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Samen op weg naar een nieuwe atlas
De coördinatie van het onderzoek naar het antwoord op al die vragen (en nog veel meer) kost veel tijd en geld. Wilt u ons atlaspro-
ject steunen met een extra gift? Maak uw bijdrage over op IBAN NL63 TRIO 0212 4880 74 t.n.v. De Vlinderstichting in Wageningen 
onder vermelding van Gift Atlas.
Nog mooier is het als u ons helpt met een periodieke schenking voor vijf jaar. Het voordeel voor u: u kunt deze schenking aftrekken 
voor de belasting. Ook ons levert dat voordeel op: zo zijn wij verzekerd van een deel van het budget dat we nodig hebben om de atlas 
te maken. Als u een periodieke schenking vastlegt voor minimaal € 150 per jaar, ontvangt u als de atlas op papier verschijnt een exem-
plaar. U leest alles over periodiek schenken op www.vlinderstichting.nl/schenken-met-belastingvoordeel.
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Tegenwoordig vind je vrijwel alle informatie direct 
online. Kijk naar verspreidingskaartjes: de natuur ver-
andert in rap tempo, dat is online beter bij te houden. 
Waarom dan een atlas? Wij vinden het belangrijk dat 
er periodiek een vlinderatlas wordt uitgebracht, die 
wel steeds een toegevoegde waarde moet hebben. Zo 
zijn we op het idee gekomen om er een ‘levende atlas’ 
van te maken. Naast de basisinformatie van de soorten 
willen we allerlei vraagstukken uitwerken en de uit-
komsten hiervan publiceren op www.vlinderstichting.
nl/atlas. Daarmee wordt de atlas een instrument voor 
beheerders, wetenschappers en vlinderliefhebbers. Zo 
komt uiteindelijk alle informatie bij elkaar in de mooie 
nieuwe Vlinderatlas in 2030. 

Vraagstukken
Per vlindersoort willen we vragen beantwoorden over 
ecologie, verspreiding en beheer. Denk bijvoorbeeld 
aan de vraag waar de ooit talrijke kleine vos is geble-
ven. Wat is het beste beheer voor een bepaalde soort? 
Waarom komt de iepenpage alleen voor in iepen die 
op een overgang van klei naar zand staan? Is het effect 
van droogte gekoppeld aan het stadium waarin een 
soort zich op dat moment bevindt? Wat voor effect 
heeft het overwinteringsstadium op de overleving 
van een soort? We hebben ontzettend veel vragen en 
willen enkele hiervan uitkiezen voor de atlas. Heeft 
u een brandende vraag die u graag beantwoord zou 
zien in de nieuwe Vlinderatlas? Stuur uw vraag dan in 
een mailtje naar atlas@vlinderstichting.nl en wie weet 
gaan we ermee aan de slag.

Interactief
We willen de atlas interactief en dynamisch maken. 
Dit doen we onder meer door van digitale media 
een groot onderdeel te maken, veel filmmateriaal te 
maken en dit te plaatsen op de website. In de papie-
ren atlas kunnen we naar deze filmpjes verwijzen met 
bijvoorbeeld QR-codes (of nieuwere, tegen die tijd 
gebruikelijke methoden). Zo kun je direct op je tele-
foon een informatief of leuk filmpje zien. Ook willen 
we een persoonlijk logboek toevoegen waarin je kunt 
bijhouden waar en wanneer je bepaalde soorten hebt 
gezien. Door deze toevoegingen wordt de atlas voor 
iedereen leuk en informatief. Deze zomer gaan zes 
jonge mensen bij ons op De Vlinderstichting als Groene 

Trainees aan de slag om een start te maken met een 
nieuwe manier van filmen en vloggen. We zijn erg 
benieuwd naar de resultaten.

Dagvlinders 
We zullen ons in de nieuwe atlas focussen op de dag-
vlinders van Nederland. Hiervan wordt uiteraard de 
leefwijze besproken en de habitat waarin zij zich be-
vinden. We willen aandacht geven aan alle stadia. Hoe 
herken je die rups of pop? En hoe krijg je een bepaalde 
soort naar jouw tuin? Met specifieke tuintips willen we 
de lezer op weg helpen. 
Op dit moment zijn er 57 soorten dagvlinders te vinden 
in Nederland, maar dit kan er over tien jaar weleens 
anders uitzien. Met een aantal soorten gaat het erg 
slecht, zien we deze nog wel terug? Andere soorten 
doen het juist heel goed en er komen zelfs nieuwe 
soorten bij. Omstandigheden veranderen in rap tem-
po. We hebben nog nooit zulke hete zomers gehad en 
we hebben te maken met een stikstofcrisis. Tegelijker-
tijd is er enorm veel aandacht voor allerlei insecten en 
proberen veel mensen hun tuin bijvriendelijk te maken. 
We zijn heel benieuwd hoe het ervoor staat over tien 
jaar. Zijn er soorten verdwenen en bijgekomen? Welke 
nieuwkomers kunnen we nog verwachten? Al deze vra-
gen zullen terugkomen in de nieuwe dynamische atlas.

Tot slot
Tijdens de Landelijke Dag en via onze website hebben 
we een oproep gedaan aan onze achterban om vragen 
die er leven door te geven. Er zijn meer dan vijftig 
vragen ingestuurd, veel met overlappende thema’s 
zoals maaibeheer. Dit geeft ons een goede basis om 
vraagstukken op te stellen. Op de site zullen wij de ver-
schillende thema’s presenteren die uit deze vragen zijn 
voortgevloeid. De vraagstukken die bij u leven zullen 
we proberen om samen met medewerkers, studenten 
en vrijwilligers te beantwoorden. Wilt u ook uw steen-
tje bijdragen? Houd onze website in de gaten!

Het atlasteam bestaat uit: Milou van Silfhout, 
Anthonie Stip, Chris van Swaay, Albert Vliegenthart en
Irma Wynhoff; atlas@vlinderstichting.nl

Vlinderatlas 2030 
meebewegend met kennis 

Net voor de Nederlandse lockdown vond de Landelijke Dag plaats in Wageningen. Op deze 
dag werd aangekondigd dat De Vlinderstichting gaat beginnen aan een nieuwe vlinderatlas die 
rond 2030 zal verschijnen. We willen een zeer complete, interessante en vernieuwende atlas 
realiseren, en kunnen uw hulp daarbij gebruiken!


