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Na tien jaar bij Natuurmonumenten te hebben gewerkt 
heeft Tieneke de Groot daar op 1 maart afscheid 
genomen. In 1994 kwam Tieneke bij 
Natuurmonumenten werken als libellenkenner. Het 
was in de tijd dat libellen in toenemende mate in de 
belangstelling stonden van terreinbeheerders en 
beleidsmakers. Het was ook de tijd dat de kennis over 
de verspreiding en de ecologie van libellen sterk 
toenam, iets wat de belangstelling zeker heeft 
vergroot. Tieneke kwam binnen bij 
Natuurmonumenten om haar kennis verder te 
verspreiden in de organisatie. Ze heeft vele 
inventarisaties uitgevoerd, cursussen gegeven, is een 
paar honderd dagen op pad geweest met mensen uit 
de beheerteams en vervulde een belangrijke 
adviserende rol op het hoofdkantoor in ´s Graveland, 
haar werkplek. Haar inventarisaties mondden uit in 
meerdere belangrijke rapporten. Zo is Tieneke de 
eerste die de libellenfauna van De Wieden goed 
onderzocht en ontdekte hoe groot de populatie van de 
gevlekte witsnuitlibel daar werkelijk is. Het is niet 
overdreven om te zeggen dat dankzij Tieneke libellen 
binnen Natuurmonumenten een serieuze plek hebben 
gekregen en dat gegevens over libellen steeds vaker 
worden gebruikt bij beslissingen over beheer en 
inrichting. 
Natuurmonumenten is een club in beweging, en op dit 
moment wordt een decentralisatie doorgevoerd. De 
beleidsafdelingen in ´s Graveland gaan zich meer 
richten op het ondersteunen van de landelijke directie 
en steeds meer werk wordt overgeheveld naar de 
regiokantoren en de beheereenheden. Daarmee 
kwam ook Tieneke steeds verder weg te staan van de 
plek waar ze het liefste is: het veld en de 
beheerteammedewerkers. Uiteindelijk heeft ze 

besloten dat er niet meer voldoende voor haar 
overbleef om het echt naar haar zin te hebben. Na 
lang nadenken heeft ze besloten om voor zichzelf te 

beginnen. Bureau Facet is daarmee de nieuwste loot 
aan de boom van ecologische adviesbureaus. 
Tieneke wil met Bureau Facet specialistisch werk 
afleveren in het veld waar zij goed in is: libellen, 
dagvlinders en sprinkhanen, de vertaling van 
gegevens naar de beheerpraktijk en het begeleiden 
van vrijwilligers op dit gebied. Voor meer informatie, 
zie www.bureaufacet.nl. 
Binnen de NVL zullen we natuurlijk nog veel blijven 
horen, en vooral zien van Tieneke. Met Weia gaat ze 
hopelijk onverminderd door met het op digitale video 
vastleggen van libellen! 
 

Robert Ketelaar 

Afscheid Tieneke de Groot bij Natuurmonumenten 

Tieneke tijdens haar afscheid tussen de directeur 
natuurbeheer (Teo Wams, links) en het hoofd van 
de afdeling Natuur en Landschap (Hans Massop, 
rechts). 
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Een van de doelstellingen van Waarneming.nl is om te 
fungeren als een centraal loket voor waarnemingen. 
Zij verzamelt waarnemingen van alle planten en dier-
groepen via haar website www.waarneming.nl 

Een van belangrijke activiteiten van de Vlinderstichting  
is het onderhouden in samenwerking met EIS-

Nederland van de Libellendatabank. Hiertoe verzamelt 
zij waarnemingen middels digitale bestanden en 
via LANDKAARTJE en in samenwerking met Natuur-
kalender via www.natuurkalender.nl (voor alle eerste 
waarnemingen). 

Onlangs hebben de organisaties een eerste stap 
gezet op weg naar samenwerking. De via 
www.waarneming.nl ingevoerde gegevens van libellen 
worden aan De Vlinderstichting ter beschikking 
gesteld. De Vlinderstichting zet de waarnemingen in 

voor onderzoek en  bescherming van kwetsbare 
soorten. 
Tevens hebben de waarnemers van Waarneming.nl 
de beschikking gekregen over referentiekaartjes en 
vlieg-tijdgrafieken van alle dagvlinders en macronacht-
vlinders. Niet elke waarnemer kent de landelijke ver-
spreiding van alle soorten. Met behulp van deze kaar-
tjes is eenieder nu in staat zijn doorgegeven   locatie 
op waarde te schatten. Meer ecologische   informatie 
over alle soorten is te vinden op www.vlindernet.nl. 

Voor de waarnemers is van belang dat zij gewoon 
door  kunnen gaan met doorgeven van waarnemingen 
op de manier die hen het beste past.  
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Samenwerking Vlinderstichting, EIS-Nederland en www.waarneming.nl 


