Lodewijk Hoekstra ambas
vooral via magazines, social media events en televisie. “Het ambassadeurschap moeten we samen vorm
gaan geven”, zegt Lodewijk. “Het zou mooi zijn als er
een heldere en herkenbare link is tussen mij en De
Vlinderstichting”.
Ietwat afgeleid door het lonkende bier dat op de
bar wacht, gaan we verder. Lodewijk hoopt veel te
leren over vlinders en hun habitat en zou graag eens
mee het veld ingaan. “Zo leerde ik onlangs pas over
de schrikbarende hoeveelheid Rode Lijst-soorten en
ook dat er ook superveel nachtvlinders zijn die net
zo belangrijk zijn”. Naast deze parate kennis geeft
Lodewijk aan dat we natuurlijk ook in onze samenwerking met overheden en bijvoorbeeld Tuinbranche
Nederland van elkaar kunnen leren.

Tekst: Lodewijk Hoekstra is sinds kort ambassadeur van De
Albert Vliegenthart Vlinderstichting. De meeste mensen kennen Lodewijk
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van het RTL4 programma 'Eigen Huis en Tuin' of
'Greenkids', maar hij is ook een van de oprichters van
NL Greenlabel, dat het gebruik van duurzame materiale
bevordert en waar De Vlinderstichting een kennispartner van is. Ik mocht hem interviewen tijdens een bijeenkomst over duurzame buitenruimte in Eindhoven.
Ik vraag Lodewijk wat vlinders voor hem betekenen.
“Ze zijn vaak in de buurt en fladderen om me heen als
ik in de tuin werk. Ik vind ze prachtig om te zien en ik
word er vrolijk van”, zegt hij met een blij gezicht. Het
moge duidelijk zijn: ook de bekendste tuinman van
Nederland kan er niet omheen. Vlinders hebben een
belangrijke functie in de natuur en maken de mensen
ook nog eens blij.

"Ik ben blij dat ik een goed doel heb
gevonden dat zo dicht bij me ligt!"
Aaibaar
Lekker druk is het wel allemaal: NL Greenlabel, RTL, De
Vlinderstichting, is dat allemaal met elkaar te verenigen? “Dat hoop ik wel, hahaha… het is af en toe een
beetje puzzelen maar het zijn allemaal leuke dingen.
Ik ben blij dat ik een goed doel heb gevonden dat zo
dicht bij me ligt! Overigens vullen deze dingen elkaar
goed aan en hebben ze ook veel overlap met elkaar.” Ik
ben helemaal tevreden met dit antwoord en vraag of
er al reacties zijn gekomen op Lodewijks rol als ambassadeur. “Alleen maar positieve reacties! We zijn eigenlijk
pas net begonnen dus het echte succes moet nog
komen. Ik heb sinds kort als ambassadeur ook eigen
visitekaartjes met plantenzaden erin die je gewoon in
grond kan stoppen, zo cool!”.

Herkenbare link
Hoe denkt Lodewijk De Vlinderstichting te gaan helpen als ambassadeur? Hij geeft aan zijn bekendheid
in te gaan zetten om De Vlinderstichting te helpen om
vlinders te beschermen. “Ik zal soms aanwezig zijn op
belangrijke momenten voor De Vlinderstichting, zoals
de opening van de tuinvlindertelling of bij een Green
Deal-bijeenkomst. Maar ik ga ook vlinders onder de
aandacht brengen, bijvoorbeeld in ‘Eigen huis en tuin’.
Daarnaast hoop ik ook veel achter de schermen voor
De Vlinderstichting te betekenen, onder andere via
NL Greenlabel”. Het publiek ziet onze ambassadeur
Erwin Snellen/Vivara

Ambassadeur Lodewijk Hoekstra (r) en Vlinderstichtingmedewerker Albert Vliegenthart (l) laten
vlinders los in de vlinderkas bij Vivara.
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"Vlinders staan symbool voor een
gezonde leefomgeving."
Omdat Lodewijk vaak mensen tegenkomt die niet
zo veel van vlinders weten, vraag ik hem waar wij op
moeten gaan inzetten. Bescheiden als hij is: “Ik weet
zelf ook niet alles, maar vooral bewustmaking en
de status van vlinders in het algemeen lijkt me van
belang. Daarnaast is zijn ze zo aaibaar dat ze symbool
kunnen staan voor gezonde leefomgeving. Eigenlijk
zijn vlinders op zich ook al zo mooi en is het fascinerend hoe natuur werkt; dat moeten we laten zien aan
zoveel mogelijk mensen. Ik zie de toekomst voor De
Vlinderstichting en de vlinders positief in, ook door de
enthousiaste manier waarop de medewerkers van De
Vlinderstichting te werk gaan.”
Nu hij zo trots voor me staat, test ik even zijn kennis
over ons door hem te vragen twee projecten of activi-

ssadeur De Vlinderstichting
Nico Wissing

Tekst:

Lodewijk Hoekstra met Albert Vliegenthart in de tuin van NL Greenlabel.

teiten te noemen waar hij heel enthousiast van wordt
of die hij belangrijk vindt. Ook hier laat het antwoord
niet lang op zich wachten: “Vlinderidylle is mooi en
praktisch. Ik vind het knap hoe jullie stichting is opgezet met enthousiasme en handson projecten die makkelijk te implementeren zijn en ook nog effect hebben.
Ook tijdelijke natuur is een prachtig instrument dat ik
in mijn werk met NL Greenlabel goed kan verkopen
aan gemeentes en ontwikkelaars”.
Ware ambassadeur
Een échte ambassadeur heb ik voor mij staan. Eens
zien of we nog iets over de mens Lodewijk te weten
kunnen komen: hoe zou hij zijn kinderen de vlinderwereld laten beleven? ”Eigenlijk leer ik ze nog te weinig,
maar dat kunnen we samen wel een keer doen. Ik ben
wel met ze naar een tropischevlinderkas geweest en
dat vonden ze te gek. Grote vlinders spreken erg tot de
verbeelding bij kids”. Ik vraag Lodewijk bij wie hij eens
een vlindertuin zou willen aanleggen. “Bij het koningshuis, haha... of op de Dam, als statement dat Nederland
groener en biodiverser moet worden”. Kijk, dat moeten

we hebben: een beetje out of the box. Daarna vertelt
Lodewijk me nog een mooie anekdote. “ Toen ik als
ambassadeur bij het programma Koffietijd was, had
ik een educatieve set mee met alle vlinderstadia bij
elkaar. Cool om te zien, maar toen er een pop viel en
ik die op wilde pakken bewoog deze. Logisch maar ik
schrok er wel beetje van. Bizar hoe een vlinder in zo'n

"Nederland moet groener
en biodiverser worden."
jasje zit en al echt leeft!”
We krijgen meer en meer dorst, dus ik besluit het
gesprek met de klassieke vraag: "Welke vlinder is je
favoriet?". En daar komt de ware ambassadeur weer
naar voren: “Ik vind ze allemaal mooi! Een lastige
vraag", bekent Lodewijk eerlijk, "maar ik kan gewoon
erg genieten van een koolwitje in het voorjaar".
De Vlinderstichting heeft aan Lodewijk een enthousiaste ambassadeur, die inmiddels ook verstand heeft van
een vlindervriendelijke omgeving. Hopelijk mogen we
nog lang samenwerken. Maar nu eerst dat biertje!
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