volgden er meer. “Mogen we die meenemen?”, was daarop de vraag. De
leerkracht vond het niet zo’n goed idee. Helaas waren alle rupsen van een koolwitje intussen
verpopt, zodat die ook niet achter konden blijven. En Buxusmotten? In Bennekom staan voor de
rupsen nog diverse groene Buxusstruiken, maar in Wageningen weet Joke alleen nog een struikje in
een kippenren. Verder is alles opgegeten!
De leerkracht van groep 6 wil in het voorjaar echt aan de slag gaan met de telkaart die de school
erbij kreeg. “We zijn van plan een paar keer per dag te gaan tellen hoeveel vlinders er daadwerkelijk
naar zo’n struik toe komen. Het lijkt me enig voor de leerlingen om waar te nemen, te onderzoeken
en conclusies te trekken over de vlinderstruik en haar bezoekers, zoals echte biologen doen.”

