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Jurriën maakte dankbaar gebruik van de groeimoge-
lijkheden die het Nederlandse onderwijs te bieden 
heeft. Uiteindelijk raakte hij via een stage bij De 
Vlinderstichting bekend bij de stichting. “Die stage 
heb ik met veel plezier gelopen. Misschien vind ik het 
daarom nu zo leuk om zelf stagiairs te begeleiden.’’ 
Toen nachtvlinderspecialist Ties Huigens vertrok bij 
De Vlinderstichting, ging men direct op zoek naar een 
nieuwe nachtbraker. Vanwege de positieve ervarin-
gen met Jurriën werd hij gevraagd en zo werd jong 
bloed toegevoegd aan de groep medewerkers. 

De projectleider had in eerste instantie grote interes-
se voor vogels. “Maar al snel werd mijn interesse ook 
opgewekt voor vlinders, en met name de nachtvlin-
ders.’’ Op zomerkamp bij de NJN (Nederlandse Jeugd-
bond voor Natuurstudie) ontstond de fascinatie. “On-
der het genot van een biertje en een belicht wit doek 
om vlinders te lokken, werd de nacht doorgebracht. 
Daardoor raakte ik meer en meer geïnteresseerd 
in nachtvlinders.’’ De interesse voor vogels blijkt 
echter nog niet weg. Bij aanvang van het interview is 
Jurriën nergens te vinden. Hij is met zijn laptop in een 

opslagkamer gaan zitten met zicht op het zuiden. “Er 
kunnen groepen kraanvogels overvliegen, die wil ik 
niet missen.’’ 

“Vaak is het pionierswerk’’

En waarom koos hij dan toch voor de nachtvlinders? 
“Ze zijn ondergewaardeerd, geheel ten onrechte. Het 
zijn prachtige insecten die meer aandacht verdienen! 
Daarnaast lijken ook de nachtvlinders hard achteruit 
te gaan. Er is dus meer onderzoek nodig om ze te be-
schermen. Dat is nog maar weinig gedaan. Vaak is het 
pionierswerk’’, legt Jurriën uit. “Er moet een officiële 
Rode Lijst komen voor nachtvlinders, dat is een van 
mijn doelen. Een andere doelstelling is dat binnen De 
Vlinderstichting meer onderzoek wordt gedaan naar 
nachtvlinders. Dat staat nu niet in verhouding.’’ 

“Dronken bezoekers lopen in 
de late uurtjes langs’’

Wat doet de nachtvlinderman om die doelen te 
verwezenlijken? “Ik leid verschillende projecten. Om 
nachtvlinders onder de aandacht te brengen bestaat 
de Nationale Nachtvlindernacht. Op verschillende 
plekken in Nederland wordt dan naar nachtvlinders 
gezocht. Dat levert verrassende ontdekkingen op, 
zo is het blauw weeskind al enkele keren gezien. 
Daarnaast staan we op Oerol, het culturele festival 
van Terschelling. Dronken bezoekers lopen in de late 
uurtjes langs ons verlichte doek waar we nachtvlin-
ders lokken. Dat levert elk jaar weer fantastische ge-
sprekken op.’’ Daarnaast doet hij onderzoek – onder 
andere naar de gevolgen van kunstlicht op flora en 
fauna en de eikenprocessierups – en beheert hij de 
nachtvlinder database Noctua.

“Nachtvlinders kunnen veel 
zeggen over de biodiversiteit”

Een van de laatste projecten van Jurriën is een 
onderzoek naar nachtvlinders als graadmeters voor 
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De bezoekers van de Landelijke Dag zullen Jurriën van Deijk (27) ongetwijfeld kennen. Omdat 
directeur Titia Wolterbeek geveld was door de griep, nam de nachtvlinderman de rol van dag-
voorzitter over. Dat Jurriën met de nachtelijke fladderaars bezig is, weet iedereen sinds de 
Landelijke Dag. Maar wat moeten we nog meer weten van de twintiger? 

Het is hartstikke leuk om mee te doen aan de Nationale Nachtvlindernacht!

Kars Veling
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Brabantse bossen. In samenwerking met Provincie 
Noord-Brabant onderzoekt hij de mogelijkheid om, 
door te laten zien welke nachtvlinders in bossen 
voorkomen, de biodiversiteit te meten van een bos. 
“Er leven veel nachtvlinders in Nederland; welke dan 
voorkomen in een bos kan heel wat zeggen over de 
kwaliteit van biodiversiteit en leefgebieden. Toch 
worden ze daar nog maar weinig voor benut.’’ Door 
de toenemende aandacht voor nachtvlinders - meer 
metingen worden gedaan en meer vlinders geteld - 
kan biodiversiteit van bossen steeds beter worden 
vastgesteld. “Dat is in bossen normaal gesproken 
moeilijk omdat vaak maar weinig kenmerkende insec-
tensoorten bekend zijn.’’ Door biodiversiteit aan te 
tonen kan men waardevolle bosgebieden aanwijzen 
en gericht beschermen. 

“Het is hartstikke leuk om 
mee te doen”
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Wilt u zelf een bijdrage leveren aan het onderzoek 
naar nachtvlinders? Dat kan! Jurriën vertelt dat aan de 
website nog veel moet gebeuren. “Die is net nieuw en 
nog niet helemaal klaar. Zo moeten nog foto’s worden 
toegevoegd.’’ Maar daar blijft het niet bij, “Het Meet-
net Nachtvlinders is ook interessant. Nachtvlinderval-
len opstellen en de gevangen exemplaren tellen en de-
termineren. Je helpt dan bij het in kaart brengen van 
trends rond nachtvlinders door heel Nederland. En 
natuurlijk is het hartstikke leuk om mee te doen aan 
de Nationale Nachtvlindernacht. Als mensen vragen 
hebben over deze zaken kunnen ze mij altijd mailen’’ 
vertelt Jurriën enthousiast. De gedreven twintiger is 
erop gebrand de nachtvlinders in een beter daglicht 
te stellen.

Het mailadres van Jurriën van Deijk is 
jurrien.vandeijk@vlinderstichting.nl.

Jurriën van Deijk laat bij het witte laken zien hoe mooi nachtvlinders zijn.

Kars Veling


