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2021 is het tweede jaar waar van de Coronacrisis.
Door in te spelen op de maatregelen en op wat wél
kan in plaats van op wat niet kan heeft The Butterfly
House haar activiteiten grotendeels volgens planning
uit kunnen voeren. Daarbij zijn we in 2021 met een
nieuw project gestart ‘Op ’t Rentelen’.
In 2021 hebben we het tweede jaar
van het project Lepidoptarium
uitgevoerd, met aangepast schema
zoals we dat in 2020 zijn gestart.
Na een nieuwe oproep hebben
zich weer een 50-tal nieuwe
burgeronderzoekers gemeld die dit
jaar fris aan de slag zijn gegaan met
de monitoringen.

werken in de tuin met de vrijwilligers
en hebben we weer de Velt open
tuinen dag en NLDoet kunnen
organiseren.

In mei zijn we gestart met de
crowdfunding voor ‘Op ‘t Rentelen.
Deze crowdfunding hebben we met
een zeer positief resultaat van 122%
van het streefbedrag afgesloten. Dit
In de Vlindertuin Meerssen zijn we is op 30 oktober verzilverd tijdens de
voorzichtig weer gestart met het aanplantdag!
Stichting `The Butterfly House’
Oranjeplein 9
6241 EN Bunde
www. thebutterflyhouse.nl

Veldonderzoek in een van
de velden van
Lepidoptarium

Lepidop
tarium
2021 is het tweede jaar van het project
Lepidoptarium. In het tweede jaar hebben
zich weer nieuwe burgeronderzoekers
gemeld die samen met de onderzoekers
uit 2020 weer de velden gemonitord
hebben op vegetatie en vlinders.
In april van dit jaar is de eerste
monitoring van het jaar uitgevoerd.
Door het koude voorjaar waren er
op dat moment nog niet zoveel
planten en vlinders te zien. Dat beeld
dat herhaalde zich grotendeels tot
in september. Toen pas werd het
weer wat stabieler, met meer zon en
minder regen en wind.

In totaliteit hebben ruim 90
burgeronderzoekers meer dan 600
x gemonitord. Daarbij zagen zij
overigens per keer minder vlinders
dan in 2020. De vegetatie ontwikkelde
zich daarentegen door de vele regen
wel uitbundig, we hebben veel
foto’s van voorbijgangers mogen
ontvangen. De velden in Baarlo en
Maastricht spanden daarbij de kroon
in soortenrijkdom.
In het najaar zijn de velden weer
gemaaid en in Maastricht hebben we
dat op een hele bijzondere manier
gedaan. Luister hier het item terug
dat L1 maakte over deze activiteit.

In 2021 hebben we weer mondjesmaat
wat activiteiten kunnen uitvoeren in de
Vlindertuin. Naast het werken met de
vrijwilligers was er dit jaar weer ruimte
voor de Velt Open tuinen dag en NL Doet.
Tijdens NLDoet, dat verplaatst
was naar half mei, hebben we
een beestentoren gebouwd. Een
beestentoren is een bouwwerk dat
schuilgelegenheid biedt voor vele
dieren.

Naast de nestgelegenheid voor
solitaire bijen hebben we ook
egelhuisjes en een nestgelegenheid
voor hommels ingebouwd.
Tijdens deze activiteit hebben we
kennis mogen maken met een aantal
nieuwe gezichten die we later in het
jaar weer terug hebben mogen zien
tijdens de aanplantdag bij ‘Op ‘t
Rentelen’.

Vlindertuin

NLDoet 2021 in de Vlindertuin Meerssen

Meerssen

Snoeiclinic tijdens de aanplantdag ‘Op ‘t Rentelen’

Op ‘t
Rentelen
In 2021 zijn we gestart met een nieuw
project. Nadat we in februari hoorden
dat we voor 6 jaar een perceel van de
provincie mogen pachten zijn we een
crowdfunding gestart voor de inrichting
van het perceel.

en veldbezoeken en de aanplantdag
op 30 oktober.
Op 30 oktober is het grootste deel
van de aanplant gerealiseerd. 35
stuks hoogstamfruitbomen en ruim
300 stuks bosplantsoen zijn die dag
aangeplant. Het bloemenmengsel
was al in september ingezaaid en in
het najaar hebben we de op maat
gemaakte poort opgehaald.

De crowdfunding is in April gestart
en al snel kwamen de eerste donaties
binnen. Na 1 week hadden we al 50%
van het streefbedrag binnen en we
zijn geëindigd op 122%, met meer
Gedurende de hele zomer hebben we
dan 100 individuele donateurs.
het perceel al gemonitord op vlinders
Deze
donateurs
hebben
we en vegetatie en hebben we al veel
vervolgens op diverse momenten in moois mogen waarnemen. Dat biedt
ons veld verwelkomt, tijdens studio hoop voor de toekomst!

Baten
Omzet (21% btw)

10.611

Omzet (6% btw)

1.589

Subsidies

8.371

Overige opbrengsten

0

Totaal

20.571

Lasten
Werk door derden

13.749

Inkopen

6.483

Administratie- en bankkosten

537

Diverse kosten

3.561

Afschrijving inventaris

100

Totaal

24.430

Resultaat

-3.859
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