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“Vlinders vinden het fijn op plekken 
waar de natuur in balans is, daar waar 
de natuur optimaal bloeit.”
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2020
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6241 EN Bunde

www. thebutterflyhouse.nl

verbeteren van onze leefomgeving. 
De velden van Lepidoptarium en de 
tuinen in Meerssen, Hoensbroek en 
Maastricht hebben bezoekers een 
mogelijkheid geboden om in de 
buitenlucht elkaar te ontmoeten en 
te genieten van de pracht van s ons 
landschap. 

Stichting The Butterfly House 
heeft in 2020 gezien dat zij een 
belangrijke impact kan maken 
met haar activiteiten. Het project 
Lepidoptarium sloot vrijwel naadloos 
aan op de eisen die er door de 
Coronacrisis werden gesteld aan 
het uitvoeren van projecten en het 

2020 gaat de boeken in als een jaar dat een nieuwe 
waardering voor landschap en natuur heeft gebracht. 
De Coronacrisis maakt eens te meer duidelijk dat 
een fijne groene en biodiverse leefomgeving van 
levensbelang is. 



Lepidop
tarium

In 2020 zijn bloemenvelden in heel 
Limburg ingezaaid met een inheems en 
autochtoon bloemenmengsel. 

De bloemenvelden, verspreid 
over 6 gemeentes in Limburg, 
worden zijn dit jaar gemonitord 
(wetenschappelijk en artistiek) 
door 45 burgeronderzoekers. 
Hiermee hebben de velden kostbare 
informatie opgeleverd over welke 
zaden waar floreren en welke vlinders 
waar van profiteren. 

Naast de lokale onderzoekers is 
gewerkt met een groep studenten 
van de opleiding I-Arts. Dit project 

is vanwege de Coronapandemie 
volledig digitaal uitgevoerd.  

Passanten van de bloemenvelden 
worden uitgenodigd om deel te 
nemen aan het onderzoek door het 
sturen van foto’s van het veld via de 
Photo-Booth. In 2020 ontvingen we 
100 inzendingen van foto’s via de 
Photo-booth. 

De resultaten van het eerste jaar 
Lepidoptarium zijn verwerkt in een 
publicatie die verstuurd is aan alle 
betrokken onderzoekers, fondsen en 
andere stakeholders. 

Photo-booth bij een van 

de velden in Limburg



De Vlindertuin Meerssen 

in Mei 2020

De Vlindertuin Meerssen is in 2020 
veel bezocht. Door de Coronapandemie 
mochten we veel wandelaars 
verwelkomen maar waren andere 
activiteiten helaas minder goed mogelijk. 

Een groot deel van de jaarlijkse 
activiteiten is in 2020 afgelast 
vanwege de Coronapandemie. Ook 
hebben we in 2020 veel minder met 
de vaste vrijwilligers gewerkt in de 
Vlindertuin. 

Wel bleek dat de tuin juist in deze 
moeilijke tijden een toevluchtsoord 
voor wandelaars is en mochten 
we veel mensen (op afstand) 
verwelkomen in de vlindertuin. 

Ieder jaar verwelkomen we enkele 
klassen van de basisscholen in Bunde, 
helaas is dit ook dit jaar niet door 
kunnen gaan. 

Vlindertuin 
Meerssen



Overige 
activiteiten

Ook met betrekking tot de overige 
activiteiten die de stichting normaliter 
uitvoert heeft 2020 er heel anders uit 
gezien.  

In 2020 zouden we naast de 
educatie in de Vlindertuin Meerssen 
ook educatie in Hoensbroek en 
Vaeshartelt uitvoeren. Helaas heeft 
Corona ook hier roet in het eten 
gegooid. 

In 2020 hebben we ook afstand 
gedaan van de Vlindertuin in 
Hoensbroek. De vrijwilligers van 
het Ridder Hoen Park bekijken 
momenteel of zij het beheer van 

deze tuin voor hun rekening willen 
gaan nemen. 

2020 is, zoals voor vele stichtingen, 
een wat vreemd en rustiger jaar 
geworden met betrekking tot de 
activiteiten. 

We hopen in 2021 weer meer te 
kunnen doen en daarmee weer meer 
mensen te bereiken met ons verhaal. 

Vlindertuin Hoensbroek 

in Juni 2020



Geelsprietdikkopje

in een van de 

Lepidoptarium velden

Baten

Omzet (21% btw) 3.475

Omzet (6% btw) 115
Subsidies 20.600
Overige opbrengsten 0

Totaal 24.190

Lasten

Werk door derden 7.208

Inkopen 6.436
Administratie- en bankkosten 485
Diverse kosten 263

Totaal 14.391

Resultaat 9.799

Financieel 
verslag


