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Inloggen 
 
 
Ga naar meetnet.vlinderstichting.nl. Log hier in met uw emailadres of 
gebruikersnaam en uw wachtwoord. Als u uw wachtwoord vergeten ben, kunt u 
het opvragen. Als u uw gebruikersnaam niet meer weet, en/of u heeft uw 
emailadres aangepast, dan kunt u het best e-mailen naar 
meetnet@vlinderstichting.nl. 
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Startpagina 
 
 
Als het inloggen gelukt is komt u op deze pagina. 

 
 
Hier kunt u kiezen voor: 

• Tellen: u kunt via deze optie in het veld direct uw gegevens invoeren door 
meetnet.vlinderstichting.nl te benaderen in de browser (bv. Chrome of 
Firefox) van uw smartphone of tablet. U kunt dan direct uw gegevens 
invoeren. Deze optie werkt alleen als u een stabiele mobiele 
dataverbinding heeft. Anders kunt u gebruik maken van de invoerapps 
Avimap en Vlindermee en later via internet uploaden (maar die werken 
momenteel nog niet). 

• Invoeren: dit onderdeel gaat over het invoeren van tellingen die u heeft 
opgeschreven en wilt invoeren. Daar gaat de rest van deze handleiding 
over. 

• Gegevens bekijken: hier kunt u de samenvattende gegevens van uw 
tellingen en routes bekijken.  
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Mijn routes 
 
 
Nadat u heeft gekozen voor invoeren komt u in het overzicht van uw routes. De 
routes zijn opgesplitst per soortgroep; hier bijvoorbeeld de dagvlinderroutes en de 
nachtvlinderroutes 
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Klik op Route informatie voor meer informatie over uw route 

 
Daaronder een overzicht over alle teldata en een kaartje met de ligging van uw 
route. Voor de nachtvlindermeetpunten is dit slechts één stip. Helaas staan de 
secties er nog niet bij, maar daar wordt aan gewerkt. Voor de nieuwere routes is dit 
meestal een lijn: 

 
Voor oudere routes, die eerder gedigitaliseerd zijn, is het vaak een rij punten 
(middelpunten voor elke sectie), en voor een paar hele oude routes soms alleen 
een kilometerhok. Vindt u dat de kaart niet klopt, of hebt u een betere kaart, neem 
dan contact op met meetnet@vlinderstichting.nl. 
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Telling invoeren dagvlinders en libellen 
 
 
Vanaf de pagina Mijn routes kunt u ook kiezen om tellingen in te voeren via de 
optie ‘Nieuw bezoek’: 
 

 
Vul datum, tijd, weer en tellers in en klik op Opslaan. 
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Is dit een nieuwe route? 
Dan zult u bij elke soort die u voor het eerst ziet, de soort eerst moeten toevoegen 
met het pull down menu’tje onder soort toevoegen. Zo ziet u alleen de soorten in 
de tabel die u ook werkelijk op de route hebt gezien. Verkeerde soort gekozen? Die 
verdwijnt vanzelf uit de lijst als u er niets op invoert. 
 
U komt nu op de pagina om de aantallen per soort per sectie in te voeren: 

 
Nieuw is de mogelijkheid om foto’s toe te voegen door rechts op het blauwe foto-
icoontje te klikken. Dit is vooral belangrijk als bewijsfoto’s voor bijzondere 
waarnemingen. Maar als u voor het eerst een route loopt kunt u op deze manier 
ook foto’s toevoegen die door de coördinator gecontroleerd kunnen worden, 
bijvoorbeeld als u twijfelt of bij moeilijke soorten, als geel- en zwartsprietdikkopje. 
 
Als u een dagvlinderroute telt kunt u onderaan deze pagina met een schuifje de 
invoerschermen voor dagactieve nachtvlinders, hommels en nectarplanten 
aanzetten. Als u ze laat staan gaan we ervanuit dat u die telling deze soorten niet 
heeft meegenomen. Als u ze wel heeft meegeteld, maar niets heeft gezien, zet dan 
het schuifje naar rechts (zodat het blauw wordt), maar vul niets in. Dan weten we 
dat u wel geteld, maar niets gezien heeft.  
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Als u dagactieve nachtvlinders heeft meegeteld, en het schuifje heeft omgezet, 
kunt u de soorten per sectie invoeren: 
 

 
Bij libellenroutes worden dagactieve nachtvlinders, hommels en nectarplanten niet 
geteld en zijn deze schuifjes afwezig. 
 
Beheer 
Als er beheer heeft plaatsgevonden, zoals maaien, plaggen, spuiten, kappen, kunt u 
het schuifje daarvan naar rechts schuiven en het desbetreffende beheer invoeren. 
Zo niet, dan kunt u het gewoon naar links laten staan. 
Bij libellen kan ook aangegeven worden of de oeverzone of het zelfs helemaal is 
drooggevallen.   
Onderaan kunt u op het groene vlak klikken om uw waarnemingen op te slaan. 
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Controleer of de gegevens kloppen. 

 
Bij uw eerste bezoek van een jaar krijgt u ook de kans om routeveranderingen in te 
voeren.  

 
Dit zijn veranderingen in de route ten opzichte van een vorig jaar. Deze vraag wordt 
alleen gesteld bij de eerste keer invoeren in het nieuwe seizoen 
en als de route vorig teljaar ook gelopen is. Hier kunt u aangeven of er grote 
veranderingen in de route zijn opgetreden ten opzichte van vorig jaar. 
Er zijn drie typen wijzigingen: 

• wijzigingen in beheer, bijvoorbeeld: 
o vorig jaar werd het terrein gemaaid, maar men is overgestapt op 
runderbegrazing; 
o het heideveld is de afgelopen winter geplagd; 
o het waterlichaam waarlangs uw route loopt is geschoond of 
gebaggerd; 

• wijzigingen in milieu-omstandigheden, bijvoorbeeld: 
o u loopt een route in een park en de gemeente besluit te stoppen 
met gif spuiten tegen onkruid; 
o het waterschap heeft een sluis geplaatst in de beek waarlangs uw 
route loopt, waardoor het water minder snel stroomt; 

• wijzigingen in beplanting/biotoop, bijvoorbeeld: 
o er is een flink stuk bos gekapt; 
o in het kader van natuurontwikkeling wordt het zomerdijkje 
waarover uw route ligt afgegraven; 
o het wateroppervlak is bedekt geraakt met algenflab, kroos, of 
kroosvaren. 

Als u een of meer van deze vragen met JA heeft beantwoord, wordt u vervolgens 
gevraagd op welke secties wat gebeurd is. Probeert u hier met uw eigen woorden 
zo kort mogelijk een omschrijving te geven. 
Natuurlijk kunnen er ook dingen gebeurd zijn die zich niet zo eenvoudig in een 
van de drie categorieën laten vatten. Klikt u in dat geval dan toch een van hokjes 
aan, want bij de omschrijving kunt u meer in detail aangeven wat er precies aan de 
hand is.  
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Na het afronden komt u bij het overzicht van uw tellingen. Rechtsboven kunt u het 
jaar van de tellingen veranderingen, en zo bij de oude tellingen terecht komen. 
U kunt alleen wijzigingen aanbrengen in uw eigen tellingen, niet die van 
medetellers op uw route: 
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Telling invoeren nachtvlinders 
 
Vanaf de pagina Mijn routes kunt u ook kiezen om tellingen in te voeren via de 
optie ‘Nieuw bezoek’. Hierbij is alleen de datum een verplicht vak. Vul hier de 
datum in dat de val is geplaatst. U kunt zowel een datum typen (dag-maand-jaar) 
als op de kalender rechts in het veld klikken. Er wordt geen begin- en eindtijd 
gevraagd omdat de vallen binnen het meetnet een hele nacht als het donker is aan 
moeten blijven. De weersomstandigheden zijn optioneel en worden indien niks is 
ingevuld herleid aan de hand van de KNMI weergegevens. 
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U kunt op twee verschillende manieren de waarnemingen invoeren. Bij de eerste 
optie staan alle eerder waargenomen soorten al in de lijst, zoals bijvoorbeeld 
onderstaande afbeelding. Bij de andere optie staan deze soorten er niet bij, en kunt 
u steeds de waargenomen soort intypen. Deze instelling kunt u via instellingen 
aanpassen onder de optie “Verwachte soorten verbergen”. In de instellingen kunt u 
ook aanpassen of u de soorten aan de hand van de Nederlandse naam of de 
Wetenschappelijk naam wilt invoeren. Wanneer u een aantal heeft ingevoerd komt 
er een icoontje van een camera waarbij het mogelijk is om foto’s toe te voegen. 
Alle foto’s zijn vervolgens terug te zien onder het kopje “Mijn foto-overzicht”. 
 
Heeft u alle waarnemingen ingevoerd en foto’s toegevoegd? Dan kunt op de 
groene button “Waarnemingen opslaan” klikken. 
 

 
 
 
Bezoek afronden 
Na het opslaan van de tellingen kan u uw bezoek afronden. Eerst wordt de 
samenvatting van de telling weergeven en daarna wordt er gevraagd of er 
bepaalde veranderingen zijn opgetreden ten opzichte van vorige telling. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn dat de locatie is gemaaid/geploegd/eik bij de buren weg etc. Dus 
alles waarvan u aanneemt dat het een effect heeft op de hoeveelheid gevangen 
vlinders. 
 

 
 
 
Gelukt! Uw telling en bezoek zijn opgeslagen. Als u wil kan u nu nog een foto toe 
voegen van het meetpunt. Dit kan door op de camera achter waarnemingen te 
klikken. 
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Mijn foto-overzicht 
 
 
In dit overzicht kunt u alle door u toegevoegde foto’s bekijken. Indien gewenst kunt 
u één specifieke soort zoeken.  
 

 
 

Overzicht gegevens 
 
Op deze pagina ziet u al uw verschillende meetpunten liggen, en leuke statistieken 
per meetpunt, en eventueel per soort. 
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Download gegevens 
 
 
Het kan fijn zijn om een download van uw gegevens te hebben. Die kunt u maken 
via deze menu-optie. De download zal een .csv (character separated value) bestand 
zijn. Die is direct met een programma als Excel te openen. 
De groepen waaruit gekozen kan worden hangen af van wat er op deze route 
geteld wordt. 
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Instellingen 
 
 
Bij de instellingen kunt u uw gegevens controleren en voorkeuren opgeven. 
Een emailadres is noodzakelijk, maar adresgegevens mag u ook weglaten. We 
gebruiken die alleen om eenmaal per jaar het jaarverslag als boekje op te sturen. 
 

 
Als u “Foto’s publiceren” aan zet, dan geeft u De Vlinderstichting toestemming om 
uw foto’s voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken, zoals op onze website 
bij de albums van de soort.  
 


