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Meetnet vlinders  
 
 
September/oktober 2021 
 
 
Beste teller, 
 
Het officiële telseizoen loopt op zijn einde: 30 september was de laatste teldag. Maar steeds 
vaker is het in oktober nog lekker weer, en dan mag u gewoon doorgaan met tellen. Wel 
belangrijk: zorg dat uw gegevens uiterlijk 1 november zijn ingevoerd, dan doen ze mee in de 
index- en trendberekeningen. 
 

Afronden teljaar 
Ieder van u heeft zijn of haar best gedaan zoveel mogelijk en zo zuiver mogelijk te tellen. Wij 
zijn daar heel blij mee, en gaan nu aan de slag om alles samen met het CBS te verwerken. 
Daarbij is het onderscheid tussen een 0 (‘wel geteld, niets gezien’) en een ontbrekende telling 
(‘deze week niet geteld’) erg belangrijk. 
Daarom wordt ook twee keer gevraagd tijdens de invoer om uw gegevens op te slaan: 

1. De eerste keer om te bevestigen dat u klaar bent met invoeren. 
2. Maar de tweede keer wordt nog wel eens overgeslagen. Als u geen dagactieve 

nachtvlinders of hommels heeft gezien dan ‘weten’ we tenslotte niet of u ze niet 
geteld heeft, of dat u ze wel heeft geteld, maar er geen heeft gezien (‘wel geteld, niets 
gezien’). U moet dus ook nog een keer extra op opslaan klikken na deze vraag: 

 
Doet u dat niet, dan is die telling nog niet afgerond. We moeten tenslotte ‘wel geteld, niets 
gezien’ kunnen herkennen. Daarom kunnen niet-afgeronde tellingen niet mee in de 
indexberekeningen van het CBS, en dat is eeuwig zonde. 
Daarom: 

• Log in op meetnet.vlinderstichting.nl 

• Ga naar Invoeren 

• Ga bij uw route(s) naar ‘Eerdere bezoeken’ 

• Controleer of bij iedere telling bij ‘Afgerond’ een groen vinkje staat. 

• Staat er een zwart kruisje, klik dan op het groene ‘Waarnemingen-blok’ om via twee 
keer op te slaan aan te geven welke groepen u geteld heeft. 
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In ons ‘oude’ systeem moest u ook de route ‘afsluiten’. Dat was eigenlijk nog een overblijfsel uit 
de ‘papieren tijd’, namelijk het moment dat tellers hun formulieren opstuurden naar De 
Vlinderstichting. Dat hoeft niet meer, we gebruiken nu simpelweg alle tellingen die zijn 
ingevoerd (en waar een groene  voor staat!). 
De mogelijkheid om te exporteren per soort, per bezoekdatum, per sectie is tijdelijk verdwenen 
bij de download mogelijkheden. Maakt u zich geen zorgen, er wordt eerst wat gecontroleerd en 
daarna komt deze mogelijkheid weer terug. 

 
Aantal vlinders 
September leverde voor het eerst dit jaar meer vlinders op dan het langjarig gemiddelde. Dit 
uiteraard met dank aan vooral dagpauwoog en atalanta. Het seizoen loopt nu langzaam op zijn 
einde, al zullen tot eind oktober (en soms nog tot in november) vlinders gezien kunnen worden. 
Daarna is het even volhouden tot de eerste voorjaarsdagen zich aandienen. 
 

 

 
Aantal hommels 
Het hommelseizoen kwam, net als bij de vlinders, langzaam op gang door het koele voorjaar. 
Wel waren er dit voorjaar relatief veel koninginnen, vermoedelijk een vervolg op het grote 
aantal hommels in de vorige zomer. Uiteindelijk piekte het aantal hommels laat, en waren de 
aantallen in de zomer lager dan vorig jaar, maar hoger dan in 2019. 
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Dagpauwoog 
Nog tot ver in de jaren negentig had de dagpauwoog maar één generatie, met een piek eind juli 
of begin augustus. Heel af en toe was er een kleine tweede generatie in september. Maar in de 
tijd is die tweede generatie steeds groter en belangrijker geworden. Dit jaar is wel heel 
bijzonder: de tweede generatie is vrijwel even groot (of misschien zelfs groter) dan de eerste 
generatie. Daarmee was de dagpauwoog een van de smaakmakers van deze september. 
 
 

 
 

 
 

Kleine vos 
De kleine vos deed het dit jaar 
wat beter dan voorgaande jaren. 
Het kaartje laat het hoogste 
aantal kleine vossen zien dat dit 
jaar tijdens één telling geteld is. 
Kleine vossen zijn ronduit schaars 
op de zandgronden, en de 
hoogste aantallen werden gezien 
op de voedselrijkere gronden in 
het noorden en westen van het 
land, en op een paar plekken 
langs de grote rivieren (op 
voedselrijke rivierklei). 
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Het nieuwe invoerportaal 
Omdat we sommige vragen blijven terugkeren, een kort overzicht van de oplossingen voor 
sommige problemen. 

• Datum en tijd niet in te vullen op Apple Mac computers met als browser Safari. Helaas 
blijft dit een lastig probleem, vooral omdat het op sommige Mac’s wel goed gaat, bij 
sommigen is op te lossen door een andere browser (bv. chrome of firefox) te 
gebruiken, maar bij sommige andere gebruikers helpt dat ook niet. Dat maakt het erg 
moeilijk op te lossen: op de testcomputer die we hebben deed safari het wel. Maar we 
blijven zoeken naar oplossingen. 

• Bij routes met veel secties zijn de hoogste secties niet zichtbaar. Dat komt omdat het 
scherm te klein is om alle secties te laten zien. De hogere secties kunnen zichtbaar 
worden gemaakt via verschillende manieren: 

o Onderaan het scherm is een horizontale schuifbalk. Daarmee kun je naar 
rechts schuiven. De hogere secties worden dan zichtbaar, maar aan de 
linkerkant van het scherm verdwijnt juist weer tekst. 

o De lettergrootte verkleinen (dan past er simpelweg meer op een pagina). Dit 
kan op windows-computers door de CTRL toets in te drukken en tegelijk aan 
het muiswieltje te draaien. De letters worden dan groter of kleiner.  

o Heeft u een grote monitor? Daar zal de tekst er ook vaak groot wel op passen. 
Zo’n monitor valt ook te koppelen aan een laptop, meestal het makkelijkst via 
een hdmi-kabel (die ook in de televisie past).  

• Ik kan de tellingen van mijn medetellers niet zien. Deze zijn te zien door op het blauwe 
‘vergrootglaasje’ naast de datum te klikken: 

U kunt dan de tellingen per soort en per sectie zien: 

Alleen de hoofdteller van een route kan de tellingen van andere tellers ook aanpassen. 

• Wel geteld, niets gezien. Of: waarom je twee keer op Opslaan moet drukken. 
Dit leidt nog wel eens tot verwarring: wat moet je doen als je wel geteld, maar niets 
gezien hebt? Op de pagina met de aantallen per sectie voer je niets in. Heb je 
nectarplanten of hommels geteld? Zet het schuifje dan om en voer die gegevens wel in 
(ook als je er geen gezien hebt): 

 
Druk dan onderaan de pagina op ‘Waarnemingen opslaan’. Maar je bent er nu nog 
niet! 
Je komt op een pagina die er zo uit ziet: 
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In dit geval is alleen naar de dagvlinders gekeken, en staat de Dagvlindertelling op  
‘Wel geteld (niets gezien)’. Als je wel vlinders gezien hebt, staat hier het aantal vlinders 
weergegeven.  
Altijd belangrijk (ook als je wel vlinders hebt gezien) is onderaan deze pagina altijd op 
‘Opslaan’ te drukken. Doe je dat niet, dan blijft er een zwart kruisje in het overzicht 
van je routes staan: je moet immers bevestigen welke soortgroepen je geteld hebt.  

 
Mocht je het vergeten zijn en in het overzicht zo’n zwart kruisje zien, dan kun je op 
‘Waarnemingen’ klikken en nogmaals bevestigen dat je wel geteld, maar niets gezien 
hebt. Overigens gebeurt dit ook als je de tweede keer niet bevestigd welke groepen je 
bekeken hebt. Controleer dus af en toe of er niet een zwart kruisje voor een telling 
staat, want dan ben je dat vergeten. 
 

 

Wilt u ook uw ervaring delen met andere tellers? 
Heeft u leuke ervaringen op uw route en wilt u die delen met andere tellers? Wij ontvangen 
graag uw verhaal. Stuur het naar meetnet@vlinderstichting.nl.  
 
 

Contact 
Mocht u contact met ons willen, dan kunt u ons altijd bellen of e-mailen. 
 
Landelijk Meetnet Vlinders 
Chris van Swaay 
José Kok, Ingeborg van Es-Boomsluiter, Kars Veling en Kim Huskens 
Tel.: 0317 467346 
meetnet@vlinderstichting.nl  
 
Hommelmeetnet: Johan van ‘t Bosch 
Meetnethommels@naturalis.nl 
 
 
Deze nieuwsbrief wordt via e-mail verstuurd aan alle tellers van het Landelijk Meetnet Vlinders. 
Mocht u geen prijs stellen op de nieuwsbrief, dan kunt u de verzending stoppen door op 
meetnet.vlinderstichting.nl bij Instellingen de optie Nieuwsbrief abonnement op nee te zetten.  
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