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Meetnet vlinders  
 
 
 
Maart 2020 
 
 
Beste teller, 
 
Het zijn moeilijke tijden voor iedereen in Nederland en de rest van de wereld. Veel is onzeker, 
maar zolang het niet verboden wordt om naar buiten te gaan, lijkt het tellen van een 
vlinderroute een ongevaarlijke bezigheid, zeker als u het alleen doet.  
Elk jaar sturen wij u voor het begin van het vlinderseizoen het jaarverslag over het vorige jaar. 
De drukker is daar nu hard mee bezig, maar we weten nu niet of we ze op tijd in enveloppen 
kunnen doen en naar u opsturen. We gaan ons best doen, maar u kunt het jaarverslag in ieder 
geval als pdf downloaden en lezen. 
Op de pagina www.vlinderstichting.nl/ nieuwsbrieven-en-jaarverslagen vindt u dit jaarverslag 
ook, plus nog een heleboel oude jaarverslagen. Soms best leuk om nog eens terug te lezen. 
 
 

Het nieuwe telseizoen 
Vanaf 1 april begint het vlindertelseizoen officieel, maar als de weersomstandigheden goed zijn 
(13 graden, zonnig, niet te veel wind), mag u al eerder vlinders tellen. Hommels kunnen zelfs al 
vanaf 10 graden. 
 
 

Mag ik vlinders tellen? 
Hoe dan ook moet iedereen de aanwijzingen van de overheid en de adviezen van het RIVM 
opvolgen. Zolang het niet verboden is, dan wel wordt afgeraden, om de natuur in te gaan, lijkt 
het tellen van de meeste vlinderroutes ongevaarlijk. Wel vragen we mensen om het even niet 
samen te doen. We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen nu bezig is met het tellen van 
vlinders (alle begrip daarvoor), maar voor anderen kan het een welkome afleiding zijn. Die keus 
laten we aan u. Hoe dan ook zijn alle tellingen welkom en zullen gebruikt worden voor het 
berekenen van trends. Maar ook als u weken niet kunt tellen blijven uw tellingen bruikbaar 
vanaf het moment dat u weer gaat tellen. Het is niet zo dat u het hele jaar iedere week geteld 
moet hebben, elke telling doet ertoe! 
 
 

Atlas 
Na eerdere dagvlinderatlassen in 1989 en 2006 vinden we het weer tijd om aan een nieuwe 
atlas te gaan werken. Die zal minder gaan over het opvullen van hokken en kaartjes met 
bolletjes (al zullen die er vast ook instaan), maar meer over trends en de toepassingen van 
kennis voor de bescherming van vlinders. Veel kennis is er al, maar tegelijk zijn er ook nog heel 
veel dingen die we niet weten.  
Als eerste stap willen we inventariseren wat er leeft onder de vlinderaars: welke vragen denkt u 
dat we moeten oplossen om vlinders beter te beschermen? Dat geldt voor alle soorten, dus ook 
voor de heel algemene.  
Als we alle vragen binnen hebben, willen we ze in april categoriseren en kijken welke we hoe 
kunnen oplossen. Soms kan dat met een project waarbij u mee kunt doen, soms zal het een 
studentenproject zijn, en soms moet het professioneel gebeuren. Niet alles zal kunnen, en 
gaandeweg kunnen er ook nieuwe inzichten komen.  
En wanneer zal die atlas uitkomen? We hebben nog geen vast jaar, maar we gaan ervan uit dat 
het ergens tussen 2025 en 2030 zal zijn. 
 
Maar dus eerst uw vragen. Stel ze tot 1 april a.s. op www.vlinderstichting.nl/atlasvragen. Daar 
zullen we in april ook de gestelde vragen proberen samen te vatten. 
 

https://assets.vlinderstichting.nl/docs/d7b4a2ed-7255-4acb-9d8c-4f0741f05aec.pdf
http://www.vlinderstichting.nl/%20nieuwsbrieven-en-jaarverslagen
http://www.vlinderstichting.nl/atlasvragen
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Oproep hommelcursussen 
Het is bekend dat het niet goed gaat met de Nederlandse bijen. Om de vinger aan de pols te 

houden voor deze soortgroep, is in 2019 het meetnet hommels opgericht. Het nieuwe meetnet 

is een samenwerking tussen EIS Kenniscentrum Insecten en De Vlinderstichting en sluit zoveel 

mogelijk aan bij het bestaande meetnet dagvlinders. Zo zijn de routes op dezelfde manier 

opgezet en worden de telgegevens via dezelfde website doorgegeven. In 2018 waren er al 182 

verschillende hommelroutes en in 2019 272, waarmee de toon is gezet voor een grootschalig 

meetnet met landelijke dekking. Verder werden tientallen nieuwe tellers tijdens speciale 

cursusdagen opgeleid om hommels beter te kunnen herkennen, want vooralsnog worden op de 

meeste routes de hommels alleen op aantal geteld - ook al heel nuttig overigens. 

 

Ook in 2020 gaan we het meetnet hommels veel aandacht geven en verder uitbreiden. Daarom 

gaan we weer diverse lezingen en cursussen geven. De focus zal dit jaar liggen op de mensen 

die al een vlinderroute lopen. Zij hebben al een route en kunnen daarom gemakkelijk beginnen 

met het tellen van hommels, maar kunnen hommels meestal nog niet tot op soort herkennen. 

Heeft u ook interesse in een hommelcursus? Geef dat dan door op onderstaand formulier in te 

vullen. In de komende weken inventariseren we op welke plekken in het land veel behoefte is 

aan een hommelcursus. Op basis daarvan organiseren we in 2020 en 2021 de cursusdagen. 

 

Hier kunt aangeven dat u interesse heeft in een hommelcursus: 

https://www.vlinderstichting.nl/ hommelcursussen 

 

 

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.  
 
 
 

mailto:meetnetten@vlinderstichting.nl
mailto:meetnetten@vlinderstichting.nl

