
De Vlinderstichting 2020 / Nieuwsbrief Landelijk Meetnet Vlinders  1 

Meetnet vlinders  
 
 
 
April 2020 
 
 
Beste teller, 
 
Het zijn moeilijke tijden, waarin voor ons allen het gevaar voor besmetting met het corona-virus 
op de loer ligt. Houd je aan alle regels van de overheid. Die betekenen dat op dit moment, 
onder strikte voorwaarden, nog wel vlinders geteld mogen worden. Maar denk altijd goed aan 
de gezondheid van jezelf, je familie en andere mensen. 
 
 

Route of plot tellen 
De landelijke maatregelen staan op dit moment niet in de weg om naar buiten te gaan en langs 
je route vlinders, libellen en/of hommels te tellen of ergens een nachtvlinderval te plaatsen. 
Een frisse neus halen in de vorm van een telling is dus nog mogelijk, mits je gezond bent en 
onder deze voorwaarden: 

 Ga uitsluitend alleen vlinders, libellen of hommels tellen.  

 Houd je in het veld op ruime afstand van eventuele andere bezoekers, minimaal 1,5 
meter. Mijd drukke plaatsen. 

 Verplaats je alleen en rechtstreeks van en naar je onderzoeksgebied. Maak dus geen 
gebruik van gedeelde vervoersmiddelen, zoals het openbaar vervoer. 

 Houd je aan de maatregelen van de terreinbeheerder op wiens terrein je actief bent. 
 
Welke terreinen? 
We houden voortdurend contact met terreinbeheerders 
en overheden. In de meeste natuurgebieden mag je nog 
op pad. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben 
naar de eigen vrijwilligers aangegeven dat vrijwilligers-
activiteiten zijn stopgezet, maar tellers vanuit andere 
organisaties (zoals De Vlinderstichting, jullie dus) zijn nog 
wel welkom, tenzij de boswachter of de overheid om 
andere redenen (bv. grote drukte) besluit het gebied af te 
sluiten. Andere beheerders (bv. de duinwaterbedrijven of 
het Ministerie van Defensie) kunnen weer andere regels 
hanteren. Neem zo nodig contact met hen op. 
 
Up-to-date 
Wat vandaag gezegd wordt, kan morgen al weer 
ingehaald zijn door nieuwe inzichten. We houden daarom 
de ontwikkelingen in de gaten en wanneer dat van belang 
is, zullen we jullie informeren. Nog steeds is individueel 
tellen toegestaan binnen de huidige regels.  
 
 

Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag over de ontwikkelingen van de vlinders, 
libellen en hommels kun je als pdf downloaden en lezen. 
Op de pagina www.vlinderstichting.nl/ nieuwsbrieven-en-
jaarverslagen vind je dit jaarverslag ook, plus nog een 
heleboel oude jaarverslagen en nieuwsbrieven. Soms best 
leuk om nog eens terug te lezen. 
  

Grote vos  
Foto: Jurriën van Deijk 

https://assets.vlinderstichting.nl/docs/d7b4a2ed-7255-4acb-9d8c-4f0741f05aec.pdf
http://www.vlinderstichting.nl/%20nieuwsbrieven-en-jaarverslagen
http://www.vlinderstichting.nl/%20nieuwsbrieven-en-jaarverslagen
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Vlinders in de eerste week van april 
Er zijn in de eerste zeven dagen van april al 286 routes geteld. Het was dan ook prachtig weer. 
De citroenvlinder werd het meest geteld, terwijl de kleine vos (ooit voor veel mensen hun 
eerste vlinder van het jaar) maar heel weinig werd gezien: 
 

Soortnaam Aantal vlinders Aantal routes 

citroenvlinder 524 129 

dagpauwoog 387 127 

oranjetipje 171 63 

klein koolwitje 133 68 

gehakkelde aurelia 63 37 

kleine vos 53 28 

klein geaderd witje 31 19 

bont zandoogje 28 18 

boomblauwtje 17 15 

atalanta 16 17 

kleine parelmoervlinder 8 1 

groot koolwitje 7 5 

kleine vuurvlinder 1 1 

landkaartje 1 1 

groentje 1 1 

 
Het lijkt nog wel een paar dagen mooi weer te blijven, dus daar zullen snel nog meer vlinders 
bijkomen. 
 
 

Nieuwe routes uitzetten 
Het is nu voor ons niet meer mogelijk om iedere nieuwe teller of iedere nieuwe route te 
bezoeken. Voor wie toch een nieuwe route wil starten, hebben we een webpagina gemaakt 
met zoveel mogelijk uitleg, inclusief een filmpje: 
https://www.vlinderstichting.nl/wat-wij-doen/meetnetten/route-uitzetten 
Hiermee zal het voor de meeste mensen prima mogelijk zijn om een nieuwe route te maken. 
Neem vooral eerst contact op met meetnet@vlinderstichting.nl 
 
 

Vroege vlinders 
Het kan zijn dat bij aanhoudend mooi en warm weer sommige soorten flink vroeger dan 
normaal. Denk aan soorten als bont dikkopje en aardbeivlinder. Telt u een soortgerichte route 
dan proberen we u op tijd te waarschuwen, maar het kan geen kwaad zelf een keer te gaan 
kijken. 

 

 
 
 

 
  

Oranjetipje 
Foto: Chris van Swaay 

https://www.vlinderstichting.nl/wat-wij-doen/meetnetten/route-uitzetten
mailto:meetnet@vlinderstichting.nl
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Schrikkelgedrag 
Teller Harm Werners schreef: 
Coronavirus of niet, het 31e teljaar van het monitorproject Dagvlinders is van start gegaan. Ook 
voor routenummer 71 in het Harderwijkerbos. Zoals elk jaar heeft hoofdteller Betty Dekker voor 
het begin van het seizoen weer een weekschema gemaakt. Zo weten we precies wie in welke 
week in actie moet komen. Uiteraard kunnen we ons aanpassen als een van ons de geplande 
week verhinderd is, ruilen we. We voldoen automatisch aan de RIVM-richtlijn individueel op pad 
te gaan.  
Op 5 april loop ik het gebruikelijke rondje om de voormalige vuilnisbelt. In bijna alle secties 
vliegen op deze fraaie lentedag wel een of meer citroenvlinders. In sectie 6 zit op een 
speenkruidbloemetje echter een klein koolwitje. Door de twee zwarte stippen op de 
bovenvleugels duidelijk herkenbaar als vrouwtje. Een citroenman komt deze dame storen en ze 
draaien op witjesmanier vliegensvlug om elkaar heen. Normaliter ontdekt zo’n adonis snel dat 
het zinloos is zijn avances voort te zetten. In dit geval duurt de achtervolging echter opvallend 
lang. ‘Een citroen met een vasthoudend karakter’ veronderstel ik. Dat ik deze heer echter 
verkeerd heb ingeschat blijkt als de twee even afstand van elkaar nemen. Tot mijn verwondering 
zet het koolwitje onmiddellijk de achtervolging in op de gele schicht. Het spel begint opnieuw en 
zal zich hierna nog enkele keren voor mijn verbaasde geestesoog herhalen.  
Kan voor dit merkwaardige gedrag van de vrouwtjeskoolwit eigenlijk maar een ding bedenken. 
Namelijk dat ze nog niet gepaard heeft en hartstochtelijk op zoek is naar een partner. Een 
vlinderleven is tenslotte gericht op voortplanting en dan kun je maar beter geen tijd verspillen. 
Of is er toch een andere verklaring mogelijk? Het is immers een schrikkeljaar en dus was ik 
getuige van een vlinderschrikkeldans.  
 
 

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 meetnetten@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, Kars Veling en Kim Huskens 
Tel.: 0317 467346 
meetnetten@vlinderstichting.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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