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2020 is weer voorbij, en we hebben nog nooit zoveel nachtvlinderwaarnemingen 
binnen gekregen als van afgelopen jaar, maar liefst 120.000. Deze toename zien 
we ook terug bij het aantal telpunten dat is verdubbeld, waarmee er in 2020 600 
meetpunten zijn geteld. Ook is het aantal waarnemers van 100 naar 300 
gegroeid, waarmee we uitkomen op 300 verschillende waarnemers! Iedereen 
daarvoor bedankt.  
 
Gedurende drie weken invoeren niet mogelijk 
Om meteen belangrijk nieuws bovenaan te zetten: We zijn druk 
bezig met een nieuw invoerportaal, en vooral ook een nieuwe 
achterliggende database. Die database is nu af, en daarom is van 
20 februari tot en met 14 maart het invoerportaal dicht. Dit om 
alle gegevens van de oude database over te zetten naar de nieuwe 
database. Het nachtvlinderseizoen is nog aan het opstarten, maar 
als jullie toch de val al plaatsen zouden wij willen vragen om de 
tellingen even te bewaren zodat jullie ze in maart in het nieuwe 
portaal in kunnen voeren. Meer hierover is te lezen in het artikel 
in Vlinders. 
 
Overal een toename 
Meer meetpunten, meer vangnachten, meer soorten, meer 
exemplaren en meer waarnemers, we zijn lekker bezig met zijn 
allen. De meetpunten lagen al mooi verspreid door Nederland, 
maar die spreiding is in 2020 nog verder gegroeid. Ook in de 
verschillende begroeiingstypen liggen de meetpunten goed 
verspreid, al zijn de punten in het stedelijk gebied en het agrarisch 
gebied wel de voornaamste locaties. Om dan toch een klein puntje 
van aandacht mee te geven, de meetpunten in natuurgebieden blijven nog wel wat 
achter. Een samenvatting van het hele nachtvlinderjaar 2020 is terug te lezen op 
onze website. 
 

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal aantal getelde meetpunten 17 72 52 57 55 166 297 588 

Totaal aantal vangnachten 729 1719 1334 1294 1450 1674 3113 7611 

Totaal aantal soorten 410 511 507 480 492 532 524 577 

Totaal aantal exemplaren 21433 49203 32528 33450 40070 52879 77717 121599 

Aantal waarnemers 12 51 40 45 42 65 138 296 
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Landelijke dag, Vlinderstand en het jaarverslag komen er aan 
We zijn ondertussen druk aan het rekenen met de gegevens van tot en met vorig 
jaar. Hierover zal Jurriën tijdens de Landelijke dag meer vertellen. Het zal u 
misschien niet verbazen, maar dit jaar wordt de Landelijke Dag digitaal 
georganiseerd. Helaas minder mogelijkheid om bij te kletsen en een biertje te 
drinken, maar het is nu wel eenvoudiger om vanuit de luie stoel alles te volgen. En 
als jullie dan vragen hebben valt er als het goed is met ons te chatten. Mocht u al 
eerder vragen hebben dan kunt u die natuurlijk altijd stellen via 
meetnet@vlinderstichting.nl. Tijdens de Landelijke dag komt ook weer de jaarlijkse 
Vlinderstand uit, waar onder andere jullie gegevens uit het meetnet nachtvlinders 
in worden verwerkt. In april komt het jaarverslag uit, waar we ook weer meer 
trends uit het meetnet kunnen laten zien.  
 
Nieuw gezicht bij De Vlinderstichting 
Mijn naam is Jan Borst en ik ben sinds jongs af aan al bezig met alles wat groeit, 
bloeit en leeft in onze Nederlandse natuur. Op een zwoele avond in mei 2014 
kwam er een populierenpijlstaart via een openstaand raam ons huis binnen 
vliegen. Deze prachtige en indrukwekkende vlinder zorgde ervoor dat ik mij verder 
ben gaan verdiepen in de soortgroep. Dit resulteerde in een nieuwe hobby die al 
snel wat uit de hand liep. Direct het volgende weekend werd met behulp van wat 
bonenstokken en een oud laken een nachtvlinderopstelling gemaakt en de eerste 
“nachtvlinderavond” was een feit. De bouw van een aantal vallen volgende om zo 
ook een bijdrage te kunnen leveren aan het meetnet nachtvlinders. Sinds 1 januari 
ben ik begonnen bij De Vlinderstichting. Ik ga bezig met verschillende projecten die 
met nachtvlinders te maken hebben waaronder het meetnet nachtvlinders. Jullie 
horen dus vast nog van mij! 
 

 
 
Export naar waarneming.nl 
De export naar waarneming.nl werkt weer en de waarnemingen worden niet meer 
uitgeleverd naar het midden van het kilometerhok maar exact naar de 
doorgegeven coördinaten. 
 
# Sociale Media 
Zelf wat leuks gezien? Deel het op de sociale media.  
Facebookgroep Nachtvlindermonitoring  
 
Veel plezier! 
Jurriën van Deijk, José Kok en Jan Borst 
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