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Meetnet vlinders  
 
 
 
Mei 2020 
 
 
Beste teller, 
 
Het land komt langzaam uit de intelligente lockdown, waardoor het voor de meesten van ons 
weer mogelijk zal zijn om vlinders of hommels te tellen. Het voorjaar is bovendien (weer) 
bijzonder droog en warm; wat zal het effect zijn? 
  
 

Aantal vlinders 
In april lag het aantal vlinders iets boven het langjarig gemiddelde, in mei iets eronder. Het 
voorjaar wijkt daarmee maar weinig af van eerdere jaren. Inmiddels zijn de eerste groot 
dikkopjes en bruin zandoogjes gemeld. Met het mooie weer dat de komende week voorspeld 
wordt, zou de junidip dus wel eens in mei over kunnen zijn. Vorig jaar viel het aantal vlinders in 
de zomer uiteindelijk flink tegen, onder andere door de droogte van zowel 2018 als 2019. Ook 
dit voorjaar is tot nu toe erg droog; we houden ons hart weer vast voor de zomervlinders. 
 

 
 

 
Soortgerichte routes tellen 
De vliegtijden blijken dit jaar lastig uit te rekenen. Het is veel zonniger dan normaal maar soms 
wel kouder. We zien dat daardoor de vliegtijdverwachting een week of twee achter loopt. De 
meest reële vliegtijdvoorspelling is nu: 

 

bosparelmoervlinder vanaf ca begin juni 
veenhooibeestje  vanaf ca begin juni 
duinparelmoervlinder vanaf ca begin juni 
kleine ijsvogelvlinder vanaf ca half juni 
veenbesblauwtje vanaf ca 7 juni 
veenbesparelmoer vanaf ca 7 juni  
bruine eikenpage vanaf half juni 

 

Maar ga vooral zelf op tijd op uw route kijken; het verschilt ook per gebied. Hopelijk vindt u de 

komende weken weer tijd om uw route(s) te lopen. 
 

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/vlinders-kijken/verwachte-vliegtijden-dagvlinders/


De Vlinderstichting 2020 / Nieuwsbrief Landelijk Meetnet Vlinders  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel hooibeestjes 
In het eerste jaar van het meetnet was het hooibeestje nog een van de 

talrijkste vlinders, maar in het voorjaar van 1991 werd de soort 

weggevaagd uit grote delen van Nederland door een extreem koud 

voorjaar, waarin vermoedelijk veel rupsen zijn bevroren. Daarna 

herstelde de soort zich weer langzaam, in eerste instantie vooral in 

heidegebieden en de duinen. Inmiddels komt hij bijna in het hele land 

weer voor, alleen in het Groene Hart en delen van het poldergebied van 

Noord-Holland en Flevoland lijkt hij nog te ontbreken. 

 

Dit voorjaar valt het hoge aantal hooibeestjes veel tellers op. En niet 

alleen vliegen er veel, ze zijn ook nog eens heel vroeg. Het lijkt erop dat 

vorige week al de piek bereikt werd; de vlinders die je nu ziet zien er 

ook alweer wat ouder uit. Hoe het de tweede generatie zal vergaan, blijft nog even afwachten; 

de grote droogte zou roet in het eten kunnen gooien, met name op de droge zandgronden. 

 

 

 

 
  

Hooibeestje 
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Vlindertelling in de Preekhilpolder bij Ouddorp 
Teller Leo Huijsen uit Ouddorp of Goeree-Overflakkee schreef: 

06.05.2020 

Het was mooi weer met een blauwe lucht, maar een koude noordoostenwind met een 

temperatuur van 16 graden. Wat het aantal en de soorten betreft, was het een teleurstellende 

vlindertelling: twee grote en vier kleine koolwitjes. Maar wat de natuur aangaat, was het 

geweldig. 

Ik zag de eerste ratelaartjes en echte koekoeksbloemen. Er waren tientallen gevlekte orchissen 

en veel margrieten. De meidoorns stonden zwaar in de bloesem. Wat een heerlijke, 

bedwelmende geur. 

Drie soorten zwaluwen vlogen over mijn hoofd: boerenzwaluwen, de eerste huiszwaluw van dit 

jaar en vele gierende gierzwaluwen. 

Ik zag een paartje bruine kiekendieven over de rietplas zweven. In het weiland grauwe ganzen 

met groepen pulletjes, bergeenden, een paar nijlganzen, wat brandganzen en een witte 

soepgans met de bruine kop (van een grauwe gans). 

Ik hoorde de rietgorzen hun liedje ten gehore brengen en een ting ting geluidje van een 

baardmannetje in het riet. Ik hoorde wel zes maal het keiharde gezang van de Cetti-zangers. 

Op en bij de schelpenbankjes: dwergsterns, visdiefjes, paar lepelaars, een kleine zilverreiger, 

enkele kluten, scholeksters, bergeenden, aalscholvers en diverse soorten meeuwen. 

Wat een variatie in bloemen en vogels en dat over één kilometer! 

 

 

Nieuwe routes uitzetten 
Het is nu voor ons niet meer mogelijk om iedere nieuwe teller of iedere nieuwe route te 
bezoeken. Voor wie toch een nieuwe route wil starten, hebben we een webpagina gemaakt 
met zoveel mogelijk uitleg, inclusief een filmpje: 
https://www.vlinderstichting.nl/wat-wij-doen/meetnetten/route-uitzetten 
Hiermee zal het voor de meeste mensen prima mogelijk zijn om een nieuwe route te maken. 
Neem vooral eerst contact op met meetnet@vlinderstichting.nl 
 

 

Avimap op iphone en ipad 
Tot nu toe was het alleen via een Androidtelefoon mogelijk om vlinder- en libellentellingen in te 

voeren via Avimap van Sovon, maar nu kan dat ook via iPhone of iPad.  

   

Ook het bruin blauwtje lijkt een goed 

voorjaar te hebben. 

https://www.vlinderstichting.nl/wat-wij-doen/meetnetten/route-uitzetten
mailto:meetnet@vlinderstichting.nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.sovon&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.sovon&hl=nl
https://apps.apple.com/nl/app/avimap/id1483063137
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Facebookgroep Meetnet Hommels 
Er is nu ook een Facebookgroep voor de tellers van het hommelmeetnet en de mensen die 

daarin geïnteresseerd zijn. Voor de mensen die niet op Facebook zitten, blijven we de 

belangrijke en interessante informatie en het nieuws uiteraard ook sturen via deze nieuwsbrief 

en indien nodig direct. 

Je kunt de groep vinden op: https://www.facebook.com/groups/547186586173880. 

Mocht het niet lukken om je aan te melden, stuur dan een berichtje aan 

meetnethommels@naturalis.nl. Dan sturen we je een uitnodiging. 

Via de Facebookgroep kun je ervaringen en leuke waarnemingen op je route delen, vragen 

stellen over dingen waar je tegenaan loopt, trends delen die je signaleert en ook vragen aan 

elkaar stellen. We hopen op deze manier ook wat meer contact tussen de hommeltellers 

onderling te kunnen creëren. 

 

Eerste resultaten meetnet hommels 2020 
De eerste resultaten van het meetnet hommels zijn binnen en zijn vergeleken met die voor 

2018 en 2019. In de bijgaande figuur zijn de gegevens van 2020 weergegeven in blauw. De 

gemiddelde aantallen hommels per telling in de eerste helft van april lagen ongeveer op het 

niveau van 2018 en net iets lager dan in 2019. In de tweede helft van april en de eerste helft 

van mei lijken de gemiddelde aantallen per telling dit jaar wat sneller toe te nemen dan in de 

andere twee jaren. Of dat betekent dat de aantallen hoger liggen of dat de piek dit jaar eerder 

ligt dan in de andere twee jaren, is op dit moment niet te zeggen. Het aantalsverloop in 2018 en 

2019 verschilde ook dusdanig veel dat we heel benieuwd zijn hoe het er dit jaar uit gaat zien. 

 

  

https://www.facebook.com/groups/547186586173880
mailto:meetnethommels@naturalis.nl
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Handleiding Meetnet Hommels beschikbaar 
De officiële handleiding van het Landelijk meetnet hommels 

is nu beschikbaar. U kunt de handleiding hier downloaden. 

Een wijziging ten opzichte van een eerdere versie is richtlijn 

om ten minste eenmaal per maand te tellen in de periode 

maart tot september. Eerder was het advies om tenminste 

vijf keer per jaar te tellen. Het totaal aantal benodigde 

tellingen ligt dus iets hoger. Vaker tellen is altijd goed. 

Tellingen beginnen eerder dan bij het vlindermeetnet. Voor 

hommels is de maand maart al een belangrijke maand. Dan 

vliegen er alleen koninginnen, die een belangrijke maat 

kunnen zijn voor het aantal nesten. 

De handleiding is op dit moment alleen als pdf beschikbaar. 

In 2021 worden de resultaten van de eerste drie jaar tellen 

geëvalueerd. Op basis daarvan zouden er mogelijk 

aanpassingen kunnen komen in het telprotocol. 

 

Bestuivers.nl: pagina Meetnet Hommels 
Op de internetpagina bestuivers.nl is nu ook een pagina 

beschikbaar over het hommelmeetnet: 

https://www.bestuivers.nl/meetnethommels 

 

 

Rectificatie 
De tekening van de hommelvlieg in de vorige nieuwsbrief was van Jeroen de Rond. Dit was per 

ongeluk fout overgeschreven. Onze excuses aan Jeroen. 

 

 

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.  

https://www.bestuivers.nl/Portals/5/Handleiding_hommelmeetnet_totaal.pdf
https://www.bestuivers.nl/meetnethommels
mailto:meetnetten@vlinderstichting.nl
mailto:meetnetten@vlinderstichting.nl

