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Tien voor 12! Actie voor vlinders, nu!  
 

De vlinderdiversiteit staat onder grote druk, al vele jaren. 
Ondanks de activiteiten van de Vlinderstichting en ondanks de 
inspanningen van velen, met name de terreinbeheerders en 
vrijwilligers, dreigen er echt soorten uit ons land te verdwijnen.  
Dat mogen we niet laten gebeuren.  

 
Nog niet te laat 
Beschermen werkt! Gelukkig zien we goede voorbeelden. De kleine ijsvogelvlinder 
bijvoorbeeld neemt plaatselijk in aantal toe dankzij kleinschalig kappen door 
vrijwilligers en natuurbeheerders. Maar er zijn ook zorgenkindjes. De kleine 
heivlinder is nog maar op één plekje te vinden en de ondersoort batava van de grote 
vuurvlinder komt zelfs nergens ter wereld meer voor als hij verdwijnt van de laatste 
twee plaatsen in Nederland waar hij nu nog te vinden is. Het is tien voor 12, maar het 
is nog niet te laat. De komende tien jaar zullen de twaalf meest bedreigde soorten 
tien vliegplaatsen in Nederland moeten krijgen. Dan kunnen ze duurzaam 
voortbestaan. 
 
We nemen initiatief 
De Vlinderstichting zal het voortouw nemen. We zullen de beheerders van terreinen 
met de zeldzame soorten adviseren en zorgen dat er draagvlak is om de bescherming 
van de vlindersoorten uit te voeren. Uiteraard houden we ook rekening met de 
anderen soorten die in het leefgebied aanwezig zijn.  
 
Wat gaan we doen? 
De Vlinderstichting gaat de bedreigde soorten ook actief beschermen. Daarvoor zijn 
soms grootschalige maatregelen nodig, maar we zorgen er ook voor dat het vaak 
kleinschalige beheer kan worden uitgevoerd. De Vlinderstichting roept Vlinderteams 
in het leven. Dat zijn beheermedewerkers die geschoold zijn door De Vlinderstichting 
om ‘speciale taken’ uit te voeren. Dat kan gaan om gefaseerd maaien, maaien met 
een zeis, maaien in een specifieke periode of bijvoorbeeld kleinschalig plaggen en 
herstel van het hakhoutbeheer door het afzetten van bomen of struiken.  
 
Ook geld nodig 
Naast goede ideeën, veel vrijwilligers en grote motivatie is voor het slagen van ‘Tien 
voor 12’ ook geld een belangrijke voorwaarde. Er is uiteraard geld nodig voor 
aankoop en beheer- en inrichtingsmaatregelen, voor activiteiten van vlinderteams, de 
voorlichting van beheerders en voor de monitoring en draagvlakvergroting. Gericht 
maaien, plaggen of kappen, damwanden plaatsen en knuppelbruggen aanleggen kost 
nu eenmaal veel geld. De komende tien jaar is daar zeker acht miljoen euro voor 
nodig. Dat is heel veel geld, maar voor een stuiver per persoon per jaar kunnen we de 
meest bedreigde soorten behouden en kunnen onze kinderen en kleinkinderen er 
ook nog van genieten. 
 

We gaan er samen voor zorgen dat vlinders duurzaam kunnen 
voortbestaan in ons land. Ambitieus, maar haalbaar! 


