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Landelijk meetnet vlinders  
 

 

Maart 2018 

 

 

Beste teller, 

 

Er is tot nu toe nog maar weinig telweer geweest. Desondanks begint op 1 april het nieuwe 

telseizoen voor het vlindermeetnet. Dus volgende week mogen we weer tellen (als het weer 

goed is). Met u hopen we op veel mooi weer met nog meer vlinders. 

 

 

Het jaarverslag 
Het is gelukt om het jaarverslag op tijd af te krijgen: uU kunt het de komende dagen in uw 

brievenbus verwachten. Wilt u niet zolang wachten, dan kunt u hier vast online de pdf 

downloaden en lezen. 

 

Adressen 
De website en database achter meetnet.vlinderstichting.nl zijn vernieuwd, maar we hebben ons 

best gedaan om het zoveel mogelijk op de ‘oude’ te laten lijken. Een puntje om op te letten: de 

adressen zijn nu losgekoppeld van het centrale systeem van De Vlinderstichting. In het menu bij 

Instellingen (ook direct te bereiken via 

http://meetnet.vlinderstichting.nl/Form/MNTPersoonlijkeInstellingenFRM.aspx) moet u zelf uw 

adresgegevens aanpassen (en onderaan op Wijzig klikken) als die veranderen. Als u de 

komende week geen jaarverslag in uw brievenbus vindt, is het mogelijk dat hier nog een oud 

adres staat. 

Ook wijzigingen in uw e-mailadres moet u hier zelf bijhouden. Deze e-mailnieuwsbrief gaat 

alleen naar de mensen die op deze pagina het item Nieuwsbrief abonnement op JA hebben 

staan. 

 

Hommels 
Misschien heeft u het al gehoord op de Landelijk Dag: vanaf dit jaar kunt u ook hommels tellen. 

Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Zet op de instellingenpagina hommels tellen op JA, en tel het 

aantal hommels (ongeacht de soort) per sectie, alsof het vlinders zijn. U hoeft ze dus niet per 

soort te kunnen onderscheiden, u mag alle hommels ‘op een hoop gooien”. 

 

https://assets.vlinderstichting.nl/docs/6d51f174-b497-4777-b84a-362e344c3528.pdf
http://meetnet.vlinderstichting.nl/Form/MNTPersoonlijkeInstellingenFRM.aspx
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Teken 
Op sommige routes hebben tellers last van teken, en dat is vaak erg vervelend en soms zelfs 

gevaarlijk. In onze ervaring werkt anti-tekenkleding bijzonder goed tegen teken. En ze houden 

ruwweg tachtig wasbeurten ook hun anti-tekenwerking. Deze anti-tekenkleding is te koop bij 

gespecialiseerde bedrijven (vaak voor werkkleding voor boswachters), maar ook online. Een van 

de bekendere merken is rovince. Ze zijn ook te koop via: webshop.rovince.nl. 

 

Nectarplanten 
Onze vlinders hebben het niet makkelijk. Een van de problemen is het dalend nectaraanbod. 

We willen graag blijven volgen hoe dat zich ontwikkelt. Het mooie is dat we in het meetnet al 

nectarplanten hebben geteld in de jaren negentig, en tien jaar geleden weer. Hieronder een 

grafiekje met het aantal routes waarop nectarplanten geteld zijn. Het hoeft maar drie keer per 

seizoen. We hopen dat u ook dit jaar weer mee wil doen aan het tellen van de nectarplanten. 

Hoe dat moet, leest u in de handleiding.  

 

 

 

 

 

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.  
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