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2013 goede vlinderzomer, maar 
trend gaat naar beneden
Wie deze zomer in Nederland bleef, 
heeft heel veel vlinders kunnen zien. 
Het leek een erg goed vlinderjaar 
te zijn met bijvoorbeeld veel kleine 
vos en oranje luzerne vlinders. Maar 
betekent het dat het nu goed gaat 
met de vlinders?
Uit het Landelijk Meetnet Vlinders 
blijkt dat de vlinderstand vanaf 
1990 langzaam maar voortdurend 
achteruit gaat. Er zijn fluctuaties, 
betere en slechtere jaren, maar de 
trend is duidelijk negatief. Tot 2013. 
Een jaar waarin alles op zijn plek 
viel. Een koude winter, een koel en 
laat voorjaar, waardoor de vege-
tatie langzaam begon te groeien 
en er altijd voldoende voedsel van 
goede kwaliteit voor de rupsen was, 
en medio juni sloeg het weer om 
en kregen we een lekkere warme 
zomer, waardoor de vlinders volop 
konden vliegen. 2013 wordt met ge-
mak de beste vlinderzomer van de 
21ste eeuw en verslaat andere goede 
zomers als 2003 en 2006 ruim. 
Maar uit het meetnet blijkt ook dat 
een heel rijtje zomers in het midden 
van de jaren negentig even goed of 
zelfs nog beter was. De zomer van 
2013 is dus een puike vlinderzo-
mer, maar in de jaren negentig zou 

het een heel gewone vlinderzomer 
geweest zijn en niet de beste.
Bericht uitgegeven door De Vlinder-
stichting  augustus 2013.

Vleermuiskasten
Het ophangen van vleermuiskas-
ten is de laatste tien jaar behoorlijk 
populair geworden, maar de kennis 
erover is daarbij achtergebleven. 
Een nieuw rapport van de Zoogdier-
vereniging en Bureau Waardenburg 
beschrijft de meest recente kennis 
over het gebruik van vleermuiskas-
ten in Europa. De doelstelling van 
het rapport was inzicht verkrijgen in 
de functionaliteit en de effectiviteit 
van vleermuiskasten. De gege-
vens uit talloze wetenschappelijke 
publicaties, eigen ervaringen van de 
auteur (Erik Korsten) en anekdoti-
sche informatie is op een handzame 
wijze samengevat. Vleermuiskasten 
worden al sinds de vorige eeuw 
opgehangen, maar na de invoering 
van de Habitatrichtlijn (1992) en de 
Flora- en faunawet (2002) worden 
vleermuiskasten ook opgehangen 
als mitigatie- of compensatiemaat-
regel. Vleermuiskasten dienen dan 
als tijdelijk onderkomen, totdat de 
vleermuisvriendelijke nieuwbouw 
gereed is, of er weer voldoende 
natuurlijke holtes in het bos te vin-

den zijn. Sommige vleermuiskasten 
kunnen ook in nieuwbouw worden 
ingebouwd. Het nieuwe bouwbe-
sluit biedt daarvoor de ruimte. 
Uit het rapport blijkt dat je niet 
‘zomaar’ een vleermuiskast kunt 
opgehangen. Verschillende vleer-
muissoorten stellen verschillende 
eisen. Sommige willen graag een 
bolle kast, andere een platte. Welk 
type kast wanneer geschikt is, staat 
voor alle algemeen in Nederland 
voorkomende vleermuissoorten 
handzaam beschreven. Bovendien 
is er een analyse gemaakt van de 
succesfactoren van vleermuiskas-
ten. Hoe moeten vleermuiskasten 
worden opgehangen, uit welke ma-
terialen kunnen ze bestaan (met de 
voor- en nadelen), de hanghoogte 
en nog veel meer. Belangrijke les is 
dat vleermuiskasten goed gekozen 
moeten worden, en het te gebruiken 
type afhankelijk is van de vleermuis-
soort en de beoogde functie. Het 
ophangen van een vleermuiskast 
waar alleen gepaard kan worden 
is niet effectief als er een (tijdelijk) 
kraamverblijf nodig is. Zo staat dit 
rapport vol met eye-openers en heel 
veel relevante tips en ideeën. Meer 
lezen: Het rapport is te vinden op 
de website van Bureau Waarden-
burg en op vleermuiskasten.nl.
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Veertig jaar Wierhaven
De natuurvereniging Wierhaven en 
haar voorlopers, die de Wieringer-
meer en Wieringen als werkgebied 
heeft, bestaat veertig jaar. Ter gele-
genheid daarvan heeft Peter Meijer, 
die zelf allerlei functies binnen de 
club heeft vervuld, een boekje 
samengesteld waarin de geschiede-
nis van die vereniging is samenge-
vat. In beknopte vorm worden de 
verdiensten van de actievere leden 
uitgemeten en alle acties en publi-
caties gepresenteerd. Begonnen als 
‘Vogelwacht Wieringermeer’, al snel 
omgedoopt tot ‘Vogelwerkgroep’, 
werd vanaf 1983 het werkterrein 
van de vereniging uitgebreid naar 
alle aspecten van de natuur. Het 
boekje geeft een mooi beeld van 
wat een actieve club op plaatselijk 
niveau kan bereiken aan effectieve 
natuurstudie en -bescherming. Het 
boekje heeft de vorm van een spe-
ciale aflevering van De Meerkoet, 
het tijdschrift van de vereniging. 

Licht herstel biodiversiteit
De biodiversiteit is sinds 2006 licht 
hersteld. Dat blijkt uit berekeningen 
van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek aan gegevens over zoog-
dieren, broedvogels en dagvlinders. 
De verbetering komt vooral door 
zoogdieren; bij broedvogels en 
dagvlinders is er geen verandering 
sinds 2006. Tussen 1994 en 2006 
nam de biodiversiteit nog af.
Rode lijsten van bedreigde planten- 
en diersoorten zijn een belangrijke 
aanwijzing hoe goed of slecht het 
gaat met de biodiversiteit. Ze wor-
den internationaal toegepast en vin-
den hun oorsprong in het Verdrag 
van Bern (1979), dat zich richt op 
het behoud van in het wild voorko-
mende dier- en plantensoorten. Hoe 
minder soorten op die lijst, des te 
minder is de soortgroep bedreigd 
en des te beter de biodiversiteit. Het 
CBS heeft een indicator ontwikkeld 
die de lengte van de Rode lijsten 
volgt. Het Ministerie van Economi-
sche Zaken heeft deze indicator 
opgenomen in de rijksbegroting 
als meetlat voor de stand van de 
biodiversiteit in ons land. Om een 
completer beeld te verkrijgen van 
de veranderingen in de biodiversiteit 
zal deze indicator in 2014 worden 
uitgebreid met reptielen, amfibieën, 

libellen en hogere planten. Zie ook 
http://www.cbs.nl/.

Goede vogeltrek
Zaterdag 19 oktober 2013, een dag 
die veel trektellers niet snel zullen 
vergeten. Het was een dag met 
uitzinnig goede vogeltrek, vooral 
in het oosten van het land. De Ne-
derlandse trektellers voerden ruim 
drie miljoen overtrekkende vogels 
in. Bijna één miljoen houtduiven en 
vinken en meer dan een half miljoen 
spreeuwen. En dat is nog maar een 
fractie van wat er die dag werkelijk 
over ons land vloog. Na een aantal 
dagen met harde wind en regen 
ofwel mistige omstandigheden had-
den de vogels er zin in. Deze zater-
dag was het rustig weer, met alleen 
lichte bewolking; ideaal weer voor 
de vogeltrek en voor de vogeltel-
lers om de trekkers te kunnen zien. 
Op de Vijfhoek in Diemen werden 
veel smienten, grote zilverreigers en 
rietgorzen geteld. Bijzonder waren 
de kruisbekken (24), waar 2013 een 
goed jaar voor was. Ook soorten 
als blauwe kiekendief (5), bruine 
kiekendief (6) en sperwer (18) kwa-
men goed door. Bijzonder waren de 
twee rosse vleermuizen die op trek 
waren. Een vloog achter een bruine 
kiekendief aan. 

● Spreeuwen. Foto: Bert Pijs.●  Het jubileumboekje van Natuur-
vereniging Wierhaven.


