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Met verschillende activiteiten wordt dit jaar herdacht 

dat 'onze' grote vuurvlinder 100 jaar geleden werd ont-

dekt. Op 12 juli werd het jubileum geopend met een 

klas schoolkinderen van de Christelijke Basisschool De 

Vuurvlinder uit Sneek. Aanleiding daarvoor was dat 

destijds de eerste grote vuurvlinder was gevonden 

door een schooljongen.

Omdat Evanna de grotevuurvlinder-tekenwedstrijd 
had gewonnen, was zij met haar klas uitgenodigd 
om de opening te verzorgen van de tentoonstelling 
in het Bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in De 
Weerribben. Henk de Vries en Liesbeth van Agt, de 
makers van de tentoonstelling, waren namens De 
Vlinderstichting aanwezig.

Onthulling
Evanna mocht het eerste paneel onthullen. Ook ver-
schillende andere kinderen hielpen mee, waarna al 
snel de tentoonstelling in zijn geheel te bezichtigen 
was. Vervolgens maakten de kinderen een tocht met 
een boot van Staatsbosbeheer met aan het roer Egbert 
Beens. Hoogtepunten waren een krabbenscheerplant 
die uit het water werd getrokken en het springen op 
een trilveen. En natuurlijk de journalist van RTV-Oost 
die na afloop in een interview de kinderen vroeg wat 
ze hadden opgestoken. Dat viel niet tegen!

Twee excursies
Op 13 juni vonden twee vaarexcursies plaats. De ene 
in De Weerribben, waarbij Jeroen Bredenbeek van 
Staatsbosbeheer een rups van de grote vuurvlinder 
 ontdekte, die niet ver verwijderd was van het moment 

van de verpopping. De andere tocht was op de 
Scheene in de Rottige Meente. Die ging vlak langs de 
waarschijnlijke vindplaats van de eerste grote vuur-
vlinders. Roel Vriesema van Staatsbosbeheer vertelde 
dat er tegelijkertijd een ander jubileum werd gevierd: 
voor de Rottige Meente werd 60 jaar geleden de eerste 
aankoop verricht. Tijdens de boottocht gaf voormalig 
beheerder Henk Ruiter uitleg over cultuurhistorische 
weetjes en rietbeheer. 

Symposium
’s Middags vond in Ossenzijl een symposium plaats 
voor beheerders, vrijwilligers en andere belang-
stellenden met als voorzitter Bea Claessens van 
Natuurmonumenten. Sprekers waren Henk de Vries, 
Peter Koomen van het Natuurmuseum Fryslân, Caspar 
Janssen van de Volkskrant en Jeroen Bredenbeek. Aan 
het einde van het symposium werd gediscussieerd 
over de prioriteiten die de komende jaren moeten wor-
den gesteld voor de grote vuurvlinder. De verbindings-
zones tussen de Rottige Meente en De Weerribben, 
tussen De Wieden en De Weerribben en de herinrich-
ting van delen van De Wieden-Noord werden hierbij 
het belangrijkste geacht. De aanwezige ambtenaren 
van de provincie Overijssel werd gevraagd om mee 
te werken aan de realisatie hiervan. Hoewel er tijdens 
deze dag geen verdere toezeggingen werden gedaan, 
was al eerder duidelijk dat de provincie Overijssel posi-
tief staat ten opzichte van deze plannen.

Grote vuurvlinder 
100 jaar: dat vieren we!

De jubileumactiviteiten '100 jaar grote vuurvlinder' 
zijn mede mogelijk gemaakt door het Sayers Fonds 
(Prins Bernhard Cultuurfonds).

Evanna onthult het eerste paneel van de tentoonstelling.

Henk de Vries legt de plannen voor de grote vuurvlinder uit.
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