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Meetnet vlinders  
 
 
 
Mei 2022 
 
 
Beste teller, 
 
De lente dendert in volle vaart door met veel mooi weer. Ideaal om vlinders te tellen, en dat 
heeft u dan ook vaak gedaan. Inmiddels naderen we de juni-dip alweer, die we wellicht beter 
kunnen omdopen naar mei-dip, want door de klimaatopwarming vliegen onze vlinders steeds 
vroeger en valt ook de juni-dip steeds vaker in mei. 
 
 

Aantal vlinders 
Na de valse start in de eerste week van april (weet u het nog? Het sneeuwde zelfs) lag het 
aantal vlinders op de telroutes hoger dan het langjarig gemiddelde. Dat kwam vooral door het 
hoge aantal citroenvlinders en dagpauwogen, maar ook het oranjetipje en bont zandoogje 
deden het goed. 
Inmiddels begint het aantal vlinders te dalen. Al vliegen nu een paar bijzonderheden als 
aardbeivlinder en bont dikkopje, over alle routes bij elkaar dalen de aantallen nu de veel 
talrijkere citroenvlinders en dagpauwogen in aantal afnemen.  
De rode lijn in de grafiek toont nog de traditionele juni-dip in de eerste week van juni, maar die 
zal dit jaar wel in de tweede helft van mei vallen. Inmiddels zijn de eerste groot dikkopjes al 
gemeld, en over een week of twee kunnen die alweer behoorlijk talrijk vliegen en gaan de 
gemiddelde aantallen al weer omhoog. Even doorbijten dus. 
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Kleine vos 
De kleine vos heeft het de laatste jaren moeilijk gehad, en alleen in het noorden van het land 
werd hij nog af en toe in redelijke aantallen gezien. Dit voorjaar dook de soort toch nog op veel 
plekken op; vaak werden er meer gezien dan in de vorige zomer. Het is dan ook niet 
ondenkbaar dat die vlinders uit het buitenland of Noord-Nederland zijn gekomen. Hoe dan ook 
vonden veel mensen rupsennesten, en inmiddels staan we aan het begin van de eerste ‘eigen’ 
generatie van 2022. De lijn begint al op te lopen, en ook in Wageningen is de eerste kleine vos 
alweer gezien. Opletten dus, want met een beetje geluk vliegen er eindelijk weer eens wat 
meer kleine vossen de komende weken. Dat vrolijkt de juni-dip dan toch wat op. 
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Aantal vlinders per soort 
Het klein geaderd witje is weer terug van weggeweest en was tot nu toe de meeste getelde 
vlinder op de telroutes. Verder telde u veel dagpauwogen, kleine koolwitjes en citroenvlinders. 
In deze tabel staat de top 10 van de gegevens, ingevoerd tot 17 mei 2022: 
 

Soort Aantal vlinders Aantal routes 

klein geaderd witje 5185 457 

dagpauwoog 4889 515 

klein koolwitje 4546 475 

citroenvlinder 4280 460 

oranjetipje 3464 341 

bont zandoogje 3295 403 

groot koolwitje 1057 241 

hooibeestje 969 163 

icarusblauwtje 780 130 

boomblauwtje 525 188 

 

Hommels 
De hommels beginnen altijd eerder te vliegen dan de vlinders. In maart vlogen de koninginnen 
al goed. Begin maart was er wel een dipje: ook voor deze bikkels was sneeuw en nachtvorst iets 
teveel van het goede. Inmiddels zouden de aantallen weer vooruit moeten gaan, maar net als in 
2018 en 2021 is de weg naar boven nog niet ingezet. We verwachten wel dat die binnenkort zal 
beginnen.  
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Hoe zat het ook alweer met de witjes? 
We willen deze nieuwsbrief graag gebruiken om een speciaal onderdeel van de handleiding 
weer eens even onder de aandacht te brengen: hoe zat het nou ook alweer met de witjes? 
U kent het vast wel. U loopt rustig de route te tellen en opeens schiet er een witje langs. Maar 
welk witje? Dat is niet altijd zo snel te zeggen. Maar het is toch belangrijk hem in te voeren. Het 
belangrijkste om te onthouden is: beter het verkeerde witje dan geen witje invoeren! Dus: 
gokken mag. Even stoppen met tellen om achter een vlinder aan te gaan om te kijken wat het 
was: dat is een goed idee! Pak de verrekijker en loop er even achteraan, en ga daarna weer 
verder waar u gebleven was. 
Verder is in de vlucht na wat oefening meer te zien dan men eerst zou denken. Kijk naar de 
vleugelpunten: hebben die zwart rond de hele punt? Dan is het groot koolwitje. Klein geaderd 
witje houdt meer van bosranden en is vaak wat grijzig, als je met de ogen knippert zie je de 
aders vaak toch wel. Klein koolwitje is wat geliger. Dan heb je ook nog vrouwtje citroenvlinder, 
dat is meestal wel te herkennen aan de grootte en de aparte vleugelvorm, en vrouwtje 
oranjetipje heeft blokjes langs de rand en het groene marmer op de ondervleugel valt op (en 
die vliegt niet het hele jaar). Naar scheefbloemwitje moet even goed gekeken worden, maar 
dat zit vooral in tuinen. Meer hulp vindt u op onze website, waar ook dit uitlegplaatje vandaan 
komt: 

 

 

Maar ook dan zijn er altijd witjes die u niet op naam kunt brengen. Schrijf dan even op in een 
aantekeningenboekje: ‘op sectie 3: 2 klein koolwitjes, 3 klein geaderd witjes en 5 ‘witjes’. Bij 
het uitwerken wordt per dag het totaal aantal met zekerheid getelde exemplaren opgeteld. Dit 
wordt dan bijvoorbeeld 10 klein geaderd witjes en 15 klein koolwitjes. Volgens deze verhouding 
verdeelt u dan de niet herkende ‘witjes’. Op de sectie met 5 ongedetermineerde ‘witjes’ wordt 
dit dan dus 2 klein geaderd witjes en 3 klein koolwitjes. Als u in het totaal over alle secties 
samen slechts 3 ‘witjes’ heeft genoteerd, verdeelt u hiervoor 1 klein geaderd witje en 2 klein 
koolwitjes over deze secties. Hebt u er bijvoorbeeld maar twee gezien en die niet op naam 
kunnen brengen? Kijk even in waarneming.nl wat er in dat gebied zoal gezien wordt. 
Deze methode mag alleen bij de witjes worden toegepast! 
 
  

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/vlinders-herkennen/witjes-herkennen/
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Vliegtijden soortgerichte routes 
Hebt u een van de volgende soorten op uw route: bosparelmoervlinder, veenhooibeestje, 
duinparelmoervlinder, kleine ijsvogelvlinder, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder of 
bruine eikenpage? Over enkele weken beginnen deze weer te vliegen. 
 
We maken u er daarom op attent dat het weer tijd wordt om uw (soortgerichte) route(s) voor 
deze soorten te lopen. De vliegtijdvoorspelling werkt momenteel nog niet, helaas, dus ga vooral 
kijken of houd waarneming.nl in de gaten of de soort al vliegt. Als wij het ruim nemen, vliegen 
de soorten waarschijnlijk vanaf de volgende data: 
bosparelmoervlinder vanaf ca begin juni 
veenhooibeestje vanaf ca begin juni 
duinparelmoervlinder vanaf ca begin juni 
kleine ijsvogelvlinder vanaf ca half juni 
veenbesblauwtje vanaf ca 7 juni 
veenbesparelmoer vanaf ca 7 juni  
bruine eikenpage vanaf half juni 
 
 

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 meetnet@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, Ingeborg van Es-Boomsluiter, Kars Veling en Kim Huskens 
Tel.: 0317 467346 
meetnet@vlinderstichting.nl  
 
Hommelmeetnet: Johan van ‘t Bosch 
Meetnethommels@naturalis.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.  
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