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Landelijk Meetnet Vlinders  
 
Februari 2015 
 
 
Beste teller, 
 
Het is nog geen lente, maar toch zou het binnenkort zomaar ineens lekker weer kunnen 
zijn. Het officiële telseizoen begint pas op 1 april. Maar als het in maart al lekker 
vlinderweer is, mag er gewoon geteld worden. Zo kunnen we ook de overwinterende 
kleine vossen en dagpauwogen volgen. En niks zo lekker als de eerste vlinders zien op een 
vroege lentedag. 
 
 
Landelijke dag in teken van 25 jaar vlindermonitoring  
1990 was de start van vlindermonitoring in 
Nederland. Vanaf dat jaar tellen vele honderden 
mensen vlinders in ons land en weten we van het 
wel en wee van onze vlinders. Daarmee was 2014 
het 25ste teljaar. Reden om op de Landelijke dag 
op 7 maart extra aandacht te geven aan 
vlindermonitoring. 
Tevens zal een boekje over 25 jaar vlinders tellen 
dan voor iedereen beschikbaar zijn. Alle tellers die 
niet naar de Landelijk dag kunnen komen, zullen 
het later in maart thuisgezonden krijgen. 
Na de Landelijke dag is er altijd een borrel in het 
café bij de zaal. Misschien een leuke gelegenheid 
andere tellers te ontmoeten en ervaringen uit te 
wisselen. 
 

Kom dus allen naar de Landelijke Vlinderdag op zaterdag 7 maart 2015 
in de Junushoff in Wageningen. Voor meer informatie en aanmelden 
kunt u naar http://vlinderstichting.nl/actueel.php?id=522 of u kunt 
bellen met De Vlinderstichting (0317-467346).  

http://vlinderstichting.nl/actueel.php?id=522
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Aantal kilometers 
Als je alle tellingen in die 25 jaar op een rijtje zet, komt 
er een aantal opvallende wetenswaardigheden naar 
boven. Elke week een route van een kilometer lopen lijkt 
niet zoveel, maar alle tellers bij elkaar lopen in een jaar 
tussen de 5.000 en 6.000 km. Over alle jaren heen 
bekeken zijn het zelfs meer dan 100.000 km. Waarmee 
we samen twee en een halve keer de aarde rond geteld 
hebben. Voorwaar geen kleine prestatie. 
 
 
 
 
25 jaar getelde routes 
Maar liefst 14 routes zijn 25 jaar geteld. Sommige door meerdere tellers, maar er zijn er 
ook die jaar na jaar door dezelfde teller gelopen zijn. Een geweldige prestatie! 
 

 
  

Routenummer Routenaam Aantal tellingen 
79 Schaapsdijk 557 
52 Bruuk 549 
71 Galgenberg Harderwijk 500 
51 Heksenberg Heerlen 488 
74 Twickel 468 

117 Parnassiapad Meijendel 466 
69 Boezem Oud-Beijerland 421 
59 Broekland 418 
13 Bennekomse Meent 383 

123 Karitzkyveld 1 383 
8 Kromme Rade 365 

73 Vlinderberm Giekerk 350 
89 Bergerhei 281 

119 Reggers 263 
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25 jaar vlindermeetnet: route-selfies 
Eerder vroegen we u naar een ‘route-selfie’, een foto van u als teller op uw route. Er zijn 
er al een flink aantal binnen, veel te veel om allemaal te laten zien. Hier een kleine 
selectie, maar alle nieuwe blijven welkom.  
 

 
 
  

V1380 Uddelse Buurtveld - Ludo 
Luckerhoff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V0230 Spoorlijn IJmuiden –  
Alie van Nijendaal-Postma 
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Facebookgroep vlindermonitoring 
Op Facebook hebben we een groep opgericht waarin tellers hun ervaringen kunnen 
uitwisselen. Inmiddels zijn er al 87 leden. Lijkt u het ook leuk om mee te doen, dan kunt u 
zich aanmelden bij: 
https://www.facebook.com/groups/1458812494349084.  
Het is een besloten groep, dus u moet misschien een dag wachten op toegang. U kunt zich 
aanmelden via de knop op die pagina. 
 
 
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 meetnetten@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, Kars Veling en Kim Huskens 
Tel.: 0317 467346 
meetnetten@vlinderstichting.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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