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1. Tuinvlindertelling 2013 
 
 

In 2008 is De Vlinderstichting gestart met de landelijke Tuinvlindertelling. Ieder 
jaar in het eerste weekend van augustus worden zoveel mogelijk Nederlanders 
opgeroepen de vlinders in hun tuin te tellen. Inmiddels is de tuinvlindertelling 
een begrip. Om het bereik van de tuinvlindertelling te vergroten werd in het 
jaar 2013 volop ingezet op het gebruik van sociale media.  
 
Aantal deelnemers 
De hoofddoelstelling van het project was om het bereik van de tuinvlindertelling te 
vergroten. Deze doelstelling is ruimschoots behaald. Dankzij de verspreiding via 
sociale media braken de deelnemersaantallen in 2013 alle records! 
 
www.vlindermee.nl  2011 2012 2013 
Aantal bezoeken  11.394 22.904 56.676 
Aantal unieke bezoekers 7.799 15.680 34.914 
Aantal deelnemers 1.512 2.285 6.852 
 

 
Nieuwe doelgroep 
Door veel met sociale media te doen, is een grote nieuwe doelgroep bereikt. Veel 
deelnemers gaven aan voor het eerst mee te doen en daarvoor nog niet van De 
Vlinderstichting gehoord te hebben.  
 
Meer donaties en waarnemers 
Na afloop van de telling hebben alle deelnemers bericht ontvangen van De 
Vlinderstichting, met de oproep om De Vlinderstichting te steunen. Als donateur, 
als waarnemer of door de tuin vlindervriendelijk in te richten. Velen gaven gehoor 
aan deze oproep. Zo werden er dertig nieuwe donateurs aangemeld en kwamen er 
127 nieuwe, vaste waarnemers bij. Deze mensen monitoren nu maandelijks de 
vlinders in hun tuin.  
 

http://www.vlindermee.nl/
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Meer naamsbekendheid 
Het aantal Facebookvolgers is voorafgaand, tijdens en na de tuinvlindertelling 
explosief gestegen. Voorafgaand aan de telling was de groei van beide media 
gestaagd. In het weekend rondom de tuinvlindertelling (eerste weekend van 
augustus) laat de grafiek een veel sterkere groei zien. Deze groei heeft de hele 
maand augustus aangehouden. Rond september stabiliseerde de groei weer naar 
normale waarden.  
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2. Website en sociale media 
 
Door sociale media volop in te zetten, is het bereik van de tuinvindertelling in 
2013 dus flink vergroot. Een overzicht van de middelen die hiervoor zijn 
ontwikkeld en gebruikt. 
 
Aanpassingen homepage 
Om mensen aan te sporen zoveel mogelijk te delen, zijn direct op de homepage 
van de tuinvlindertelling een aantal nieuwe knoppen toegevoegd: 

Deze knoppen hebben ervoor gezorgd dat mensen met 1 klik konden delen, zodat 
het bereik van het project is vergroot. Ook kon men direct doorklikken naar de 
app, om via de smartphone mee te doen.  
 
Direct delen via Facebook, Twitter en andere sociale media  
Zodra men de waarnemingen heeft doorgegeven, verschijnt direct een scherm 
waarmee direct gedeeld kan worden via sociale media: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doordat gebruikers niet alleen tijdens het weekend informatie delen, maar ook 
daarbuiten (‘ik heb dit weekend al vlinders geteld, jij ook?’) wordt het bereik verder 
vergroot. Je kan de boodschap dan herhalen en mensen kunnen zelf indelen 
wanneer ze willen tellen. Ook werden deelnemers via dit scherm gewezen op de 
andere mogelijkheden om vlinders te helpen: donateur worden of je tuin 
vlindervriendelijker maken. 
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Mogelijkheid tot het uploaden en delen van foto’s en filmpjes 
Dank zij het project is het mogelijk om foto’s en filmpjes direct te delen. Behalve 
een mooi overzicht voor jezelf is het ook voor andere deelnemers mogelijk de 
foto’s en filmpjes te bekijken, er op te reageren en ze weer te delen via hun eigen 
socialemediakanalen. De behoefte aan deze mogelijkheid bleek groter dan 
gedacht: er werden duizenden foto’s ingestuurd!  
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Fotowedstrijd 
Hieraan gekoppeld werd een wedstrijd georganiseerd voor de mooiste foto. 
Deelnemers konden met behulp van sterren stemmen op de foto of het filmpje van 
hun voorkeur. Na de tuinvlindertelling werden er 5 winnaars uitgeroepen. Alle 
foto’s zijn terug te vinden op http://vlindermee.nl/fotowedstrijd.php. 

 

 
 

  

http://vlindermee.nl/fotowedstrijd.php
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Mogelijkheid om verhalen, ervaringen en tips met elkaar te delen 
Welke planten heb jij in je tuin? Waar komen de meeste vlinders op af? Na 6 jaar 
tuinvlindertelling leert de ervaring dat deelnemers graag met elkaar in contact 
willen komen om ervaringen uit te wisselen. Op de website is hiervoor een 
platform gebouwd. Dit platform werd opgesplitst in verschillende onderdelen: 
‘ervaringen’, ‘welke vlinder is dit’ (http://vlindermee.nl/welke-vlinder-is-dit.php) 
en ‘stel een vraag’.  
Van alle topics werd volop gebruik gemaakt: er kwamen duizenden reacties 
binnen. Voordeel van dit platform is dat de gebruikers elkaars vragen konden 
beantwoorden, en daardoor snel antwoord kregen op hun vlindervraag. 
Er ontstonden leuke gesprekken en discussies, waarbij vlindertellers elkaar tips 
gaven en ervaringen konden uitwisselen. Waar nodig reageerden ook 
medewerkers van De Vlinderstichting op vragen en opmerkingen.  

 
 

 

 
  

http://vlindermee.nl/welke-vlinder-is-dit.php
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Toegang met de mobiele telefoon 
De website is ‘responsive’ gemaakt, zodat de gehele site ook goed bruikbaar is met 
een mobiele telefoon of tablet.  

 
Ontwikkeling van een digitale kaart 
Er is een digitale kaart van Nederland gemaakt, waarop je direct kan zien waar in 
Nederland er allemaal al geteld wordt. Is er bij jou al iemand in de buurt die 
meedoet? Of ben je de eerste? Waar zitten de lege plekken? De kaart toont op een 
niveau van 1 x 1 kilometer hoeveel tuinen er al geteld zijn.  
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Meerdere inlogmogelijkheden 
Vooralsnog was het het alleen mogelijk om via e website in te loggen en 
waarnemingen door te geven. Onderdeel van het project was om deelnemers 
meer mogelijkheden te geven. Daartoe werd het ook mogelijk om in te loggen via 
een app op de mobiele telefoon (zie volgende hoofdstuk), of via Facebook. De 
meerderheid van de gebruikers logde in via de site, maar ruim 1/3 maakte gebruik 
van de andere mogelijkheden.  
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3. Vlindermee app voor smartphones 
 
Het tellen van vlinders in je tuin is heel eenvoudig: op een mooie zonnige dag kost 
het je slechts een kwartiertje. Na evaluatie van de tuinvlindertelling in 2012 
kwamen twee knelpunten naar voren: het herkennen van vlinders en het 
doorgeven van de waarnemingen. Als hulp bij herkenning konden deelnemers 
zoekkaart downloaden. Voor het doorgeven van de waarnemingen moest men 
achter de computer gaan zitten, de website opzoeken en de vlinders invoeren.  
 
Met de huidige technieken kan dat makkelijker. In 2013 werden gebruikers daarom 
ondersteund bij vlinderherkenning en het doorgeven van waarnemingen met een 
applicatie voor smartphones (app). De Vlinderstichting ontwikkelde deze app 
speciaal voor de tuinvlindertelling. De app is gratis te downloaden via de app-store 
(Iphone) en GooglePlay (Android).  
 
Meer dan 10.000 downloads 
Precies 1 dag voorafgaand aan de telling ging de app online: een spannend 
moment. Dankzij uitvoerig testen bleek echter dat er slechts 1 klein foutje moest 
worden aangepast, waarna de app goed werkte voor het doorgeven van 
waarnemingen. En dat was te zien: de app werd meer dan 10.000 keer 
gedownload! De app is nog steeds beschikbaar in de Appstore en op Google Play 
door te zoeken op ‘vlindermee’.  
 
Groot voordeel: gebruikers van de app konden eenvoudig zoeken op de kleur van 
de vlinder. Via kleine foto’s is snel te bepalen welke vlinder men heeft gezien. En 
met 1 druk op de knop ‘tel nu’ kwamen de waarnemingen direct bij De 
Vlinderstichting binnen. Voor veel mensen reden om waarnemingen via de app 
door te geven, waardoor er veel meer tellingen dan normaal bij De Vlinderstichting 
binnen kwamen.  
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4. Doorwerking 
 
 
Uiteraard wordt er ook in 2014 weer een landelijke tuinvlindertelling 
georganiseerd. De Vlinderstichting verwacht dat het succes van de telling van 
2013 van invloed zal zijn op toekomstige tellingen. Dankzij de financiering van 
het Prins Bernard Fonds heeft De Vlinderstichting zich in de zomer van 2013 bij 
een heel groot publiek op de kaart gezet. En zijn er een aantal nieuwe 
producten ontwikkeld, waar in de toekomst op zal worden voortgebouwd! 
 
Deelnemers 
Dankzij het project is de bestaande website uitgebouwd en zijn er nieuwe 
producten ontwikkeld. Dit heeft gezorgd voor een ongekende stijging van het 
aantal deelnemers. Deze deelnemers zullen ook volgend jaar benaderd worden om 
weer mee te doen 
 
Website 
De website heeft een flinke verbetering ondergaan. Doordat gebruikers 
gemakkelijk ervaringen, tips en foto’s konden plaatsen, heeft De Vlinderstichting 
een goed beeld van de wensen en mogelijkheden voor verbetering. Deze zullen 
worden voor 2014 zoveel mogelijk geïmplementeerd. 
 
Sociale media 
De reacties via sociale media waren enorm. Heel vele mensen reageerden, 
stuurden foto’s in en deelden hun ervaringen. Op die manier is het project zeer 
breed verspreid, ook bij mensen die niet hebben deelgenomen aan de telling.  

 
Zo bereikte het bericht van de tussenstand van de vlindertelling alleen via 
Facebook al 16.000 mensen.  
 
Vlindermee-app 
Steeds meer mensen hebben een smartphone. Het zeer hoge aantal downloads 
van de Vlindermee-app is voor De Vlinderstichting aanleiding om hier veel 
aandacht aan te besteden. Ten eerste omdat meer dan de helft van de mensen die 
de app gedwnload heeft, uiteindelijk geen vlinders heeft doorgegeven. Daar ligt 
dus nog een goed kans. Beoogd wordt ook om de app voor 2014 uit te bouwen, 
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zodat het ook mogelijk is om waarnemingen van vlinders door te geven die niet 
binnen de tuinvlindertelling vallen. Bijvoorbeeld vlinders die men ziet in de direct 
omgeving, of tijdens een wandeling in een natuurgebied.  
 
Kijken met andere ogen 
Dankzij het brede bereik van sociale media, heeft een nieuwe doelgroep kennis 
kunnen maken met vlinders. De meeste deelnemers hadden nog niet van De 
Vlinderstichting gehoord. Dankzij het project hebben zij kennis kunnen maken 
met het werk en de mensen van De Vlinderstichting. Ook waren de meeste 
mensen niet op de hoogte van het feit dat je vlinders kan tellen. Dankzij het 
project ebben zij gezien hoe leuk het is om vlinders te tellen en wat de waarde van 
deze tellingen is. Iedereen kan bijdragen aan bescherming! 
 
Media 
Heel veel kranten, tijdschriften, radio- en televisiezenders hebben aandacht 
besteed aan de tuinvlindertelling. In de maand augustus was er dagelijks aandacht 
voor het werk van De Vlinderstichting en het belang van tellingen.  
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Bijlage 1 Overzicht resultaten 
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Bijlage 2 Media-overzicht 
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