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http://www.vlindernet.nl/doc/handleiding_meetnetten.pdf
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De meetnetten kort samengevat 

De meetnetten vlinders en libellen zijn twee verschillende projecten van twee 

verschillende diergroepen, maar omdat de methodes zo veel op elkaar lijken en 

beiden georganiseerd worden door De Vlinderstichting en het CBS, worden ze hier 

in één handleiding behandeld. 

 

Aanmelding 

 Iedereen kan meedoen. 

 Enige randvoorwaarden zijn een basale kennis van de vlinders of libellen in 

uw omgeving en de mogelijkheid om alleen of samen met anderen eens per 

week (vlinders) of eens per twee weken (libellen) een half uurtje vrij te maken 

voor een telling (exclusief reistijd). 

 Aanmelding kan via meetnetten@vlinderstichting.nl of telefonisch bij De 

Vlinderstichting (0317 467 346). 

 

Voorwerk: het uitzetten van een route of telplot 

 Zoek zelf een of enkele mogelijk tellocaties, eventueel na overleg met de 

coördinatoren bij De Vlinderstichting. 

 Het is in de praktijk erg handig als de reistijd naar de route niet te lang is. 

Routes vlak bij huis of werk kunnen gemakkelijk 'even tussendoor' gelopen 

worden. Voor routes in natuurgebieden is vaak meer tijd nodig voor het 

heen- en terugreizen. 

 Voor soortgerichte routes of telplots is het niet zo erg als ze wat verder weg 

liggen, omdat ze maar één of twee keer in een seizoen geteld hoeven 

worden. 

 Een van de coördinatoren komt bij u langs om de route te beschrijven en alles 

door te spreken. 

 

De mi-vlinder mag in het vlindermeetnet 

geteld worden (maar het hoeft niet). 

mailto:meetnetten@vlinderstichting.nl
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Veldwerk: vlindertellingen 

 Algemene routes: 

o Van april tot en met september wekelijks tellen.  

o Maar vaker mag ook, zelfs meerdere keren per dag. 

o Alleen tellen bij lekker weer.   

o Per sectie het aantal vlinders tellen tot 2,5 m opzij en tot 5 m voor en 

boven u.  

 Soortgerichte routes: 

o De coördinator informeert u over de verwachte vliegtijd. 

o Minimaal drie wekelijkse tellingen, vier of vijf is nog beter. 

o Maar vaker mag ook, zelfs meerdere keren per dag. 

 Telplots 

o Tel een of twee keer per jaar de eitjes en rupsen op uw telplot. 

 

Veldwerk: libellentellingen 

 Algemene routes: 

o Van mei tot en met september eens in de twee weken tellen. Vaker 

mag ook, zelfs meerdere keren per dag.  

o Alleen tellen bij lekker weer.   

o Kleine libellen tellen tot 2 m oever en 3 m water. Grote libellen tot 2 

m oever en 5 m water.  

o Zeer jonge, vers uitgeslopen libellen niet meetellen. 

 Soortgerichte routes: 

o De coördinator informeert u over de verwachte vliegtijd. 

o Minimaal drie tellingen, vier of vijf is nog beter. 

o Maar vaker mag ook, zelfs meerdere keren per dag. 

 

Bureauwerk: het invoeren van de tellingen  

 Voer uw tellingen in op meetnet.vlinderstichting.nl. Deze handleiding vertelt 

u wat u moet doen.  

 Wilt u een papieren formulier? Bel dan met De Vlinderstichting (0317 467346). 

 

Veldparelmoervlinder 
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Hoofdstuk 1 / Inleiding 

Met de Landelijke Meetnetten kunnen we de voor- en achteruitgang van onze 

vlinders en libellen op de voet volgen. We doen dit meestal door het tellen van 

volwassen vlinders of libellen, maar voor enkele soorten volgen we een andere 

methode. Zo kunnen we negatieve trends tijdig signaleren en proberen ten goede 

om te buigen. De basisinformatie moet echter van de mensen uit het veld komen. 

Deze handleiding legt uit hoe u kunt meedoen. 

 

Vlinders en libellen zijn heel verschillende diergroepen, met heel verschillende eisen 

aan hun leefomgeving. Je moet ze ook op verschillende plekken zoeken, en 

vlindertellers zijn lang niet altijd libellentellers (en vice versa, al is er wel overlap). De 

telmethoden lijken echter zoveel op elkaar, dat we in de basishandleiding beide 

meetnetten bespreken. Dat betekent dus niet dat u op een vlinderroute ook libellen 

moet gaan tellen of andersom: er zijn aparte vlinder- en libellenroutes en die moeten 

volgens hun eigen manier geteld worden. 

 

In 1990 is De Vlinderstichting samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

gestart met het Landelijk Meetnet Vlinders, in 1998 volgden de Libellen. Het doel van 

de meetnetten is: actuele informatie verzamelen over de veranderingen in de vlinder- of 

libellenstand in Nederland. Met meetnetten houden we de vinger aan de pols. De 

mogelijke oorzaken van veranderingen kunnen achterhaald worden. Daarom wordt 

verspreid over het hele land overal op dezelfde manier geteld.  

 

Er kan op verschillende schaalniveaus naar de resultaten worden gekeken. Wanneer 

alle gegevens samen worden gevoegd, kun je op landelijke schaal laten zien hoe alle 

soorten in Nederland het doen. Maar ook meer gedetailleerde studies zijn mogelijk. 

Zo kan er ook op regionale of lokale schaal gekeken worden.  

 

Voor soorten die nog maar in één of twee gebieden voorkomen, is monitoring zo 

mogelijk nog belangrijker. Immers, een klein foutje en de soort is weg. En dat willen 

we nu juist zo graag voorkomen. 

 

Meetnetten moeten het hebben van de lange adem. Hoe langer zo'n project loopt, 

hoe meer je er mee kunt doen. En voor de afzonderlijke locaties geldt: hoe langer je 

telt, hoe meer inzicht je krijgt in de veranderingen en ontwikkelingen in je terrein. 

 

De algemene handleiding 

(http://www.vlindernet.nl/doc/Handleiding_meetnetten.pdf) laat zien hoe u een route 

uitzet, wanneer en hoe u moet tellen en waar u op moet letten. Deze handleiding legt 

u uit hoe u uw tellingen online kunt doorgeven.  

 

http://www.vlindernet.nl/doc/Handleiding_meetnetten.pdf
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Hoofdstuk 2 / Tellingen doorgeven  

Het doorgeven van uw waarnemingen kan het makkelijkst via internet. Ze 

zijn dan meteen beschikbaar voor verwerking door de coördinatoren, en zelf 

kunt u ze meteen gebruiken voor uw eigen overzichten. 

 

De internetmodule van de Landelijke Meetnetten Vlinders en Libellen voert u 

stap voor stap door alle onderdelen van het doorgeven van de telling. Ook 

worden meteen de eerste controles uitgevoerd. Zo kunnen invoer- en 

overschrijffouten zoveel mogelijk vermeden worden. 

Voor afbeeldingen van de invoerschermen die u in dit hoofdstuk ziet zijn steeds 

vlinderroutes als voorbeeld genomen. De invoerschermen van libellenroutes zien 

er echter geheel vergelijkbaar uit. 

 

Wanneer doorgeven? 

Het is het gemakkelijkst om de gegevens meteen na de telling in te voeren. Dat 

kost dan maar vijf minuutjes, en de gegevens zijn meteen beschikbaar voor 

tussentijdse analyses. Maar u kunt natuurlijk ook wachten tot na het seizoen en 

de gegevens dan invoeren.  

Hoofd- en medetellers kunnen onafhankelijk van elkaar tellingen invoeren. U 

hoeft ook niet op de volgorde te letten: elke telling is automatisch gekoppeld aan 

de datum. 

 

Internetadres 

meetnet.vlinderstichting.nl 

 

Inloggen 

Voor het inloggen heeft u uw waarnemersnummer en een wachtwoord nodig. De 

eerste keer dat u inlogt is uw postcode uw wachtwoord (zonder spatie tussen 

cijfers en letters), daarna kunt u het wachtwoord wijzigen. Heeft u nog geen 

waarnemersnummer of zijn er problemen, neem dan contact op met een van de 

coördinatoren bij De Vlinderstichting. 

 

Als het niet lukt 

Neem contact op met een van de coördinatoren. Dat kan via e-mail 

(meetnet@vlinderstichting.nl) of telefoon (0317 467346).  

 

 

http://www.vlinderstichting.nl/meetnetten
mailto:meetnet@vlinderstichting.nl
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Van start! 

Ga naar meetnet.vlinderstichting.nl en dan naar de inlogpagina. Voer uw 

waarnemersnummer en wachtwoord in. Als u het wachtwoord niet meer weet, 

kunt u dat aanvragen. Lukt het niet, neem dan contact op met de coördinatoren 

via e-mail (meetnet.vlinderstichting.nl) of telefoon (0317 467346). 

 

 

Routes 

Hierna krijgt u een overzicht over de vlinder- en libellenroutes waar u als 

hoofdteller of medeteller aan meedoet. Door de routenaam met de muis aan te 

klikken kunt u met het invoeren beginnen. 

Als u al eerder tellingen heeft doorgegeven, kunt u ook deze bekijken en zo 

nodig wijzigen. 

Als u een route (om wat voor reden dan ook) het hele telseizoen niet heeft 

kunnen lopen, klik dan op: ‘Indien route niet gelopen: klik hier.’ Op die manier 

geeft u aan er geen gegevens van die route uit dat jaar meer volgen. Bedenkt u 

zich later en heeft u de route toch een keer gelopen, klik dan op: ‘Indien route 

toch gelopen: klik hier’.  

 

 
Aanzienlijke wijzigingen t.o.v. vorig jaar 

Deze vraag wordt alleen gesteld bij de eerste keer invoeren in het nieuwe seizoen 

en als de route vorig teljaar ook gelopen is.  Hier kunt u aangeven of er grote 

veranderingen in de route zijn opgetreden ten opzichte van vorig jaar.  

 

Er zijn drie typen wijzigingen: 

 wijzigingen in beheer, bijvoorbeeld:  

o vorig jaar werd het terrein gemaaid, maar men is overgestapt op 

runderbegrazing; 

o het heideveld is de afgelopen winter geplagd; 
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o het waterlichaam waarlangs uw route loopt is geschoond of 

gebaggerd;  

 wijzigingen in milieu-omstandigheden, bijvoorbeeld: 

o u loopt een route in een park en de gemeente besluit te stoppen 

met gif spuiten tegen onkruid; 

o het waterschap heeft een sluis geplaatst in de beek waarlangs uw 

route loopt, waadoor het water minder snel stroomt; 

 wijzigingen in beplanting/biotoop, bijvoorbeeld: 

o er is een flink stuk bos gekapt; 

o in het kader van natuurontwikkeling wordt het zomerdijkje 

waarover uw route ligt afgegraven; 

o het wateroppervlak is bedekt geraakt met algenflab, kroos, of 

kroosvaren. 

 

Als u een of meer van deze vragen met JA heeft beantwoord, wordt u vervolgens 

gevraagd op welke secties wat gebeurd is. Probeert u hier met uw eigen woorden 

zo kort mogelijk een omschrijving te geven. 

 

Natuurlijk kunnen er ook dingen gebeurd zijn die zich niet zo eenvoudig in een 

van de drie categorieën laten vatten. Klikt u in dat geval dan toch een van hokjes 

aan, want bij de omschrijving kunt u meer in detail aangeven wat er precies aan 

de hand is. 

 

Bezoekdata 

Als u al eerder tellingen heeft ingevoerd, ziet u hier een overzicht van de 

bezoekdata. Daaronder bevindt zich een knop om een nieuwe datum toe te 

voegen.  
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Temperatuur 

Hier moet de gemiddelde buitentemperatuur tijdens het lopen van de route 

worden aangegeven.  

 

Bewolking 

Het gedeelte van de lucht dat bedekt is met bewolking moet worden geschat in 

achtste delen nauwkeurig, dus een 0 invullen bij onbewolkt weer en een 4 voor 

half bewolkt weer. 

 

Windkracht 

Er wordt een schatting gemaakt van de windkracht in Beaufort. Als het meer dan 

windkracht 5 is, wordt er niet geteld. Hiervoor geldt de volgende beschrijving: 

 

Windkracht Beschrijving 

1 Wind zichtbaar aan rookpluimen, niet 

aan windvaan 

2 Windvaan beweegt, wind voelbaar aan 

het gelaat 

3 Bladeren en twijgen voortdurend in 

beweging 

4 Kleine takken bewegen, stof en papier 

dwarrelen op 

5 Kleine takken met bladeren maken 

zwiepende bewegingen, gekuifde 

golven op het water 

6 Grote takken bewegen, er mag niet 

meer geteld worden 

 

Druk op OK als u alles heeft ingevuld. 

 

Het is mogelijk dat u een waarschuwing krijgt, bijvoorbeeld dat de temperatuur 

te laag was. Controleer dan of u geen typefout heeft gemaakt. Verbeter deze zo 

nodig en klik opnieuw op OK. 

 

Waarnemingen 

Hierna kunt u de waarnemingen invullen. Per soort geeft u voor iedere sectie aan 

hoeveel vlinders of libellen u gezien heeft. Een aantal soorten staat voorgedrukt, 

terwijl de mogelijkheid bestaat om soorten toe te voegen.  

Natuurlijk kan het ook wel eens gebeuren dat u de route wel loopt, maar geen 

vlinders of libellen ziet. In dat geval kunt u onderaan de lijst met soortnamen het 

vakje aankruisen bij ‘Wel geteld, niets gezien’. 

 

Het kan zijn dat u een waarschuwing krijgt, bijvoorbeeld dat een waarneming 

buiten de vliegtijd van een soort is gedaan. Controleer dan of u geen typefout 

heeft gemaakt. Verbeter deze zo nodig en klik opnieuw op OK. 

Voor heel bijzondere waarnemingen (bijvoorbeeld zeer zeldzame of verdwenen 

soorten) kan meer informatie nodig zijn om die waarneming te beoordelen. U 

krijgt automatisch via e-mail een navraagformulier toegezonden. Uw 

waarneming kan pas worden gebruikt als u dit formulier ingevuld heeft 

teruggestuurd naar De Vlinderstichting. 
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Beheersactiviteiten 

Door het jaar heen vinden af en toe beheermaatregelen plaats. Graslanden 

worden op een bepaald moment gemaaid, een stukje bos gekapt of een poel 

wordt opgeschoond. Dit heeft natuurlijk invloed op het aantal vlinders of libellen 

dat u telt. Als u kunt zien dat zo’n beheeractiviteit heeft plaatsgevonden sinds 

het vorige bezoek, kunt u dat hier aangeven. Klik op het betreffende 

sectienummer en geef de beheeractiviteit aan.  
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Overzichten 

Hier kunt u snel een overzicht maken van het aantal vlinders of libellen dat per 

jaar op uw routes is ingevoerd. Na het kiezen van de route kan het wel enkele 

tientallen seconden duren voor het overzicht op uw scherm verschijnt. Even 

geduld dus. 

 

 

Instellingen 

In het hoofdmenu Instellingen kunt u uw wachtwoord en e-mailadres wijzigen. 

Tevens kunt u aangeven: 

 of u een voorkeur heeft voor Nederlandse of wetenschappelijke 

soortnamen;  

 of u de soorten alfabetisch of taxonomisch gesorteerd wilt hebben; 

 of u nectarplanten wil tellen (alleen relevant voor deelnemers aan het 

vlindermeetnet); 

 of u dagactieve nachtvlinders wil tellen (alleen relevant voor deelnemers 

aan het vlindermeetnet). Let op: alleen de hoofdteller kan dit 

aanpassen, daarna staat deze optie ook aan bij alle medetellers. Het is 

belangrijk dat de hoofdteller het meetellen van de dagactieve 

nachtvlinders goed overlegd met alle medetellers, zodat zij op de 

hoogte zijn. 

 of u de nieuwsbrief voor het Meetnet wil ontvangen (momenteel alleen 

nog voor het Landelijk Meetnet Vlinders, voor het Meetnet Libellen 

komt dit eraan).  
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Contact 

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u door op de knop Contact te klikken 

een e-mail sturen naar de coördinatoren. 

 

Uitloggen 

Log uit als u klaar bent. 

 

Telling afronden 

Als u de laatste telling voor dat jaar heeft ingevoerd, is het belangrijk om door te 

geven dat de telling is afgerond. Dat kan door in de Routelijst op een route te 

klikken en dan te kiezen voor het submenu ‘Telling afronden’. De coördinator 

weet dan dat u alle tellingen heeft ingevoerd en kan die gebruiken voor de 

verdere verwerking. 
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Landelijke Meetnetten Vlinders en Libellen 
 

Gaat de vlinderstand in ons land achteruit en heeft dat te maken met verdroging of 

vermesting ? Worden er in het noorden minder libellen waargenomen dan in het 

zuiden ? Zal de zilveren maan zich in dit terrein herstellen nu er op ander moment 

gemaaid wordt ? Hoe zal de speerwaterjuffer reageren op de maatregelen? 

 

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, is De Vlinderstichting in 1990 samen 

met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gestart met het Landelijk Meetnet 

Vlinders, in 1998 gevolgd door het Landelijk Meetnet Libellen. Het doel van deze 

projecten is: actuele informatie verzamelen over de veranderingen in de vlinder- en 

libellenstand in Nederland. Met deze meetnetten houden we zo de vinger aan de pols. 

De mogelijke oorzaken van veranderingen kunnen achterhaald worden. Daarom 

worden verspreid over het hele land routes uitgezet die overal op dezelfde manier 

worden geteld. Gedurende het hele seizoen wordt elke week genoteerd welke soorten 

er voorkomen en in welke aantallen. 

 

Iedereen die mee wil doen,kan contact opnemen met een van de coördinatoren van 

De Vlinderstichting. 

 

De Vlinderstichting 

Postbus 506 

6700 AM   Wageningen 

T 0317-467346 

E meetnet@vlinderstichting.nl 

I meetnet.vlinderstichting.nl 

 

 

 


