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Op 11 februari 2012 werd de jaarlijkse Landelijke Dag 

van De Vlinderstichting gehouden. Zo’n 460 men-

sen, uit alle hoeken van het land, bezochten de dag in 

Wageningen. 

“Dat de Elfstedentocht niet doorgaat zal zeker een 
positieve bijdrage hebben geleverd aan de opkomst”, 
merkte Titia Wolterbeek, de nieuwe directeur van De 
Vlinderstichting, op tijdens haar openingstoespraak. 
Titia liet verder weten waar De Vlinderstichting de 
afgelopen tijd hard aan heeft gewerkt en wat de 
ambities voor de komende tijd zijn. Eén van de belang-
rijkste zaken waar De Vlinderstichting zich de laatste 
tijd mee heeft bezig gehouden, is het onderhandelen 
met staatssecretaris Bleker over de nieuwe Natuurwet. 
Hoewel deze nieuwe Natuurwet grote negatieve 
gevolgen kan gaan hebben voor de Nederlandse 
natuur, is er toch een aantal kleine doorbraken bereikt, 
zoals de bescherming van Rode Lijst-soorten.

De Landelijke Dag kenmerkte zich door een informele 
sfeer, waarbij medewerkers en gastsprekers enthou-
siaste lezingen gaven over uiteenlopende onderwer-
pen. Zo sprak Tim Termaat over de nieuwe Rode Lijst 
voor libellen, vertelde Willem Ellis van de Werkgroep 
Vlinderfaunistiek over nachtvlinders, nam Albert 
Vliegenthart ons mee over de grens voor nabijgele-
gen leuke (vlinder)bestemmingen en presenteerde 
Kars Veling de Wiekentquizzz. Verder werd de Gouden 
Vlinder uitgereikt (zie kader) en zagen we bijzondere 
filmopnamen van vlinders en libellen voorbijkomen, 
gemaakt door Annette van Berkel. Bijzonder boeiend 
waren de high speed-opnamen van Vliegkunstenaars 
die daarin verwerkt waren. Dirk Maes van het Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) presenteerde 
de nieuwe Rode Lijst voor dagvlinders in Vlaanderen. 
Ineke Koopmans vertelde in detail over sociale media 
en hoe deze gebruikt kunnen worden om een groot 
publiek te bereiken. Een gevarieerd programma dus!

Buiten de lezingenzaal was er voor iedereen kans om 
bij te praten, rond te kijken op de boekenmarkt en 
langs te gaan bij de diverse standhouders. Om de dag 
compleet te maken werd de dag afgesloten met een 
borrel.

Ook eens de mensen van De Vlinderstichting ontmoe-
ten, interessante lezingen bijwonen en meeborrelen? 
U bent nu alvast van harte uitgenodigd voor volgende 
de Landelijke Dag op 2 maart 2013!

Informele sfeer op 
boeiende Landelijke Dag

Gouden vlinder voor broeder Frans
Tijdens de Landelijke Dag werd bekendgemaakt dat 
Frans Melkert, beter bekend als broeder Frans, de 
Gouden Vlinder 2012 heeft gekregen.

'Hij heeft veel gekweekt aan vlinders en heeft ook erg 
veel naar het gedrag van vlinders gekeken. Jaren was 
hij actief met waarnemingen voor De Vlinderstichting. 
Hij publiceerde (wetenschappelijke) artikelen in de 
Entomologische berichten, in het Belgische tijd-
schrift Orchis en ook in ons eigen tijdschrift Vlinders..
Voor velen was hij een inspirerend persoon en een 
vraagbaak op gebied van vlinders. Wegens zijn 
wetenschappelijke werk en zijn uitstraling voor de 
vlinders een verdiende Gouden Vlinder voor Broeder 
Frans Melkert', aldus het rapport van de commissie 
Gouden Vlinders. De commissie bestaat uit Henkjan 
Kievit, Vestigingsmanager Culemborg bij Eelerwoude; 
Jan-Willem Sneep, directeur Samenwerkingsverband 
Nationale Parken en Kars Veling, projectleider bij De 
Vlinderstichting.
 
Omdat broeder Frans slecht ter been is, zijn Titia 
Wolterbeek en Kars Veling naar de abdij in Egmond 
gegaan om de Gouden Vlinder uit te reiken. Een  
filmipje daarover is te vinden in het nieuwsarchief op 
www.vlinderstichting.nl. (LvA)
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