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Wat was de aanleiding voor de oprichting

van De Vlinderstichting?

In 1980 kwamen er bij de voormalige vak-

groep NatuurbeheerLandbouwuniversiteit

- toen nog hogeschool - inWageningen voor

het eerst signalen binnen dat er een ernsti-

ge achteruitgang plaatsvond in de vlinder-

stand van Nederland. Er was in die tijd nog

heel weinig over vlinders bekend. Ook na-

tuurbeschermingsorganisaties hadden heel

weinig belangstelling voor vlinders. Naar

aanleiding van deze signalen werd het

Landelijk Dagvlinderproject op-

gestart. Een project waarbij

steeds meer vrijwilligers betrok-

ken raakten. Zeker nadat het pro-

ject gepresenteerd was ineen tv-

programma. Er kwamen toen

wel 1200 brieven binnenvan

mensen die iets voor de vlinders

wilden doen! In 1983 was het

dagvlinderproject zo uitgegroeid

dat de noodzaakontstond een

zelfstandige stichting hiervoor

op te richten.

Hadje de groei tot een organisatie waarbij

meer dan vijftien mensen in dienstzijn

verwacht?

In het begin zeker niet. Toen hieldenwe

ons echt alleen maar bezig met het

Landelijk Dagvlinderproject en het zoeken

van publiciteit. Vanaf 1983-1984werd het

pas duidelijk, dat er goede mogelijkheden
waren tot uitbouwvan de activiteiten en

groei van de stichting. Het heeft daarna

overigens nog wel enkele j aren geduurd
voordat die groei ook werkelijk gereali-

seerd werd.

Waf was voorjou tot nu toe het hoogte-

punt in hetbestaan van De Vlinder-

stichting?

Een echt hoogtepunt was het Vlinderjaar

1989. Toen organiseerden we heel veel acti-

viteiten: het Beschermingsplan dagvlinders
werd gepubliceerd, de Atlas van de

Nederlandse dagvlinders kwam uit, we kre-

gen veel publiciteit. Daardoor kreeg De

Vlinderstichting voet aan de grond en werd

de belangstelling voor vlinders definitief

verankerd.

Watheeft de stichting in die 15jaar be-

reikt?

We hebbenbereikt dat vlinders structurele

aandacht hebben in het natuurbeleidvan

overheden en bij natuurbeschermingsorga-
nisaties. Die zijn zich bewust geworden van

de rol van dagvlinders als indicatoren:wat

ze ons vertellen over de toestand van het

natuurlijk milieu.Dergelijke organisaties
hebben nu meer kennis over vlinders en de

aandacht hiervoor is vanzelfsprekender ge-

worden.

Ook 10 jaar geleden,in 1988, stond er een interview met Jan van

der Made in ‘Vlinders’. Een citaat:

“Ik denk gewoon dat het mogelijk moetzijn om 1 a 1,5 vaste

kracht in dienst te krijgen. Ook meer commerciële activiteiten

zijn nodig, bijvoorbeeld eengoed draaiend winkeltje ofkweek

voordierentuinen. Een ander plan is om een Vlinder-educatie-

centrum te stichten. Want bij onsgaat het er nog steeds omje

publiek enthousiast te maken. En schoolklassen moeten

onderricht worden. Op het momentzijn we bezig om de

mogelijkheden te onderzoeken. Watik ook graag zou zien, zijn

cursussen, voorgroenmensen bijvoorbeeld, maarook voor

beheers- en beleidsmensen.

Wat zijn de doelen van De Vlinderstichting
voor dekomende tijd ?

Sinds kort komen we ook op voor de libel-

len en wat dat betreft moeten we dezelfde

weg bewandelen die we voor de dagvlin-
ders al eerder gegaan zijn. Door onze erva-

ring met de dagvlinders zal dat proces wel

versneld kunnen plaatsvinden.

Daarnaastzijn we steeds meer gericht op

samenwerking met andere organisaties.
Een vorm van samenwerking is de VOFF, de

vereniging van organisaties die gegevens

verzamelen met hulp van vrijwilligers. Ook

Op 22 juni 1998 was het 15 jaar geleden dat De

Vlinderstichting werd opgericht. In de vijftien jaar

van haar bestaan is er heel wat werk verzet.

Gaandeweg is het ‘eenmansbedrijfje’ van toen

uitgegroeid tot de professionele organisatie van

nu. En dat alles onder leiding van Jan van der

Made, aanvankelijk voorzitter, tegenwoordig
directeur van De Vlinderstichting. Een goede reden

om hem wat vragen te stellen over de jarige

stichting.
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Professioneleorganisatie

ngbestaat 15 jaar

met een organisatie als Vogelbescherming
wordt steeds meer samengewerkt. Dan is er

nog het Platform van soortbeschermende

organisaties. We willen met een duidelijke

inbreng van de verschillende organisaties

en behoud van ieders identiteitsamenwer-

ken. We vinden het belangrijk kennis te in-

tegreren en gezamenlijk te komen tot goe-

de projecten. De Vlinderstichting wil

hierbij een voortrekkersrol spelen.
Ook internationaal vindt steeds meer sa-

menwerking plaats op het gebied van dag-

vlinders en libellen. Er is vanuit diverse

Europese instellingen een groeiende vraag

naar gegevens. Ik verwacht dan ook dat de

internationale samenwerking zich steeds

meer zal uitbreiden. Om hierbij betrokken

te blijven is het goed datje nu al laat zien

Wat je kunt. En dat doen we dan ook.

Tenslotte: wat is hetmooiste cadeau datje
kunt bedenken voor dejarige Vlinder-

stichting?
We lopen continu met een groot aantal

ideeën voor natuurbescherming rond.

Om die ideeënverder te kunnen ontwik-

kelen zijn diepte-investeringen nodig. We

moeten kennis verzamelen, we moeten

publiceren. Het mooiste cadeau zou dan

ook zijn datwe de komende tijd de finan-

ciële middelenbij elkaar kunnen krijgen

om al die plannen uit te voeren.

Jan van der Made.
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