Een jaar vol prijzen
Jaarlijks voert De Vlinderstichting veel verschillende projecten uit. In dit jaarverslag vindt u een
samenvatting van de werkzaamheden. De Vlinderstichting zou haar werk niet kunnen uitvoeren zonder de steun van vrijwilligers en donateurs. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage in 2013!
Medewerkers
In 2013 had De Vlinderstichting 34 medewerkers in vaste
of tijdelijke dienst. Daarnaast werkten er 11 mensen als
vrijwilliger, waarvan 6 bij de vlinderkweek.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond in 2013 uit Harry Boeschoten (voorzitter), Leo van Grunsven (vice-voorzitter), Brenda Horstra, Jeroen van Rossen, Henk Lugtmeijer. Harm
Evert Waalkens trad af als lid en Rik Leemans volgde de al
eerder afgetreden Marcel Visser op.

De Vlinderstichting in de prijzen
2013 was voor De Vlinderstichting een jaar van erkenning. We ontvingen verschillende prijzen en steun uit
onverwachte hoek. Titia Wolterbeek, directeur van De
Vlinderstichting: “Echt een kroon op ons werk. Geweldig
dat zoveel mensen ons hebben gesteund! De Vlinderstichting werkt al meer dan 30 jaar aan de bescherming
van vlinders en libellen. Alle waardering van afgelopen
jaar laat zien dat er heel veel draagvlak is voor de bescherming van deze kwetsbare dieren Vlinders en libellen
hebben het zwaar, maar samen kunnen we er echt iets
aan doen. De Vlinderstichting blijft zich daarom inzetten
voor bescherming!”

Doel van het Jaar noemen. De Vlinderstichting is trots en
heel blij met de prijs. De ANBO MAX Goede Doelen prijs
werd in 2008 in het leven geroepen door ANBO en MAX;
beide organisaties zetten zich in om het werk van goede
doelen te stimuleren.

Tientallen vlinderdeals tijdens Business Event
In juni organiseerde De Vlinderstichting een Business
Event in Burgers’ Zoo in Arnhem. Meer dan 50 bedrijven
waren erop afgekomen om vlinderdeals te sluiten. Lodewijk Hoekstra, bekend van ‘Eigen huis & tuin’ en ‘Greenkids’, stimuleerde de aanwezige bedrijven om tot actie
over te gaan. Aan het einde van de avond bleken er meer
dan 25 concrete deals te zijn gesloten, terwijl er nog veel
meer in de week zijn gelegd en zijn meegenomen naar
de directies van uiteenlopende bedrijven.

Postcodeloterij steunt Idylle
De Nationale Postcodeloterij kende De Vlinderstichting
voor het eerst een projectsubsidie toe: voor ‘Idylle’. De
Vlinderstichting legt ‘idylles’ aan, voor mensen om van te
genieten en voor vlinders en bijen om beter te kunnen
overleven. Zie verder op blz. 12/13

ANBO MAX Goede Doelen Prijs
Seniorenorganisatie ANBO en Omroep MAX hebben De
Vlinderstichting aangewezen als winnaar van de ANBO
MAX Goede Doelen Prijs 2013. De Vlinderstichting ontving de meeste publieksstemmen en mag zich nu Goede
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Runner up Award voor Green Deal

Pimpernelblauwtjes: Blues in the Marshes

Het gaat slecht met de vlinders in ons land, onder andere
omdat het landschap steeds meer versnippert en er
minder nectar voor de vlinders (en andere insecten) is.
De Vlinderstichting legt zich hier niet bij neer en zet zich
daarom in voor tijdelijke natuur. Tijdelijke natuur biedt
kansen voor veel dieren en planten. Dankzij de ‘stapstenen’ van natuur die ontstaan, kunnen veel soorten zich
beter handhaven. De Vlinderstichting creëert samen met
het bedrijfsleven meer kansen voor vlinders in Nederland en is partner in de Green Deal Tijdelijke Natuur. In
november ontving deze Green Deal de Runner Up Award
uit handen van Minister Kamp. De Green Deal Tijdelijke
Natuur gooit hoge ogen met de onderdelen vernieuwing
en samenwerking.

De Vlinderstichting is partner in het LIFE+project ‘Blues
in the Marshes. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,
De Vlinderstichting, Waterschap Aa en Maas en de gemeente Heusden zetten zich samen in om de zeldzaam
geworden natuur terug te brengen. Meer hierover op blz.
10/11

Bescherming & onderzoek
Onderzoek naar begrazing
Begrazing met runderen, paarden of schapen is niet weg
te denken bij het beheer van heidegebieden. Maar over
de effecten op de fauna was nog weinig bekend. Daarom
voerde De Vlinderstichting een onderzoek uit naar de
effecten van begrazing. Belangrijkste conclusie van het
onderzoek is dat de uitvoering van begrazing een kwestie van maatwerk is.
Financiers: Het onderzoek werd uitgevoerd met subsidie
van de Provincie Noord-Brabant door De Vlinderstichting,
Stichting EIS, RAVON, Sovon en Stichting Bargerveen. En
met de welwillende medewerking van Staatsbosbeheer
en het Brabants Landschap.

Hooibeestjes in de Gelderse Poort
De Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort is, in samenwerking met De Vlinderstichting en Staatsbosbeheer
een experiment gestart voor dagvlinderherstel in de
Gelderse Poort. Veel dieren en planten profiteren van natuurontwikkeling en laten een spectaculair herstel zien.
In de periode 2013-2015 worden mannetjes en vrouwtjes van het hooibeestje, een dagvlinder, uitgezet in de
Groenlanden en de Millingerwaard. In 2013 werden 70
vlinders losgelaten. De dagen erop volgend zijn er nog
veel hooibeestjes in het terrein gezien. Ze hadden een
natuurlijk gedrag, want mannetjes bezetten territoria en
vrouwtjes zetten eitjes af. Het lijkt dus alsof ze zich in hun
nieuwe leefgebied op hun gemak voelen.

Tien voor 12!
Met de campagne Tien voor 12! vestigt De Vlinderstichting
de aandacht op de 12 sterkst bedreigde vlindersoorten
van ons land om ervoor te zorgen dat we over 10 jaar weer
ten minste 10 populaties hebben. Het is Tien voor 12!
Zie verder op blz. 8-9.
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Nachtvlinders in de schijnwerper
In 2013 is er erg veel aandacht geweest voor nachtvlinders. Dat had ondermeer te maken met het boekje
‘Nachtvlinders belicht’, dat in maart op de landelijke
Vlinderdag van De Vlinderstichting werd gepresenteerd.
Hierin wordt onder andere een voorstel gedaan voor
een Rode Lijst Nachtvlinders. Het blijkt dat van de 841
soorten die zijn meegenomen in deze lijst er 70 zijn
verdwenen uit ons land en dat 63 ernstig bedreigd en
nog eens 102 soorten bedreigd zijn. Dit vraagt om meer
aandacht en daarom zijn de nachtvlinders in 2013 op allerlei manieren in het zonnetje gezet. Zo zijn er zoekkaarten gemaakt voor de voorjaarsuilen. Door middel van
stropen kun je deze lokken en inventariseren. Helaas zijn
ze niet heel veel gezien door het koude voorjaar, maar
wie weet in 2014?
Financier: Prins Bernhard Cultuurfonds

dichtbij meemaken. Ieder jaar worden er ongeveer 3000
pakketjes besteld en verkocht. Daarmee bereikt De Vlinderstichting ongeveer 100.000 kinderen per jaar!

Nachtvlinderestafette op kampeerterreinen
Wegens het succes in 2012 werd besloten om ook in
2013 weer een nachtvlinderestafette te organiseren,
samen met Stichting Natuurkampeerterreinen en
Natuurpresentaties. Tussen 29 april en 13 augustus zijn
in totaal 42 nachtvlindernachten gehouden. Uitvoering
was opnieuw in handen van Natuurpresentaties in Haren.
Bijna 1500 fantastisch gemotiveerde bezoekers hebben
de Nachtvlinderestafette gemaakt tot de grootste promotionele nachtvlinderactie ooit.
Financier: Stichting Eliasen-Uyttenboogaart en het Prins
Bernhard Cultuurfonds

Vlindermee: tuinvlindertelling
CITO’s voor vlinders en libellen

In 2013 vierde de tuinvlindertelling haar eerste lustrum.
Daarom werd er een gloednieuwe vlinderapp ontwikCITO-events zijn evenementen gericht op vrijwilligerswerk in de natuur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het keld, voor iPhone en voor Android. Eenvoudig vlinders
zoeken op kleur, naam of familie en direct alle waarnenetwerk van geocachers in Nederland. In 2013 werd op
verschillende plekken gewerkt voor vlinders en libellen: mingen doorgeven. Nog nooit was de tuinvlindertelling
op de Cartierheide werd gewerkt voor heideblauwtjes, in zo succesvol. Er deden meer dan 6000 tuinen mee en
het Kuinderbos werden poelen geschoond voor libellen, daarin werden meer dan 160.000 vlinders geteld.
op de Strabrechtse heide gingen we handmatig plaggen Financier: Prins Bernhard Cultuurfonds
voor gentiaanblauwtje en op het Kootwijkerzand werd
Nationale Nachtvlindernacht
stuifzand hersteld voor kleine heivlinder.
De Nationale Nachtvlindernacht wordt jaarlijks georganiFinancier: Prins Bernhard Cultuurfonds
seerd door De Vlinderstichting in samenwerking met de
werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-Nederland. Op meer
Workshops Praktisch Natuurbeheer
Met een samenwerkingsverband van Sovon, De Vlinder- dan honderd locaties in Nederland werden op 6 septemstichting, Zoogdiervereniging, FLORON, EIS – Nederland, ber 2013 nachtvlinders aangelokt met licht en stroop. Na
de regen in de middag was het ’s avonds goed weer en er
Stichting Bargerveen, Wildernistrek, de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit Nijmegen en RAVON, werden veel vlinders gezien.
is een reeks praktische workshops opgezet over het
beheer van acht levensgemeenschappen, zoals agrarisch
cultuurlandschap en stedelijke natuur. Dankzij deze cursussen hebben beheerders hun kennis over vlinder- en
libellenvriendelijk beheer vergroot.
Financier: Regeling Draagvlak Natuur (RDN) van het
ministerie van Economische Zaken.

Educatie en publieksprojecten
Koolwitjes in de klas
Scholen kunnen bij De Vlinderstichting een pakketje
met eitjes, rupsen en poppen van het groot koolwitje
bestellen. Kinderen kunnen de natuur op die manier van
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De Nachtvlinderestafette trok veel bezoekers.
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