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Van januari tot en met december gaan we alle twaalf 
provincies af. Iedere maand één provincie, waarmee 
we een vlinderslinger door het land maken. Per pro-
vincie kunt u deelnemen aan een activiteit of lezing 
en brengen we een project onder de aandacht dat 
bijdraagt aan de bescherming. Door dit te koppelen 
aan vlinders en libellen uit die provincies (algemene én 
ernstig bedreigde), kunnen we als natuurorganisatie 
uitleg geven over het belang van natuurherstel en 
monitoring (tellen) van zowel vlinders als libellen. De 
eerste activiteit in januari is bij verschijnen van dit blad 
al geweest: op pad in Overijssel voor de eitjes van de 
sleedoornpage. De winter is een goed moment om ze 
te vinden. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat en of 
we er veel hebben gevonden? 

Landelijke Dag
Dit jaar is het thema van onze Landelijke Dag ‘40 jaar 
bescherming’. We gaan het hebben over wat we tot 
nu toe hebben gedaan aan bescherming, wat we nog 
kunnen doen en over samenwerken met anderen. Op 
deze dag vertellen we ook meer over onze activiteiten 
voor het jubileum (zie elders in dit blad).

Gedichtenbundel
Speciaal voor het jubileum willen we een gedichten-
bundel samenstellen. Vlinders inspireren velen. We 
leggen de vlinder, met zijn veelzijdige verhalen, onder 
de macrolens. Hiervoor hebben we onder andere een 
vlindergedichtenwedstrijd georganiseerd; in allerlei 
media hebben we een oproep geplaatst voor deel-
name. Dank voor de vele inzendingen! Het winnende 

gedicht wordt 
bekendge-
maakt tijdens 
de Landelijke 
Dag en het zal 
worden opge-
nomen in de 
bundel.

Nieuw wandelboek
Kent u onze wandelgids ‘Op pad voor vlinders en 
libellen’ met vlinderrijke gebieden nog? Een uitgave bij 
het 25-jarig jubileum. In de afgelopen jaren is er veel 
veranderd en we steken de wandelgids in een nieuw 
jasje! Iedere provincie bevat twee gebieden om in te 
wandelen. Veelvoorkomende soorten die je tijdens 
een wandeling kunt zien worden beschreven, met 
aandacht voor zeldzame en bedreigde soorten die er 
voorkomen. De informatie over libellen is uitgebreider 
én dit keer zijn ook nachtvlinders opgenomen in het 
boek. Het nieuwe wandelboek is vanaf medio juni 
2023 verkrijgbaar. Heeft u interesse? Laat uw gege-
vens achter op de website en u ontvangt een e-mail 
zodra het boek te bestellen is. 

Digitale Vlinderkalender
Op 6 februari start onze digitale Vlinderkalender op 
www.vlinderstichting.nl/40jaar. Veertig weken lang 
wordt er iedere week een nieuw (digitaal) venster 
geopend. De ene week een nieuwsfeitje, de andere 
week een doe-tip of een kortingscode voor onze web-
winkel. Houd de kalender vanaf nu in de gaten.

Komende activiteiten
Ons veertigjarig jubileum willen we samen met u 
vieren en tegelijkertijd met iedereen die ons (nog) 
niet kent. Om zo meer aandacht te vragen en vlinders 
en libellen de beste overlevingskansen te geven in de 
toekomst. Kijk voor alle activiteiten op onze website: 
www.vlinderstichting.nl/40jaar.

40 jaar bescherming
In vlindervlucht door Nederland

Dit jaar bestaat De Vlinderstichting 40 jaar. We beschermen dus al 40 jaar de vlinders (en ook 
libellen) in ons land. Dat brengen we graag landelijk onder de aandacht: ‘In vlindervlucht door 
Nederland!’

De jubileumactiviteiten zijn mede 
mogelijk gemaakt door een subsidie 
van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
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Het wandelboekje dat werd uitgegeven bij het 25-jarig bestaan.


