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Tevredenheid troef op 
Landelijke Dag

De openingsact was de eerste van drie films van 
Annette van Berkel, met fraaie beelden van zuidelijke 
soorten. Nadat directeur Titia Wolterbeek iedereen 
had welkom geheten, vertelde zij in het kort iets over 
het beleid van De Vlinderstichting. Daarna volgden 
drie lezingen in het kader van het thema 'Een klimaat 
voor vlinders en libellen'.

Michiel Wallis de Vries beet het spits af. Hij legde 
uit dat de klimaatverandering slechter uitpakt voor 
warmteminnende soorten dan voor koudeminnende. 
Vervolgens vertelde Tim Termaat wat het klimaat 
voor gevolgen heeft voor libellen. Uit Vlaanderen 
kwam Marc Herremans met een lezing over de 
invloed van het weer op vlinders. Erg interessant was 
het verband dat hij aantoonde tussen het optreden 
van fikse hagelbuien en het voorkomen van vlinders.

Daarna was het tijd voor de nieuwe quiz onder leiding 
van Anthonie Stip. Een tiental vragen, uiteenlopend 
van 'Is deze libel beschermd' tot 'Hoeveel Facebook-
volgers heeft De Vlinderstichting' werden door zo'n 
160 mensen via een multiplechoicesysteem op hun 
smartphone beantwoord. Harm Albert was de win-
naar.

Vervolgens legde Ruben Meert uit hoe je met hamer 
en beitel op de meest onverwachte plekken rupsen 
van nachtvlinders kunt ontdekken. Onder andere 
enkele wespvlinders bleken daardoor een bredere 
verspreiding te hebben dan werd aangenomen. Deze 
methode werd in de dagen erna meteen uitgepro-
beerd door enkele aanwezigen!

Na een film over de waarde van klimop voor vlinders 
gaf Wilfred Alblas een aantal redenen om in Drenthe 
op vakantie te gaan. En passant prees hij de pas ver-
schenen atlas 'Dagvlinders in Drenthe' zo goed aan, 
dat deze aan het eind van de dag uitverkocht was. 
Titia Wolterbeek maakte van zijn aanwezigheid op het 
podium gebruik om Alblas, sinds kort directeur van 
het Limburgs Landschap, het eerste exemplaar van 
de Vlinderstand 2017 aan te bieden.

Ineke Radstaat legde uit dat het maken van een nieu-
we website voor De Vlinderstichting heel wat voeten 
in de aarde heeft. Zeker als je meteen alle websites 
van de stichting wilt integreren. Maar 15 april is hij 
online, beloofde ze. 

Meer dan vijfhonderd mensen waren op 4 maart naar Wageningen gekomen om de Landelijke 
Dag van De Vlinderstichting bij te wonen. Zij genoten van het gevarieerde programma van 
lezingen, gelardeerd met films en een – voor het eerst interactieve – quiz en de huldiging van 
de Vlinderbeheerder van 2017.

Luc Knijnsberg Vlinderbeheerder van het Jaar
Tijdens de Landelijke Dag werd Luc Knijnsberg (PWN) 
uitgeroepen tot vlinderbeheerder van 2017. Hij zet zich in 
zijn werkgebied, het duingebied in Noord-Kennemerland, 
met veel passie in voor vlinders. Niet alleen dagvlinders 
hebben zijn aandacht, maar ook nachtvlinders en zeker 
de kleine vlinders, de microlepidoptera, staan volop in 
zijn belangstelling. Hij deelt die liefde met iedereen die 
het maar horen wil, onder andere door heel actief te 
zijn op sociale media. In zijn vrije tijd is hij moderator bij 
waarneming.nl en gaat hij regelmatig op strooptocht naar 
nachtvlinders. Zo had hij onlangs maar liefst 396 wachter-
vlinders op zijn smeer. Op diezelfde dag vond hij ook een 
fijngevlekte eikensteltmot, een soort die sinds 1959 niet 
meer in Nederland is aangetroffen. “Onderzoek, bescher-
ming, voorlichting en educatie gaan bij Luc Knijnsberg 
hand in hand. Hij is dan ook terecht de vlinderbeheerder 
van 2017”, aldus Titia Wolterbeek.

Luc Knijnsberg werd uitgeroepen tot Vlinderbeheerder van het Jaar.
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Vlinderstand 2017
Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescher-
ming van kracht geworden. Op verzoek van De Vlin-
derstichting zijn de bedreigde en ernstig bedreigde 
vlinders en libellen van de Rode Lijst aan de lijst met 
beschermde soorten toegevoegd. Hierbij gaat het 
om ‘passieve’ bescherming: het opzettelijk doden 
van deze dieren en het verstoren van hun leefgebied 
is verboden. Daarnaast zijn regels opgenomen die 
gericht zijn op een ‘actieve’ bescherming van Rode 
Lijst-soorten. In de Vlinderstand 2017 wordt uitge-
breid toegelicht wat dit in de praktijk betekent bij de 
bescherming van dag- en nachtvlinders en libellen.
Voor enkele soorten, zoals de sleedoornpage, de 
kleine heivlinder en de iepenpage, is beschreven hoe 
het met ze gaat en wat De Vlinderstichting, geholpen 
door vele vrijwilligers, doet aan hun bescherming. 
De vlinderstand is uitgedeeld tijdens de Landelijke 
Dag. Was u er niet bij? Hij kan ook worden gedown-
load op www.vlinderstichting.nl. Of u kunt hem 
(tegen betaling van de verzendkosten) bestellen via 
info@vlinderstichting.nl.

Tijdens de Landelijke Dag op 4 maart werd het eerste exemplaar van de Vlinderstand 2017 door 
directeur Titia Wolterbeek overhandigd aan Wilfred Alblas, directeur van het Limburgs Landschap. 
Hoe gaat het met de vlinders en libellen? Dat is natuurlijk het hoofdthema van de brochure. 

Vlinderstand
2017

en libellen
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Ingeleid door een film liet Kars Veling zien wat het 
project Idylle (bloemen voor vlinders, bijen en men-
sen) dat wij dankzij de Nationale Postcode Loterij de 
afgelopen vier jaar konden uitvoeren, heeft opgele-
verd. Het einde van het project betekent niet dat er 
geen idylles meer bij komen. 'Iedere gemeente een 
eigen idylle' is nu het devies.

De laatste lezing kwam terug op het thema Klimaat. 
De nieuwe nachtvlinderspecialist van De Vlinderstich-
ting, Jurriën van Deijk, vertelde over het verband 
tussen klimaatverandering en nachtvlinders. Even na 
vieren werd de geslaagde dag afgesloten en konden 
de kelen worden gesmeerd tijdens een gezellige bor-
rel. Afspraak voor volgend jaar op zaterdag 3 maart! 

Enquête
Ruim 180 bezoekers van de dag vulden een enquête 
in met vragen over de Landelijke Dag, het gebruik van 
sociale media en het tijdschrift Vlinders. Er bleek veel 
tevredenheid uit de antwoorden: zowel de Landelijke 
dag als het tijdschrift bleek tegemoet te komen 
aan de wensen van het gros van de mensen die de 
enquête hadden ingevuld. We beseffen dat de mening 
van de mensen die níét bij de dag aanwezig waren wel 
eens anders uit zou kunnen pakken. Denkt u er anders 
over, laat het ons gerust weten!
Natuurlijk blijft er altijd wel wat te wensen over. De 
een wil meer, en de ander juist minder libellen. En er 
werd gemopperd dat mensen zonder smart phone 
niet aan de digitale quiz konden meedoen. Overigens 
deden daaraan zeker niet minder mensen mee dan 
eerder aan de 'papieren' versie. Wordt dus (toch) 
vervolgd.
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Een samenvatting van de lezingen is te vinden op 
www.vlinderstichting.nl.

Gebruik van sociale media Waardering landelijke dag (gemiddeld 8,4) Waardering tijdschrift Vlinders (gemiddeld 8,1)
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