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Tekst:
de meetnet-teams*

Wat ooit begon als een overzichtelijke website voor de 
meetnetten voor dagvlinders en libellen, groeide de 
afgelopen vijftien jaar. Er kwamen allerlei categorieën 
bij: dagactieve nachtvlinders, beheermaatregelen, 
hommels (als groep, maar op sommige routes tot op 
soort), nectarplanten en nachtvlinders in de vlinderval. 
Nu is een vijftien jaar oude website in computerland 
stokoud, en het werd ook steeds moeilijker om hac-
kers buiten de deur te houden. Tijd voor een nieuwe 
database en een nieuw invoerportaal!

De nieuwe website meetnet.vlinderstichting.nl zal in 
maart 2021 in gebruik genomen worden, zodat we 
er vanaf het begin van het seizoen 2021 gebruik van 
kunnen maken. Is er dan zoveel veranderd? Wel onder 
de motorkap: daar is eigenlijk bijna alles vervangen, 
maar daar merkt de gebruiker niet zoveel van. Op de 
website zijn ook de nodige verbeteringen doorge-
voerd. Een overzicht:
• Het is voortaan veel makkelijker zelf in te stellen 

wat je wel of niet telt.
• Je kunt ook op een mobiele telefoon of tablet (met 

databundel) direct invoeren. Voor offline gebruik 
zijn er apps, bijvoorbeeld avimap.

• We kunnen makkelijker extra projecten starten.
• De kaart van je route wordt voortaan getoond.
• Je eigen gegevens zijn gemakkelijker en op nieuwe 

manieren in te zien.
• Van bijzondere soorten kun je direct foto’s toevoe-

gen.
• Een beheerder of coördinator kan meekijken zon-

der medeteller te zijn.

Een nieuwe meetnet-
website

Al jarenlang geven bijna alle tellers van de meetnetten van De Vlinderstichting hun tellingen 
online door. Vanaf dit jaar kan dat op een geheel vernieuwde website.

We vertrouwen erop dat de tellers vooral blij zullen 
zijn met de betere functionaliteit, maar we realiseren 
ons ook dat het niet voor iedereen gemakkelijk is om 
op een nieuw systeem over te stappen. Het zal dan 
ook even wennen zijn, ook voor ons. We doen er alles 
aan om het ongemak zoveel mogelijk te beperken, 
maar het is niet uit te sluiten dat er, ondanks uitge-
breid testen, nog kinderziektes zullen zijn. Neem dan 
vooral contact met ons op, zodat we ze kunnen oplos-
sen. Dit kan bijvoorbeeld via meetnet@vlinderstich-
ting.nl.  We hopen dat deze overstap naar een beter en 
veiliger systeem tenslotte vooral gemak zal opleveren. 
Zodat alle tellers met plezier blijven tellen en invoeren.

*Bas Oteman, Ineke Radstaat, Chris van Swaay, Gerdien Bos, 
Roy van Grunsven, Jurriën van Deijk, José Kok, Kim Huskens en 
Johan van ’t Bosch.

Enkele voorbeeldpagina’s van de vernieuwde website  
meetnet.vlinderstichting.nl. Nog even geduld: hij wordt naar 
verwachting in maart in gebruik genomen.


