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Landelijk Meetnet Vlinders  
 

 

30 maart 2017 

 

Beste teller, 

 

Wat was het mooi weer de afgelopen maand maart. Al tientallen tellers hebben hun routes 

geteld en ingevoerd. Vanaf nu gaat deze nieuwsbrief u weer maandelijks (of vaker als er 

aanleiding voor is) op de hoogte houden van het wel en wee van de vlinders op onze routes. 

 

 

Jaarverslag 2016  
Wij proberen altijd net voor het begin van het officiële telseizoen (1 april) alle 

tellers het Jaarverslag van het vorige teljaar toe te sturen. Helaas is het niet 

gelukt dit op tijd af te krijgen, het zal vermoedelijk dinsdag 4 april worden 

verstuurd. Wel is het verslag (en alle vorige verslagen) als pdf te vinden op onze 

website (http://www.vlinderstichting.nl/jaarverslagen-meetnetten-2?id=301) 

of direct te downloaden. 

 

 

Mag ik al voor 1 april tellen? 
Het officiële telseizoen loopt nog steeds van 1 april tot 1 oktober. Maar ook 

daarvoor en daarna mag u tellen, mits het weer dat toelaat (minstens 13 

graden, veel zon en niet teveel wind). Wat dat betreft was de afgelopen week 

natuurlijk prima. 

 

 

Aprilwaarnemingen in januari 
Sinds we het mogelijk hebben gemaakt om vóór 1 april in te voeren, zien we dat sommige 

mensen hun eerste tellingen van het jaar in de verkeerde maand invoeren (het invoerscherm 

opent in de maand januari). Begrijpelijk (de meeste mensen beginnen pas te tellen in april), 

maar goed om even op te letten bij de eerste keer invoeren.  

 

 

Nieuw invoerportaal 
Het bouwen van het nieuwe invoerportaal werd helaas geplaagd door tegenslagen. We wilden 

deze winter omschakelen, maar dat hebben we niet gehaald. We gaan ergens de komende 

weken de omzetting doen. Eén dag zal het dan niet mogelijk zijn om in te voeren op 

meetnet.vlinderstichting.nl. We zullen dat tijdig aankondigen. Het nieuwe portaal zal er wat 

anders uitzien, maar we hebben geprobeerd de structuur en alle belangrijke knoppen zoveel 

mogelijk hetzelfde te houden, zodat iedereen de weg zal kunnen blijven vinden. 

http://www.vlinderstichting.nl/jaarverslagen-meetnetten-2?id=301
http://www.vlindernet.nl/doc/vs2017-001_vlinders_en_libellen_geteld_-_jaarverslag_2016.pdf
http://www.vlindernet.nl/doc/vs2017-001_vlinders_en_libellen_geteld_-_jaarverslag_2016.pdf
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Oproep: bloemen tellen langs vlinderroutes! 
In het project Mijn Berm Bloeit! werken we samen met Stichting FLORON aan het in beeld 

brengen van de rijkdom of armoede aan bloemen in het Nederlandse landschap. Wilt u 

meehelpen? Heel graag! 

We willen namelijk dit jaar de balans opmaken van de bloemenrijkdom langs de vlinderroutes. 

Dat deden we eerder voor de jaren 1994/95 en 2007/08. Dat bracht toen, ondanks een 

toename van braam en struikhei, een alarmerende afname in bloemenrijkdom van 34% aan het 

licht! Lees ons artikel hierover in De Levende Natuur uit 2010.  

 

Wat kunt u doen? 

 Vier keer in het seizoen wordt u verzocht om tijdens het lopen van elke sectie van een 

route te kijken welke nectarplanten in bloei staan. We gaan uit van een ronde in elke 

eerste helft van de maanden mei t/m augustus, maar het mag ook vaker. Wanneer er 

een maand tussenuit valt is dat jammer, maar ook dan is elke telling alsnog welkom! 

 Aan het einde van elke sectie kunt u voor 18 verschillende bloemgroepen de 

aantalsklasse van bloemen of bloeiwijzen invullen: 

1. weinig: 1-10 per sectie 

2. regelmatig: 11-50 per sectie 

3. veel: 51-5—per sectie 

4. zeer veel: meer dan 500 per sectie 

 Om mee te doen moet u eerst bij instellingen bij Nectarplanten tellen ‘Ja’ aanvinken. 

 Verdere uitleg staat aangegeven in het scherm 

 Voor verdere vragen kunt u terecht bij Michiel Wallis de Vries 

(michiel.wallisdevries@vlinderstichting.nl) 

 

Alvast hartelijk dank voor uw hulp – we houden u op de hoogte van de resultaten! 

 

 

Route aanpassen 
Het kan voorkomen dat uw route door allerlei oorzaken niet meer (helemaal) geteld kan 

worden: op een sectie groeien de brandnetels tot boven uw hoofd, er is een vijver aangelegd 

midden op de route, of wat dan ook. In sommige gevallen kan de route met een kleine 

aanpassing toch doorgeteld worden, soms moet er een nieuwe route worden gestart.  

Neem a.u.b. altijd contact op met een van ons, het makkelijkst via email 

(meetnet@vlinderstichting.nl). Samen kunnen we dan zoeken naar de beste oplossing. 

 

 
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.  

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjo-7Xpw7DSAhVEWhoKHSToCl0QFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fnatuurtijdschriften.nl%2Fdownload%3Ftype%3Ddocument%3Bdocid%3D580247&usg=AFQjCNEDye1uKTaiBGBWj8NGplTrxZAqBw&bvm=bv.148073327,d.d2s
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