
Verslag bezoek Vlinderwerkgroep 

Door Rianne Keijzer 

Tijdens de bestuursvergadering met nieuwe bestuursleden hebben we e.e.a. besproken en zal ik mij 
meer gaan richten op de communicatie. Hiervoor wil ik nader kennis gaan maken met de 
werkgroepen; inzicht krijgen in wat er zoal wordt gedaan binnen onze IVN Roermond e.o. 
werkgroepen en wat het bestuur nog meer zou kunnen gaan betekenen in de toekomst, bijvoorbeeld 

in een meerjarenplan. We willen daarbij ook bespreken welke activiteiten de werkgroepen zouden 

kunnen aanbieden voor het publieksprogramma. 

IVN Roermond e.o. Vlinderwerkgroep Zaterdag 18 maart 2023 

Zo komt het dat ik 18 maart om 09.30 uur vertrek ik naar de Busjop in Heythuysen, er is een  
startbijeenkomst 2023 van de vlinderwerkgroep IVN Roermond e.o. en daar mag ik bijzijn. Natuurlijk 

laat ik dat niet aan mij voorbijgaan. Vandaag een groep enthousiaste mensen ontmoet, allen extra 

begaan met onze vlindersoorten in Nederland, met name in onze regio. Van eitje tot aan ontpopte 
vlinder, determineren, ontdekken welke vlinders in welke habitat horen en nog veel meer. De 

samenwerking en harmonie binnen de groep is enorm. De leden hebben ofwel alleen of met 2 -3 
personen uitgezette routes, die gemonitord worden.  

De vlindertellingen vinden plaats op deze uitgezette  routes,  die door de Vlinderstichting Nederland 
goedgekeurd zijn en deze dienen ook jaren gehandhaafd te blijven. Vandaag is besloten om nog een 

route uit te zetten en deze daarna weer aan de  Vlinderstichting NL voor te leggen. Vanaf 1 april gaan 

de leden weer buiten aan de slag om de vlinders te bewonderen en te tellen, er worden lijsten 
bijgehouden en uiteindelijk doorgegeven aan de Vlinderstichting. Zo kan men een geheel overzicht 

over aantal jaren en omgevingen van de vlinders in kaart brengen voor heel Nederland. 

Nadat de agenda is afgerond krijgen we nog een tweetal diavoorstellingen, met prachtige foto’s, 
leerzaam was het zeker.  

Het is voor mij een indrukwekkende ochtend. Ga zo door vlinderwerkgroep en ik verheug mij er ook 

op dat jullie in 2024 aan het jaarprogramma willen deelnemen met een publieke excursie.    

Allen leden van de vlinderwerkgroep bedankt voor de gastvrijheid en een heel mooi seizoen 2023 
gewenst met jullie fladderende vrienden. Zie graag bijzondere ontmoetingen met de rupsen, dag- en 
nachtvlinders eens tegemoet en of andere waarnemingen, zodat we die kunnen delen op onze IVN 
Roermond e.o. website 

 


