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Landelijke Dag informeert, amuseert en motiveert

De openingsfilm ‘Vlinderrijk grasland’ van Annette 
van Berkel brengt de zaal in vervoering. Prachtige 
beelden van vlinders en andere insecten laten menige 
vlinderliefhebber verlangen naar warmere dagen. La-
ter op de dag volgt een tweede film. De HD-beelden 
zijn haarfijn en de taferelen bijzonder. 

Bij het openingswoord komt Jurriën van Deijk het 
podium op. “Directeur Titia Wolterbeek is geveld door 
de griep”, legt de plaatsvervangend dagvoorzitter 
uit, waarna hij het woord geeft aan Michiel Wallis de 
Vries. De hoogleraar van De Vlinderstichting spreekt 

over het belang van bloemen voor vlinders. Gevolgd 
door een oproep: ga bloemen tellen! De daaropvol-
gende lezing geeft Koos Biesmeijer van Naturalis en 
ook die gaat over bloemen. Uiteengezet wordt hoe 
bloemen worden bestoven en welke factoren daarbij 
een grote rol spelen: insecten, de plant zelf en de 
wind. Met name bijen zijn belangrijke bestuivers. He-
laas loopt het onderzoek naar bijen nog achter op dat 
naar de vlinders. Biesmeijer roept daarom op mee te 
doen aan de Nationale Bijentelling op 21 en 22 april.

Na de eerste pauze vertelt Kars Veling enthousiast 
over het Idylleproject, dat zonder twijfel een succes 
genoemd mag worden. Ook stipt hij het project ‘Mijn 
berm bloeit!’ aan. Het maai-keurmerk, Kleurkeur, 
wordt toegelicht. Na deze lezing vult een Vlaams 
accent de volle zaal. Hans Van Dyck van Université 
catholique de Louvain geeft een verfrissend gast-
college over het bont zandoogje. Niet alleen de 
veranderende levenswijze intrigeert, ook de onder-
zoeksmethode zet aan het denken. Hans van Dyck is 
‘vlinderpsycholoog’. Hij verplaatst zich in het leven 
van de dagvlinder, wat vernieuwende en waardevolle 
onderzoeksresultaten oplevert. 

De laatste lezing is aan Roy van Grunsven en Chris van 
Swaay. De vlinderaars in de zaal worden met de neus 
op de feiten gedrukt. Het aantal vliegende insecten 
is in het westen van Duitsland met 76% gedaald. In 
Nederland zijn de exacte cijfers niet bekend, maar 

De eerste zaterdag van maart is traditioneel de Landelijke Dag van De Vlinderstichting. 
Gezellig, amuserend en educatief. Ruim vijfhonderd mensen volgen interessante lezingen, 
films, de quiz en een markt met één gemeenschappelijk kenmerk: de kleurrijke vliegers. 

Olivier Rijcken tekende de hele dag wat hij hoorde en zag. Dat leverde dit kleurrijke beeldverslag op.

Directeur Titia Wolterbeek was ziek. Daarom was Jurriën van Deijk dit keer dagvoorzitter.
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Jos Berends (Limburgs Landschap) Vlinderbeheerder van het Jaar
Jos Berends, beheerder bij Limburgs Landschap, ontvangt tijdens de Landelijke Dag de eervolle titel Vlinder-
beheerder van 2018 én een staande ovatie. De boswachter krijgt lof voor de waardering die hij heeft voor en 
uitspreekt tegenover de vele vrijwilligers. Door de vele kennis ‘vliegt de hardwerkende boswachter als een 
vlinder door het bos’. En dat harde werk loont! Zo is in het Weerterbos onder andere de populatie van het 
kwetsbare spiegeldikkopje gegroeid. Later op de dag krijgt de zaal hier van de boswachter zelf uitleg over 
tijdens een bevlogen lezing.

Een verraste Jos Berends ontvangt de onderscheiding van de 
voorzitter van de Raad van Toezicht, Marc de Wit.

Tijdens zijn lezing bleek dat Jos Berendsen terecht 
Vlinderbeheerder van het jaar was geworden.

De Landelijke Dag is een echte ontmoetingsdag, niet alleen voor 
donateurs, maar ook voor medewerkers van De Vlinderstichting.

Tijdens de pauzes kon je lekker rondneuzen op de 
informatiemarkt.

aannemelijk is dat het niet beter gaat. Dankzij de 
waarnemers van het meetnet vlinders, waarvan er 
veel in de zaal aanwezig zijn, weten het wél voor de 
vlinders en moeten we een treurige conclusie trekken: 
het gaat slecht met vlinders. Toch klinkt de gehele dag 
motivatie, enthousiasme en gretigheid om te werken 
aan een vlinderrijk Nederland. 
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