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Dagvlinders in Fryslân - Het vluchtige vastgelegd  Gerard Bergsma 
 

Op vrijdag 17 november 2000 vond eindelijk (na 10 jaar voorbereiding en 

zwoegen) de uitreiking van de dagvlinderatlas van Fryslân plaats. De presentatie 

gebeurde tijdens een symposium in het nieuwe congrescentrum "It Aljemint" van 

de Fryske Akademy te Leeuwarden. Op uitnodiging van de Vlinderwerkgroep 

Friesland, de Vlinderstichting, de Fryske Akademy, de Friese Pers Boekerij en de 

KNNV werden ruim honderd belangstellenden ontvangen.  

    Na de koffie heette de heer Jansma, directeur van de Fryske Akademy, ons 

welkom en verrichte de opening van deze middag. Achtereenvolgens werden 

voordrachten gehouden door Jan van der Made (directeur van de 

Vlinderstichting), Henk de Vries (It Fryske Gea), Kars Veling (de Vlinderstichting 
) en Philip Zeinstra (voorzitter van de Vlinderwerkgroep Friesland). 

    Daarna werd het eerste exemplaar van "Dagvlinders in Fryslân" door Philip 

Zeinstra aangeboden aan Drs. Sicko Heldoorn, gedeputeerde van de provincie 

Fryslân. Tevens bood Philip aan twee kanjers van de atlasredactie (Kars Veling en 

Freek Nijland) een cadeau aan namens de Vlinderwerkgroep voor hun enorme en 

onmisbare inzet om het karwei geklaard te krijgen. 

    Aansluitend was het dankwoord van de heer Heldoorn, die beloofde dat de 

provincie haar verplichtingen voor de in Fryslân bedreigde vlindersoorten aan de 

hand van de nieuwe Flora- en Faunawet zeker zal nakomen. 

    Na afloop van het officiële gedeelte kon iedereen de atlas aanschaffen bij de 

stands van de Vlinderstichting en de Friese Pers Boekerij en was er gelegenheid 

om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Al met al een 
gesmeerd lopend symposium en een prachtige dag, die bovendien nog werd 

opgeluisterd door een uitbundig schijnende zon. 
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                               Verslag najaarsbijeenkomst 2000  Gerard Bergsma 

 

De najaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland vond na het 

symposium van 17 november 2000 plaats op dinsdag 12 december 2000 in het 

Fries Natuurmuseum te Leeuwarden. Aanwezig waren 24 leden. 

    Philip Zeinstra opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom, met 
name ons nieuwe lid, de heer J.T. Meijer uit Ravenswoud. Gerard Bergsma 

behandelt daarna de ingekomen stukken. Er is afgelopen zomer een brief 

binnengekomen van Marten Zijlstra (coördinator van het Ferbân foar oare bisten 

van het FFF) over het project "De Atlas van de Nederlandse Libellen". Hij doet 

een oproep aan de leden van de Vlinderwerkgroep die ook libellen inventariseren 

om contact met hem op te nemen. Het zou jammer zijn als de geïnventariseerde 

gegevens van de afgelopen 10 jaren niet in de nog te maken Atlas van de 

Nederlandse Libellen worden opgenomen. Marten coördineert het 

libellenonderzoek in Friesland. Hij heeft reeds een conceptoverzicht van de tot nu 

toe in Friesland verzamelde gegevens. Wanneer iemand daarvan een exemplaar 

wil hebben, dan kan hij zijn E-mail adres aan Marten doorgeven. Het overzicht 

beslaat 44 bladzijden. Men kan Marten ook helpen met het verder opzetten en 
uitwerken van de regionale rapportage en de lay-out. Zijn telefoonnummer is: 

0511-462637. Zijn E-mail adres luidt:    marten_zijlstra@hotmail.com 

    Philip Zeinstra kondigt daarna zijn afscheid aan als voorzitter van de 

Vlinderwerkgroep. Hij vat nog eens in het kort de gebeurtenissen samen van de 

afgelopen 15 jaar, waarin hij voorzitter is geweest. Met name Gerrit Stobbe heeft 

hem indertijd geïnspireerd om met insecten en in het bijzonder met vlinders aan de 

slag te gaan. Vooral toen in het begin van de jaren negentig het dagvlinderproject 

werd opgestart en de Vlinderwerkgroep een enorme revival onderging en door 

cursussen, onderzoek en inventarisatiewerk een grotere naamsbekendheid kreeg in 


