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Hoi! Ik ben Robin en ik wil je
 graag alles vertellen over mijn 

vlindervriendjes. Ooit word ik net zo 
mooi als zij. 

Help jij me de puzzels uit dit boekje 
op te lossen?

Elk jaar houdt De Vlinderstichting de Tuinvlindertelling, waar je in 
je eigen tuin naar vlinders kan gaan zoeken. Dit jaar heb je zelfs de 
hele maand juli de tijd om te tellen. Nou ... om precies te zijn van 
zaterdag 3 tot zondag 25 juli.

We horen graag van jullie welke soorten jullie in je 
tuin tegenkomen. Heb jij al een koolwitje gespot? 
Geef je telling door via vlindermee.nl, de app 
Vlindermee of scan de QR-code.

Ga jij mee vlinders tellen?

Bont zandoogje

Gehakkelde aurelia

Sleedoornpage op sleedoorn

http://www.vlindermee.nl
https://www.vlinderstichting.nl/vlindermee
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Zijn jullie er klaar voor?

Schuilen?
Ook vlinders willen wel eens voor de 
zon of voor grote vogels schuilen.
Daar kan jij ze bij helpen door bijvoor-
beeld een struik te planten of een 
vlinderhuisje op te hangen (zoals je 
hiernaast ziet).

Vlinders zijn helemaal gek op 
overrijp fruit. Je kan dit dus in je 
tuin leggen om vlinders aan te 
trekken. 

Zorg voor nectarrijke planten in jouw 
tuin. Denk bijvoorbeeld aan de vlinderstruik, 
ijzerhard of lavendel.
Via deze QR-code vind je nog veel meer tips.

http://www.vlindermee.nl
http://www.vlinderstichting.nl/vlindermee/vlindertips
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Tijd om te tellen!
Ga de tuin in op een mooi zonnig moment, dan 
zullen jullie samen de meeste vlinders zien. 

Gebruik de herkenningskaart op de volgende 
pagina tijdens jullie zoektocht. Zet het aantal 
vlinders dat je gezien hebt op het lijntje, om 
het resultaat bij te houden.

We zijn blij met elke telling. Of 
jullie nu 1 keer of 15 keer een 
telling doorgeven. Ook als jullie 
niets hebben gezien, zijn wij blij 
met de gegevens. Geef dit dus ook 
door!

Vlinders kunnen overal zitten! Je 
tuin (of balkon) hoeft hier hele-
maal niet groot voor te zijn, want 
je kan ze op allerlei manieren 
aantrekken. Bekijk de tips op de 
vorige pagina.

Geef je telling door via vlindermee.nl 
of de app Vlindermee!

http://www.vlindermee.nl
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Herkenningskaart
Atalanta

Kleine 
vuurvlinder

Distelvlinder

Citroenvlinder

Klein koolwitje

Dagpauwoog

Gehakkelde 
aurelia

Kleine vos

Groot koolwitje

Boomblauwtje

http://www.vlindermee.nl
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Maak de vlinders af
Op de volgende 2 pagina’s zie je 3 vlinders die maar half af zijn. 
Volg je de stipjes aan de rechterkant van 1 tot ... met een pen of 
potlood om de vlinders weer heel te maken.

Vlinders hebben een hele lange 
opgerolde tong, die ze kunnen 

strekken om mee te eten.

Atalanta

http://www.vlindermee.nl
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Je kan de vleugels ook 
inkleuren als je dat leuk vind!

Wist je dat deze 
citroenvlinder 
achteruit kan 

vliegen?
Dan vind hij een 
andere vlinder 

leuk

Dagpauwoog

Citroenvlinder

http://www.vlindermee.nl
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Het leven van een vlinder

Jummie! Tijd om te eten, zodat 
we goed gaan groeien en mooie 

vlinders worden Tijd voor een dutje. Deze 
slaapzak maken we zelf. Nu 

zijn we een pop

Genoeg geslapen, mijn broertjes en zusjes zijn nu 
gegroeid tot mooie vlinders. Even goed uitrekken 

en ze zijn klaar om weg te vliegen. Nu ik nog!

Kijk! Dat is 
mijn moeder

En daar komen mijn broertjes 
en zusjes. We beginnen ons 

leven in een eitje

http://www.vlindermee.nl
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Zoek de verschillen Kan jij de 8 verschillen vinden?

http://www.vlindermee.nl
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Wat is de favoriete bloem van deze vlinder?
Elke vlinder houdt van bloemen en snoept graag van hun nectar. Dat is 
een zoete stof die de bloemen aanmaken. Ook bijen verzamelen dit om 
er honing van te maken.

Hieronder kan jij vinden wat de lievelingsbloemen van deze 
vlinders zijn. Begin bij een vlinder en volg de weg met een stift 
of potlood!

Meer plantentips 
voor in je tuin?
Scan de QR-code!
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Kleine vuurvlinder

http://www.vlindermee.nl
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderplanten/
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Masker maken! Gebruik je fantasie om dit masker kleur te geven. Daarna 
nog alleen uitknippen en een touwtje aan de zijkanten 
vastmaken. Veel plezier!!
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Veel plezier tijdens de Tuinvlindertelling!

Mocht je geen genoeg krijgen van vlinders en vlinder-weetjes, 
volg ons dan via Twitter, Facebook of Instagram of meld je aan 
voor de nieuwsbrief. #Vlindermee

Ben je hier nieuwsgierig van geworden en wil je nog meer 
informatie? Dan hebben we nog twee boeken die jij gratis kan 
downloaden. Scan de QR codes hieronder.

Blij met het werk dat wij doen voor vlinders? 
Steun dan De Vlinderstichting en word 
donateur of doe een eenmalige gift.

Kleur illustraties:
Annemarie van Lierop.
Zwart/wit illustraties:
Annelot Iping
Tekst:
Ineke Radstaat en 
Annelot Iping

We zijn erg benieuwd naar wat jullie van dit doeboek vinden. 
Laat je berichtje achter via deze link!

Vlinders tellen 
is leuk samen 

met jou!
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