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Nog enkele opmerkelijke zaken van deze dag. In de 
eerste plaats was het programma zo vol, dat er geen 
plek was voor de Wie-kent-quiz. Jammer dat de ken-
nis niet even opgefrist kon worden. Verder werden 
er geen Gouden Vlinders uitgereikt. Wèl was er een 
prijsuitreiking van de fotowedstrijd over nachtvlinders. 
Ten slotte waren er als intermezzo twee optredens van 
Vlinderwerk, een dame en heer, soms begeleid door een 
violiste, die vlinders op een andere manier benaderden, 
bijvoorbeeld via gedichten. Ik denk dat velen daarvoor 
in de plaats liever de Wie-kent-quiz hadden gezien. 
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Het tijdstip van de vlinderdag bleek heel goed getimed: 
de laatste sneeuw was aan het smelten en mooi voor-
jaarsweer werd voor enkele dagen later voorspeld, dus 
konden de eerste vlinders verwacht worden. Liefst zes-
honderd bezoekers waren aanwezig; een nieuw record! 
Het spreekt vanzelf dat de twintig informatie- en ver-
koopstands veel belangstelling trokken. Maar de vlinder-
dag is ook een 'social medium', want velen ontmoeten op 
deze dag vrienden en bekenden. 

Het thema 30 jaar vlinders in de schijnwerper kreeg op 
vele manieren gestalte. Annette van Berkel bijvoorbeeld 
liet weer prachtige films zien. Natuurlijk was er ook een 
kort historisch overzicht van 30 jaar Vlinderstichting, 
gepresenteerd door Kars Veling. Met de dagvlinders 
gaat het niet goed; dat is algemeen bekend. Presentaties 
over bijvoorbeeld de kleine heivlinder en de argusvlin-
der spraken boekdelen. Je vraagt je bij dergelijke verha-
len wel af hoe het zonder De Vlinderstichting nu met de 
vlinders zou gaan. Ik vermoed nog veel slechter… Met 
een aantal soorten gaat het overigens wel goed. 2012 
was een rampjaar, maar misschien wordt 2013 beter. 
Met enige jaloezie kijk je naar de cijfers van het topjaar 
1995. Met de libellen gaat het gelukkig veel beter.

Uiteraard was er ook voor de nachtvlinders aandacht. 
Ook zij gaan sterk achteruit, bleek uit de presentatie van 
Ties Huigens. Opmerkelijk vond ik de mededeling dat het 
onderscheid tussen micro’s en macro’s wetenschappelijk 
niet duidelijk is. Nachtvlinders spelen een grote rol in de 
natuur, dus zouden ze een veel prominentere plaats in 
het Europese natuurbeleid moeten krijgen. Het boekje 
'Nachtvlinders belicht', dat op deze dag werd gepresen-
teerd, kan daar misschien aan bijdragen. Wim Veraghtert 
nam de jaarlijkse Vlaamse bijdrage voor zijn rekening. 
Hij maakte duidelijk dat het ook in Vlaanderen niet goed 
gaat met de nachtvlinders. Hij was wel jaloers op de vele 
waarnemers in Nederland én op de volle zaal… 

Record aantal bezoekers 
op Landelijke Dag 

Jeanine Abbingh geeft het startsein voor de Vroege Vogels Vlinder Verkiezing.

Hans Dorrestijn krijgt het eerste exemplaar van het boek 'Nachtvlinders belicht'.

In het meinummer van Vlinders hebt u vást tevergeefs 

gezocht naar het verslag van de Landelijke Dag. Een 

misser van de vormgever annex hoofd- en eindredac-

teur. Omdat het zo’n geslaagde dag was, omdat wie er 

niet bij was vast nog steeds wil weten hoe de dag ver-

lopen is en omdat Dick van der Klis het stuk niet voor 

niets heeft geschreven, publiceren we het artikel hier 

alsnog. Krijgt u nu ook alweer zin in de volgende lan-

delijke dag? Die is op 1 maart. Een mooi begin van het 

dagvlinderseizoen 2014!
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