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Verslag van de bijeenkomst ter ere van het 25-jarig jubileum van de 

Vlinderwerkgroep Friesland.   Gerard Bergsma 

 

Op zaterdag 20 november 2010 werd in de Fûgelhelling te Ureterp het 25-jarig 
bestaan gevierd van onze vlinderwerkgroep. ’s Middags om 13.30 uur werden de 

leden plus de genodigden door het bestuur verwelkomd en getrakteerd op koffie 

met oranjekoek. Circa 70 mensen gaven acte de présence om het jubileum bij te 

wonen en te vieren.  Namens de Vlinderstichting waren aanwezig Kars Veling en 

Annette van Berkel. It Fryske Gea was vertegenwoordigd door Ultsje Hosper en 

Sietske Rintjema. Sjoerd Tiemersma was er namens de Nederlandse 

Entomologische Vereniging; Joop Kuchlein namens de Stichting Tinea. Tevens 

waren er vertegenwoordigers van de Fryske Akademy, de Vlinderwerkgroep 

Drenthe, de Nederlandse Entomologische Vereniging afdeling Noord, de 

vlinderwerkgroep van de KNNV Groningen en de vlinderwerkgroep Grootegast. 

Om 14.00 werd de opening verricht door voorzitter Siep Sinnema, die de 

aanwezigen een historisch overzicht van de activiteiten en wetenswaardigheden 
van de vlinderwerkgroep voorschotelde. Sinds de oprichting van de werkgroep op 

19 november 1985 is er op vlindergebied veel gebeurd in Friesland. Vooral door  

 

inventarisaties en excursies door de jaren heen is er veel inzicht verkregen in de 

dag- en nachtvlinderpopulatie van de provincie Friesland. Op 17 november 2000 
werd (na 10 jaar voorbereiding) door de werkgroep de dagvlinderatlas van 

Friesland gepresenteerd. Sinds 2000 is de vlinder-werkgroep online met een eigen 

internetsite. Tevens beschikt de werkgroep al een behoorlijk aantal jaren over een 
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steeds maar groeiende database met vlinderwaarnemingen van de provincie. In het 

najaar van 2005 werd de website van de vlinderwerkgroep verrijkt met een 

onderdeel voor de nachtvlinders. Een voorlopige atlas van de macro-nachtvlinders 

in Friesland verscheen in april 2008. Van de grote nachtvlinders (de macro’s) zijn 
momenteel 647 soorten in Friesland in kaart gebracht; van de kleine nachtvlinders 

(de micro’s) zijn er nu 961 soorten bekend. 

   Na deze beschouwing was het de beurt aan Kars Veling van de Vlinderstichting, 

die op de van hem bekende onnavolgbare wijze het onderwerp ‘Dagvlinders in 

Friesland, plussen en minnen’ ten gehore bracht. Feiten en bijzonderheden 

betreffende de aanwezigheid van de Grote weerschijnvlinder, de Grote 

vuurvlinder, het Bont zandoogje, de Argusvlinder en het Veenhooibeestje in 

Friesland passeerden de revue. Een verhaal van achteruitgang, maar ook van 

successen. Volgens Kars kan de Vlinderwerkgroep Friesland op de wijze waarop 

zij zich manifesteert nog ettelijke jaren mee en verwacht hij dat uiteraard ook. 

   Sietske Rintjema van It Fryske Gea was de volgende spreker met het onderwerp 

‘Vlinders en beheer in terreinen van It Fryske Gea’. Zij wees op het belang van het 
door de vlinderwerkgroep verrichte veldwerk en de verzamelde gegevens in de  

 

afgelopen jaren voor It Fryske Gea (en natuurlijk voor alle andere natuurbeherende 

instanties). It Fryske Gea gebruikt de gegevens en de waar-nemingen bij het beheer 

in haar terreinen. Zo wordt er rekening gehouden met vlinders door bijvoorbeeld 

variatie aan te brengen in de begroeiing, door hier en daar kleinschalig te plaggen, 

of te zorgen voor geleidelijke overgangen van bodembegroeiing via struiken naar 

bomen. Sietske benadrukt de goede samenwerking met de werkgroep en vertrouwt 

op voortzetting hiervan. 
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   Na een geanimeerde pauze loodste Hein Boersma ons door zijn thema 

‘Vlinderonderzoek in West-Afrika: Friezen om utens’ Al een aantal jaren reist hij 

met verschillende leden van de Vlinderwerk-groep Friesland naar diverse West- 

 

Afrikaanse landen (zoals Burkina Faso, Ghana en Senegal) om de vlinderfauna in 

kaart te brengen. Aan de hand van enkele reisverhalen met humoristische 

anekdotes en mooie foto’s nam hij ons mee naar de fascinerende wereld van West-

Afrika. In dit kader mag niet onvermeld blijven, dat Henk & Auke Hunneman van 

de Vlinderwerkgroep Friesland een website onder constructie hebben, waarmee 

alle beschikbare informatie over dag- en nachtvlinders van West-Afrika ter 

beschikking komt. 
   Helaas verviel de lezing door Frans Post, die door ziekte was verhinderd. Jammer 

dat wij zijn lezing ‘Vinden nachtvlinders Brabant leuker dan Friesland?’ hierdoor 

moesten missen. Het antwoord op deze vraag zal daarom onbeantwoord en duister 

blijven. 

   Siep Sinnema bedankte vervolgens de sprekers voor hun bijdrage en de 

Fûgelhelling en Hilco Meijer voor de genoten gastvrijheid en nodigde iedereen uit 

voor een hapje en een drankje om gezellig na te praten. 

 

Foto´s bij dit artikel: Irene Tuinstra. 


