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Landelijke dag 2020
Nét voor Nederland zo’n beetje op slot ging, konden we nog precies de Landelijke Dag door 
laten gaan. Het was een dag als alle andere Landelijke Dagen: vol interessante lezingen 
gelardeerd met mooie films.

Titia Wolterbeek toonde de cheque van 1 miljoen euro die de 
Nationale Postcode Loterij aan SoortenNL heeft toegekend. Ook 
twee andere projecten waar De Vlinderstichting medeaanvrager 
van is, kregen een mooie bijdrage.

Filmmaker Tim Visser nam namens Willem van Hemmen de 
onderscheiding voor de vlinderbeheerder van het jaar in 
ontvangst van Titia Wolterbeek. Ze beloofde de onderscheiding 
later hoogstpersoonlijk bij Van Hemmen te zullen bezorgen.

Er waren ook drie sprekers van buiten De Vlinderstichting: 
Robert Kwak (over basiskwaliteit natuur), Hendrik Bermentloo 
over onderzoek naar neonicotinoïden en Wim Veraghtert (foto) 
over het nachtvlinderonderzoek in Vlaanderen.

Roy van Grunsven legde in zijn lezing duidelijk uit waarom de 
meeste vlinders (en ook libellen) heel veel last hebben van een 
overdaad aan stikstof. Dit is ook te lezen in de Vlinderstand 2020, 
die aan alle aanwezigen werd uitgereikt.

Nalezen
Landelijke Dag gemist? De presentaties zijn nog te 
zien op www.vlinderstichting.nl/landelijke-dag. 
Ook de Vlinderstand kunt u downloaden op onze 
website: www.vlinderstichting.nl/vlinderstand.

Al mocht het op 6 maart 2020 officieel nog wel, 
uit voorzorg werden er geen handen geschud. De 
deelnemers werden bij aankomst in de Junushoff op 
oosterse wijze begroet. 

Het thema was ‘Tien jaar Tien voor 12!’. Het beeld 
dat naar voren kwam was niet rooskleurig: met de 
meeste van de twaalf campagnesoorten gaat het nog 
steeds niet goed. Wat er in ieder geval moet gebeuren 
om het beter te maken: het natuurnetwerk eindelijk 
voltooien, zorgen voor basiskwaliteit, stikstof terug-
dringen, klimaatextremen opvangen en maatwerk in 
terreinbeheer.

Een van de personen die uit voorzorg wegens corona 
hadden afgezegd was Willem van Hemmen, die op 
basis van zijn activiteiten ten behoeve van vlinders en 
biodiversiteit op zijn eigen terrein werd uitgeroepen 
tot vlinderbeheerder van het jaar. Gelukkig was Wil-
lems vlinderparadijs te zien in de film die Tim Visser 
over hem gemaakt had.


