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Verantwoording 

Meestal gebruik ik een compactcamera tijdens mijn wandelingen in de omgeving, maar 
soms ga ik niet zo ver van huis, of bezoek ik van te voren bepaalde locatie en neem de 
Nikon D5300 mee naar bijvoorbeeld het Albert kanaal of het veld rond Wolder en 
Vroenhoven. 

De huidige compactcamera, waarmee de meeste foto’s zijn gemaakt, is een Panasonic 
Lumix DMC-TZ80. Daarvoor gebruikte ik een Canon Ixus180 en een Olympus VG170. 

Ik heb inmiddels zoveel vlinders gefotografeerd dat ik het aandurf om een min of meer 
compleet overzicht samen te stellen van de hier voorkomende soorten die overdag vliegen. 
Veel ervan zijn vaste bewoners en kunnen tijdens het seizoen bijna dagelijks worden 
gezien. Anderen zijn zeldzamer en het is telkens weer spannend om een dergelijk 
exemplaar goed vast te leggen. Een minderheid zijn zogeheten dwaalgasten, komen hier 
eigenlijk niet voor, maar worden toch onregelmatig waargenomen. 

Met de huidige klimaatverandering is het de vraag of deze laatste nog wel dwaalgasten 
zijn, of dat er langzaam maar zeker een verschuiving plaatsvindt en de van oorsprong 
zuidelijker vlinders noordelijker streken opzoeken. Een voorbeeld is de Spaanse Vlag 
(voorpagina) die hier ook vroeger in kleine aantallen maar regelmatig werd aangetroffen. 
Hij behoorde tot de zeldzame exemplaren tot er vorig jaar plots een invasie plaatshad en 
ik met name langs het Albertkanaal tussen Kanne en Vroenhoven op één dag (een vrijdag 
in augustus) wel honderd van deze vlinders zag, en ook dit jaar is hij weer ruim 
vertegenwoordigd. Wanneer je langs het kanaal loopt, zeker in de buurt van Kanne, en op 
het daar groeiende koninginnekruid let, zul je er in de maanden juli en augustus beslist 
een aantal zien. Ze trekken verder en het is al voorgekomen dat er eentje in een tuin in 
Wolder werd gespot. 

Ik schrijf dit in een uiterst lange warme en droge periode. Wat dergelijke, steeds vaker 
voorkomende intervallen in de toekomst met het vlinderbestand doen, daarover kunnen 
we speculeren, maar of dit onverdeeld positief zal zijn, waag ik te betwijfelen. 

           Maastricht 19 juli 2018  



Dagvlinders 

Zijn de vlinders die ik het vaakst zie omdat ik mijn wandelingen meestal overdag maak. 
Dat geldt voor de meesten van ons waarom de prachtig getekende dagpauwoog, 
bijvoorbeeld, ook zo gekend is. 

Maar er zijn dagvlinders die minder opvallen, zoals de dikkopjes, kleine bruine of 
bruinachtige vlinders waar de gemiddelde wandelaar niet eens op let. (De gemiddelde 
wandelaar ziet sowieso zelden iets omdat hij of zij vooral met zichzelf bezig is en niet of 
toch nauwelijks met de omgeving.) 

Alle dagvlinders zijn overdag actief, maar dat houdt niet automatisch in dat ook alle 
nachtvlinders dus ’s nachts actief zijn. Veel nachtvlinder soorten zouden, wat hun 
activiteit betreft, best bij de dagvlinders kunnen worden ingedeeld, maar wij mensen 
houden nu eenmaal van overzicht, rubricering en classificatie. Zonder dat zijn we 
verloren. 

Daarom hebben we besloten om vlinders die hun vleugels rechtop houden wanneer ze 
rusten, dagvlinders te noemen en die die ze plat op hun lijf leggen worden dan 
nachtvlinders genoemd. Er zijn meer verschillen, maar dit boek is geen wetenschappelijke 
verhandeling. 

In onze contreien komen zo’n 50 soorten dagvlinders voor en toch zijn er hier 71 
opgenomen (waarvan ik overigens de afgelopen twee jaar 27 soorten niet meer ben 
tegengekomen). Dat komt door dwaalgasten, vlinders die hier eigenlijk niet voorkomen 
maar incidenteel toch worden waargenomen. Dus de aantallen groeien? Zo simpel is het 
niet. Er verdwijnen ook soorten en vooral aantallen per soort worden beïnvloed door de 
door de mens opgewekte klimaatverandering. 

Vlinders voeden zich vooral met nectar en zijn daarmee voor de bestuiving van belang 
(zoals de meeste insecten). Elk insect heeft bovendien zijn eigen specifieke plant(en) 
waarvan het drinkt, wat daarom betekent dat een terugloop in de insectenpopulatie 
automatisch een terugloop in de plantenpopulatie tot gevolg heeft, een kettingreactie die 
grote gevolgen heeft voor de planeet en uiteindelijk onszelf… 
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Dikkopjes 
Dikkopjes zijn de meest primitieve dagvlinders. Ze zijn klein en levendig, maar als je er 
niet op let loop je ze zo voorbij. Zeker in een te hete droge zomer als deze, wanneer alles 
bruin is, valt een klein bruin vlindertje nauwelijks op. 

Ze danken hun naam aan hun dikke kop waardoor ze wat uit balans lijken, want in 
verhouding tot hun zware lijf hebben ze vrij kleine vleugels. 

Sommige soorten komen hier echter heel vaak voor. Als je er op let zie je ze zelfs in vrij 
grote aantallen, terwijl andere nauwelijks aanwezig zijn. Zo komt er bijvoorbeeld een soort 
niet meer voor die, gelet op zijn naam hier juist in grote aantallen zou moeten vliegen. 
Maar het kalkgrasland dikkopje is als standvlinder verdwenen. Heel af en toe vind je nog 
een exemplaar. Hoe dat komt?  

Door ons voortdurend ingrijpen in de omgeving verstoren we de natuurlijke leefwereld 
van allerlei levende organismen. Die zoeken dan andere oorden waar ze het beter hebben. 
Tegenwoordig proberen we die natuur, alweer door ingrijpen, terug te brengen, maar dat 
lukt lang niet zoals wij ons dat voorstellen; de grond laten verschralen, geen pesticiden, de 
soorten inzaaien die een specifiek exemplaar graag heeft, en toch… 

Soms lukt het wel, en dat is dan een klein beetje winst, maar juist zulk een beetje winst 
zou ons moeten leren hoe behoedzaam en respectvol we zouden moeten omspringen met 
de omgeving waaruit wijzelf notabene zijn voortgekomen… 



Aardbeivlinder 
Dit is zo’n soort die je bij ons nog maar heel af en toe ziet. Ik ben het maar een keer 
tegengekomen aan het Hezerwater in Veldwezelt. 

Vorig jaar zomer hadden we een lange periode met veel regen. Tijdens buien vliegen de 
meeste vlinders niet maar ze moeten toch eten. Daarom kwam ik op het idee om tussen 
zulke buien, gewapend met de Nikon, een wandeling te maken naar Veldwezelt en onder 
langs het Albertkanaal terug te keren. 

Mijn redenering was raak. Niet alleen zag ik veel vlinders, maar ik zag ook heel wat 
exemplaren die ik op een gewone, zonnige dag, niet te zien krijg. Een ervan was deze 
aardbeivlinder, een klein vlindertje van goed een centimeter. Hij foerageerde op een 
gewone akkerdistel, waarbij een van zijn waardplanten, de gewone agrimonie, in de buurt 
groeide. 

Ik ben nog terug geweest, maar het bleef bij die ene ontmoeting. 

 



Bruin Dikkopje 
Het bruin dikkopje komt hier wellicht het meest voor van alle dikkopjes. Het is een heel 
gewoon vlindertje dat in onze contreien in grote getale wordt aangetroffen, zowel langs het 
Albertkanaal, op het Plateau van Caestert, als op de Sint Pietersberg. 

In de rest van Nederland, verder naar het noorden is het veel minder gewoon. Daar staat 
het op de rode lijst van in gevaar verkerende soorten. In België wordt het vaker en meer 
algemeen aangetroffen. 

Ook dit is maar een klein vlindertje van nog geen 1,5 centimeter dat tijdens de lente en 
zomer vliegt en meestal te vinden is waar er klaversoorten bloeien. 













Geelspriet Dikkopje 
Het Geelspriet dikkopje is een schaarse vlinder die ik maar een keer ben tegengekomen in 
de zomer van het uitmuntende vlinderjaar 2017 op het Plateau van Caestert in de 
gemeente Riemst. 

Vorig jaar was in vergelijking met dit jaar een goed vlinderjaar. De aantallen waren 
behoorlijk tot veel en ik zag meer verschillende soorten dan ooit. Dat komt door de 
opbouw van winter, lente en zomer. 

2017 kende nauwelijks een winter, met als gevolg dat het voorjaar vroeg en warm begon. 
Opvallend was dat er veel soorten al vlogen nog voordat hun eigenlijke vliegtijd was 
aangebroken. De zomer was afwisselend met weinig te hete periodes, zodat planten tot 
laat in het najaar bleven bloeien. Soms waren er periodes met wat veel en hevige regen, 
maar als die periodes niet te lang duren overleven de meeste soorten het wel. 

Ook dit vlindertje meet maar zo’n anderhalve centimeter en wordt af en toe in Zuid 
Limburg gezien. Het is hier een standvlinder maar de populaties zijn zo klein dat je moet 
weten waar en goed moet zoeken om ze te vinden. 



Zwartspriet Dikkopje 
Deze foto is genomen aan het Hezerwater in Veldwezelt in de zomer van 2017. Het verschil 
met het geelspriet dikkopje is het uiteinde van de antenne dat hier zwart en bij het andere 
geel of geelbruin is. Er zijn nog wat kleine verschillen, maar zoals gezegd; dit is geen 
wetenschappelijke verhandeling. 

Ook dit is een schaarse standvlinder in onze contreien die verder nog voorkomt in Drenthe 
en op de Veluwe. Allebei zijn het vlindertjes van nog geen anderhalve centimeter die met 
hun bruin oranje kleur nauwelijks opvallen in het door de zomer verdroogde gras. 

 



Groot Dikkopje 
Zoals de naam aangeeft is dit het grootste van de hier voorkomende dikkopjes, al is dit 
niet veel groter dan de andere soorten. Het komt hier minder voor dan het bruin dikkopje 
maar kan toch regelmatig worden gezien. 

Het is een algemene standvlinder die in Nederland en België haast overal kan worden 
waargenomen. 

De hier opgenomen foto’s zijn gemaakt aan de Jeker en in het Poppelmondedal in juni 
2017 en juli 2018. 







Kaasjeskruid Dikkopje 
Dit dikkopje gold na 1953 als uitgestorven in onze contreien maar sinds mei 2009 is het 
terug. Kleine populaties nog, met name op de Sint Pietersberg en op het Plateau van 
Caestert in de gemeente Riemst. 

Het schijnt dat er nog een populatie is, langs de Maas in Eijsden, maar daar ben ik het tot 
hiertoe nog niet tegengekomen. 

Enkele dagen geleden zag ik er een stuk of vijf in het Poppelmondedal maar was niet in 
staat om er foto’s van te maken. Zoals zo vaak verstoorden toeristen de rust en vlogen de 
diertjes telkens op met zulke drukke bewegingen dat het mij onmogelijk was ze in hun 
vlucht te fotograferen. 

Het samengaan van recreatie en natuur is een lastige oefening in een streek waar de 
daarvoor geëigende gebieden tot een minimum zijn teruggedrongen. Zo probeert het 
Vlaamse Natuurpunt langs het Albertkanaal een buffer te creëren door het inzaaien van 
wilde planten met als bedoeling insecten te lokken. Maar het terrein is tevens opgenomen 
in het fietsnetwerk en lichte brommers en scooters worden er evenmin geweerd, terwijl er 
daarnaast mensen zijn die zich van het verbod voor auto’s en motoren niets aantrekken. 

Vorig jaar verbaasde het mij hoeveel vlinders en insecten je er ondanks zag, maar dit jaar 
is het vooral armoe troef langs het kanaal. Dit komt mede door een verkeerd maaibeleid. 
De lente begon laat dit jaar met een plotselinge warmtepiek. Het gevolg was dat de te 
maaien percelen vol larven zaten toen de gekalendeerde werkzaamheden begonnen. Ik zei 
er wat van, maar ja, het wieden stond op de agenda nietwaar… Het gevolg: minder 
insecten, maar ook minder bloeiende planten omdat de eerste generatie nog niet in staat 
was geweest om zaad te produceren. 









Rood Spikkeldikkopje 
Het rood spikkeldikkopje komt in Nederland niet voor. De foto is gemaakt in Vroenhoven 
aan het Albertkanaal in augustus 2016 en is uniek. Waarschijnlijk een dwaalgast want de 
populaties bevinden zich veel zuidelijker met als meest noordelijke de hoogte van Zuid 
Duitsland en de Vogezen in Frankrijk. 

 



Kalkgrasland dikkopje 
Het kalkgrasland dikkopje is als standvlinder uit Nederland verdwenen; kwam in de 
twintigste eeuw voor in Zuid-Limburg. De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich op het 
Belgische deel van de Sint-Pietersberg. In 2010 werd weer een vrouwtje waargenomen in 
Zuid-Limburg; of het om een zwerver gaat of dat er zich misschien toch (weer?) een 
populatie in Nederland bevindt, is niet bekend. 

Voor een dikkopje is het een vrij grote vlinder die tot 2,5 centimeter vleugelwijdte kan 
bereiken. Het is een snelle vlieger die laag bij de grond blijft. Hierdoor is de vlinder vaak 
lastig te volgen. 

Hij heeft als waardplant de kleine pimpernel en die is er genoeg te vinden in de streek, 
zeker in het Poppelmondedal, maar de foto is genomen op het Plateau van Caestert in de 
gemeente Riemst in juli 2017, waar ik het ook maar een keer heb gezien. 
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Pages 
Deze spectaculaire insectenfamilie omvat de grootste dagvlinders ter wereld, waaronder 
de Apollovlinders, Pijpbloemvlinders, Pages en Vogelvleugelvlinders van Austraal-Azië en 
het Verre Oosten. 

In Nederland wordt de familie vertegenwoordigd door slechts een soort; de 
Koninginnenpage, die alleen in Zuid Limburg, voor zover bekend, populaties heeft. 

Pages zijn meestal grote kleurrijke vlinders die vaak staarten aan de vleugels dragen. Ik 
heb in onze contreien drie soorten kunnen fotograferen waarvan er twee niet noordelijker 
voorkomen dan het dal van de Moezel, maar Pages zijn zwervers die soms grote afstanden 
afleggen en zeker door het opwarmen van de aarde verwacht ik er wel meer in de toekomst 
te zien hoewel dat dit jaar en tot hiertoe nogal tegenvalt. 

Dat heeft vooral met de droogte te maken, al is dit in de streken waar de populaties 
voorkomen niet veel beter, er is evenmin reden om onze contreien op te zoeken. 

Daarbij heb ik het gevoel dat bloemen dit jaar veel minder rijk aan nectar zijn. Het is veel 
lastiger om vlinders te fotograferen dan voorgaande jaren omdat ze veel korter op een 
bloem blijven zitten om te drinken. De meeste exemplaren fladderen nerveus heen en 
weer op zoek naar voedsel, steken hun lange tong eventjes in een bloemkelk en zijn weer 
weg naar een volgende in de hoop op meer geluk. Of dit incidenteel is, of dat dit ook een 
gevolg is van de veranderende omstandigheden en dus van blijvende aard, weet ik niet. Ik 
hoop het niet, want dat zou een ramp betekenen voor de toch al afnemende 
insectenpopulaties. 



Koningspage 
De Koningspage is een grote, kleurrijke en daardoor opvallende vlinder die zelfs de meest 
in zichzelf gekeerde wandelaar onmiddellijk opmerkt. Ik ben hem maar twee keer 
tegengekomen; in een tuin in Biesland op een zonnebloem (aan het bijna verborgen pad 
tussen de Canner- en de Susserweg) en bovenop de hoogste top van d’n Observant. Allebei 
in de zomer van vorig jaar. 

Het is een zwerver die ongeveer vijftig keer in Nederland is gezien. De laatste jaren 
gemiddeld één exemplaar per jaar; in sommige warme jaren meerdere exemplaren. De 
dichtstbijzijnde populatie bevindt zich in het Rijn- en Ahrdal in Duitsland. De 
koningspage kan op eigen kracht naar Nederland komen, maar wordt ook geregeld 
gekweekt. 

Hij geeft de voorkeur aan droog kalkrijk grasland en bosgebied, dus wat dat betreft zou het 
mij niet verwonderen als hij zich hier over een aantal jaren vestigt als standvlinder. 



 



Koninginnenpage 
De koninginnenpage gold als een zeer schaarse standvlinder maar de laatste jaren is het 
een veel geziene soort die je zelfs tot in de dorpskernen tegenkomt.  

Op d’n Observant was er dit voorjaar een grote populatie van wel twaalf exemplaren, maar 
ik zie deze page ook regelmatig langs het Albertkanaal en in het Jeker- en 
Poppelmondedal. Mijn indruk is dat de soort jaar na jaar toeneemt. 

Hij vliegt van maart tot oktober in twee generaties en het is telkens weer een belevenis 
wanneer de eerste exemplaren opduiken die je onmiddellijk herkent aan hun grillige 
manier van vliegen. Daarbij is het een grote vlinder die gemakkelijk 7,5 centimeter in 
doorsnede kan meten. 

De koninginnenpage is als regel ook een goed te fotograferen vlinder. Hij is niet zo schuw 
als veel andere soorten en observeert nieuwsgierig wat je doet terwijl je de lens op hem 
richt. 

Ze zijn te vinden in bloemrijke graslanden (Poppelmondedal), maar ook in weiden en 
moestuinen, of heuvelige open landschappen, en luzerne- en klavervelden, waarvan er in 
onze streken veel zijn te vinden. 

Op d’n Observant zat een echtpaar uit Brabant op een van de banken. Ze wisten niet wat 
hen overkwam toen er zoveel grote vlinders rond hun hoofden zwermden. 





























Apollovlinder 
Ik ben deze dwaalgast maar een keer tegengekomen. In de zomer van 2015 op het Plateau 
van Eben-Emael. Ik heb er daarna opnieuw naar gezocht maar was niet in staat om hem te 
vinden. 

De apollovlinder is een (omstreden) dwaalgast die in totaal zevenmaal in Nederland is 
waargenomen. Waarschijnlijk hebben alle waarnemingen betrekking op thuis 
opgekweekte exemplaren of dieren die als rups of pop zijn meegenomen uit het buitenland 
(de poppen zitten tussen vetkruid, dat soms verzameld wordt voor rotstuintjes). De 
dichtstbijzijnde populatie bevindt zich op de steile hellingen van het Moezeldal. 

Hij is niet zo groot als bijvoorbeeld de koninginnenpage en meet maximaal vier 
centimeter. Door zijn lichte kleur valt hij ook minder op en hij is veel schuwer, hoewel dit 
exemplaar zich gemakkelijk liet fotograferen. 

Hij geeft de voorkeur aan steile zonnige hellingen waarom het nog maar de vraag is of hij 
zich hier ooit vestigt. Op het plateau zijn wel wat steiltes maar ik kwam hem toch tegen op 
een wat open en vooral vlakker deel, niet ver van het bovendek van het fort. 

Een groot nadeel om zich in onze streken te vestigen is het nagenoeg ontbreken (behalve 
in tuinen) van vetkruid soorten als huislook en sedum die als waardplanten voor de 
rupsen gelden, al kom je het hier en daar en verspreid wel tegen. 

De vlinder zelf heeft een voorkeur voor de rode en violette bloemen van distels en 
centaurie soorten als knoopkruid en hij zit graag op bloemen en stenen te zonnen. 
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Witjes 
Vlinders in deze familie hebben overwegend witte of gele vleugels met zwarte tekeningen. 
Ze omvatten de koolwitjes, citroenvlinders, oranjetipjes en luzernevlinders en danken hun 
kleuren meestal aan de pigmenten in de planten waarmee ze zich als rups voeden. 

De witjes tellen wereldwijd meer dan duizend soorten en hoewel je zou kunnen denken 
dat ze allemaal wit zijn is dit niet het geval. Gele, oranje, rode en zelfs zwarte witjes komen 
voor. 

Ze bezoeken graag bloemen en vliegen in twee of meer generaties per jaar. Sommige 
soorten kunnen grote afstanden afleggen en vooral het groot koolwitje wordt geregeld in 
grote groepen trekkend waargenomen. Met name de koolwitjes zijn lastig uit elkaar te 
houden.  

Witjes horen bij de vlinders die je in het vroege voorjaar het eerst ziet en die in het najaar 
het langst blijven rondvliegen. Ze lijken zo gewoon dat ze door oppervlakkige beschouwers 
nauwelijks worden waargenomen en dat is precies waarom veel mensen de verschillen 
tussen de soorten niet herkennen. 

Klein Koolwitje 
Het klein koolwitje (ook wel: knollenwitje) is niet de meest voorkomende vlinder zoals 
velen denken. Dat is het bruin zandoogje dat door zijn kleur minder opvalt. Witjes zie je al 
van ver, ook het klein koolwitje al wordt het niet veel groter dan 2,5 centimeter. In de 
vlucht steekt het wit af tegen het blauw van de lucht of het groen van de vegetatie, dit, 
terwijl ze in rust opgaan in de omgeving en nauwelijks opvallen. 

Het is een onrustige vlinder die, zodra hij in de gaten heeft dat je hem hebt gezien, 
onmiddellijk en nerveus opvliegt met grillige bewegingen om weer neer te strijken als hij 
denkt dat de kust veilig is. 

Vlinders zijn gevoelig voor trillingen. Wanneer je te dichtbij komt vliegen ze meestal weg. 
Hetzelfde geldt voor als schaduw over hen heen valt. Insecten zijn nu eenmaal prooidieren 
voor veel vogels en andere insecteneters. 

Bij de foto’s zitten die van een paringsdans die ik vastlegde op de Cannerberg in de zomer 
van 2017.  





























Groot Koolwitje 
Net als bij het klein koolwitje zijn de vleugels van het groot koolwitje aan de buitenkant 
gelig bestoven. In feite is het verschil tussen beide niet zo groot, behalve dat dit witje tot 
wel zeven centimeter in doorsnee kan zijn. 

Het groot koolwitje stond enkele jaren onder druk. Je zag ze steeds minder, terwijl het 
daarvoor altijd een veel voorkomende vlinder was. Gelukkig is er de laatste twee jaar 
sprake van herstel en vliegt het weer in steeds grotere aantallen in onze contreien. 

De generaties verschillen van elkaar omdat de eerste generatie vrouwtjes twee duidelijke 
zwarte stippen heeft, terwijl die bij de tweede generatie zijn versmolten tot een zwarte 
band op de voorvleugel. De mannetjes van de eerste generatie hebben een donkere 
vleugeltip en twee grijze stippen en bij de tweede generatie zijn deze stippen zwart. 

Onder de waardplanten van koolwitjes zijn veel koolsoorten, vandaar de naam. Door 
kwekers wordt de rups algemeen als een plaag gezien omdat zij van de bladeren eten met 
gaten in de kolen tot gevolg. 

Zoals veel vlinders heeft ook het groot koolwitje een temperatuur van minimaal rond de 
vijftien graden nodig om te kunnen vliegen. Ze warmen hun vleugels in de stralen van de 
zon waarom ze op minder hete dagen met gespreide vleugels zitten zodat je hun tekening 
goed kunt zien. 























Klein Geaderd Witje 
Het is ongeveer zo groot als het klein koolwitje maar zijn vleugels zijn sterk dooraderd, 
vaak met een groenige glans, groengrijs bestoven. (in het engels heet dit witje: green-
veined white). In de zomer is dit minder duidelijk dan in het voorjaar waardoor ze 
gemakkelijk verward kunnen worden met het klein koolwitje. 

Het is een zeer mobiele vlinder maar vertoont minder trekneigingen dan de koolwitjes. 

Het witje komt hier veel voor, is zeer algemeen en stelt geen specifieke eisen aan zijn 
omgeving waarom de soort overal kan worden aangetroffen. Waar het klein koolwitje 
vliegt is meestal ook het klein geaderd witje te vinden, maar het heeft meer een voorkeur 
voor natuurlijke omgevingen en is veel minder een cultuurvolger. Het wordt het meest 
waargenomen in een vochtige omgeving, zoals het Jekerdal. 

Het klein geaderd witje is nog wat schuwer dan zijn neefjes en soms lastig te fotograferen. 



















Groot Geaderd Witje 
Het groot geaderd witje komt in Nederland en België voor als dwaalgast, maar staat hier 
toch op de Rode Lijst als verdwenen. Ik zie het hier dan ook nooit, al was het ooit een 
standvlinder (m.n. op de lössgronden). 

Het verdwijnen van specimen is niet iets van de laatste jaren maar is al decennia het geval. 
Het groot geaderd witje bijvoorbeeld al vanaf 1975. 

De mens is een korte termijn denker. Hoewel al aan het eind van de zestiger jaren 
gewaarschuwd werd voor de gevolgen van ons economisch consumptiemodel werden die 
waarschuwingen categorisch in de wind geslagen en dat gebeurt nog steeds. Met de 
gevolgen inmiddels duidelijk voelbaar realiseren de meeste mensen zich nog steeds niet 
dat wijzelf de veroorzakers zijn. Wij allemaal; niemand uitgezonderd, ook ikzelf niet. We 
hebben doelbewust gekozen voor de kortstondige luxe, voor één, hooguit twee generaties 
hoogconjuncturele welvaart met als consequentie dat we onze kinderen en kleinkinderen 
in een niet te overziene ellende storten. De rekening van ons opsouperen die zij nooit 
kunnen betalen. Wat er de laatste decennia is verdiend is nooit genoeg om het gat te 
dichten dat hierdoor is ontstaan. 

Terwijl ik zit te schrijven loopt de MTB met een tiental lawaaiige machines te maaien, 
terwijl er al meer dan een maand geen regen van betekenis is gevallen. Is er een betere 
illustratie denkbaar van het wezen dat denkt over de intelligentie te beschikken om alles 
naar zijn hand zetten? 

De foto’s zijn alle vier op Belgisch grondgebied gemaakt, op het Plateau van Eben-Emael 
in de zomers (juli) van 2014 en 2015, maar daarna heb ik ook daar het groot geaderd witje 
niet meer gezien hoewel de soorten-rijkdom van het Belgische deel van de Sint Pieter 
groter is dan bij ons. Hoe dat komt? Aan onze kant wordt de heuvel vooral voor 
recreatieve doeleinden geëxploiteerd met als gevolg dat de druk op dat kleine oppervlak zo 
groot is dat sommige soorten zich gewoon niet kunnen handhaven. Dat is aan de andere 
kant van het Albertkanaal veel minder het geval. Maastricht mag dan wel prat gaan op zijn 
groene stad en omgeving, maar als dat groen louter bedoeld is om de mens te plezieren 
kom je jezelf op de duur toch tegen, en dat zou wel eens een harde les kunnen zijn.  







Oranjetipje 
In het voorjaar van 2017 kwam ik het oranjetipje zo nu en dan tegen, vooral op het Plateau 
van Caestert, in het deel van de gemeente Riemst. Dit voorjaar was er a.h.w. een explosie 
en zag ik de vlinder overal gedurende de maanden april en mei. Voor dat fenomeen heb ik 
geen onmiddellijke verklaring of het moet zijn dat de abrupte overgang van winter en 
voorjaar een massaal ontpoppen van de soort tot gevolg had, maar die verklaring houdt 
geen stand, want dan zou er na een week of drie geen oranjetipje meer te zien zijn geweest. 
Integendeel; ze vlogen zelfs langer dan normaal en ik zag ze nog begin juni, in veel 
mindere mate uiteraard. 

Dit fenomeen bleek niet alleen hier het geval te zijn. Van mensen die ik sprak, elders in het 
land, hoorde ik dat op meer plaatsen dezelfde waarneming werd gedaan. 

Bij het oranjetipje heeft alleen het mannetje de markante oranje vleugeltip. De vrouwtjes 
hebben dit niet en zijn daardoor lastiger te herkennen. Vrouwtjes lijken ook alleen de 
functie te hebben om eitjes af te zetten, want daarna sterven ze, terwijl mannetjes nog een 
tijdje verder paren en een levensduur van ongeveer drie weken bereiken. Dit fenomeen 
heet seksuele dimorfie en komt vaker voor bij insecten. Sowieso is het imago stadium van 
veel insecten bijna alleen gericht op de voortplanting. Veel insecten (w.o. ook vlinders) 
eten zelfs niet meer nadat ze uit de pop zijn gekomen. 













Oranje Luzernevlinder 
In onze streek komen twee soorten luzernevlinders als standvlinder voor. Een derde soort 
zag ik als dwaalgast eenmalig op het Plateau van Eben-Emael. 

Ze hebben als waardplant natuurlijk luzerne (ook wel klaver) die hier vroeger veel werd 
aangeplant als veevoer en vervolgens verwilderde waardoor het inmiddels een veel 
voorkomende inheemse soort is. 

Luzernevlinders zijn zwervers die in het voorjaar vanuit Zuid Europa naar onze streken 
vliegen en tot november kunnen worden waargenomen. 

Je ziet ze nooit in grote aantallen en elders in Nederland worden ze haast helemaal niet 
gezien, behalve in de kuststrook. Het is dan ook telkens weer spannend om er eentje vast 
te leggen wanneer je hem spot, wat nog lang niet altijd gemakkelijk is. Hij zit namelijk niet 
stil, maar kruipt en draait over de bloemhoofdjes terwijl hij van de nectar drinkt. 







Gele Luzernevlinder 
De gele luzernevlinder onderscheidt zich van de oranje soort doordat hij ‘bleker’ is. 
Daarnaast mist hij de kenmerkende zwarte vleugelrand van de oranje luzernevlinder en 
hij heeft een witte acht (8) op de onderkant van de achtervleugel. De onderste cirkel van 
de '8' is veel groter dan de bovenste. De voorvleugel heeft een uitgestrekte zwarte punt met 
een geel raster. 

De gele luzernevlinder komt uit Midden Europa maar trekt, evenals zijn neefje, naar 
noordelijker streken. 

Deze soort wordt buiten Zuid Limburg nauwelijks waargenomen en wanneer ik een 
luzernevlinder zie is dat meestal een oranje exemplaar. 

Het aantal foto’s geeft wellicht het idee dat ze schaarser zijn dan in werkelijkheid, maar 
zoals ik al zei is hij lastig te fotograferen waardoor veel plaatjes vaag en onbruikbaar zijn 
omdat de vlinder voortdurend beweegt of plotseling opvliegt op het moment dat je 
afdrukt. 

De foto’s van beide soorten zijn genomen in het voorjaar en de zomer van 2017 en 2018 in 
het veld van Wolder, op de Cannerberg, in het Jekerdal en op het Plateau van Caestert in 
de gemeente Riemst. 









Zuidelijke Luzernevlinder 
Van deze luzernevlinder bevinden zich de dichtstbijzijnde populaties in de Ardennen en in 
de Eifel. Hij wordt in Nederland bijna niet gezien want er zijn in de vorige eeuw maar 
negen waarnemingen gedaan. 

Ik kwam hem tegen op het Plateau van Eben-Emael in de zomer van 2015, maar daarna 
heb ook ik de vlinder niet meer gezien. 

Toen ik hem fotografeerde dacht ik dat het een geel exemplaar was en pas bij thuiskomst, 
nadat ik de foto vergrootte kon ik hem determineren en wist ik dat ik een zeldzaam plaatje 
had geschoten. 



Citroenvlinder 
Dit is een van de grootste soorten luzernevlinders, met een spanwijdte tot 5,5 centimeter. 
De mannetjes zijn meer geel, de vrouwtjes meer groen van kleur maar dit is in het veld 
niet altijd even eenvoudig te zien. Ze vallen zowel in de vlucht als bij bezoek aan bloemen 
goed op. De vrouwtjes zijn ook veel bleker van kleur en worden soms verward met de 
witjes. Beide vlinders (mannetje-vrouwtje) zijn te herkennen aan een oranje stip op iedere 
vleugelpunt. 

De citroenvlinder is een veel voorkomende soort die de meeste mensen ook wel kennen; 
een opvallende vlinder dankzij de vorm van zijn vleugels die op bladeren lijken en 
daarmee voor camouflage zorgen. 

De vlinder is uitstekend gecamoufleerd en het hele lichaam is hierop aangepast. De 
onregelmatige oranjebruine vlekjes lijken sprekend op de brandgaatjes in bladeren. De 
aders in de vleugels zijn lichter en duidelijk te zien en lijken op de nerven van een blad. De 
donkere uiteinden van de adering op de vleugelrand lijkt op de bladrand en zelfs kleine 
stekeltjes worden nagebootst. In rust vouwt hij zijn vleugels nooit open waardoor hij 
perfect op een blad lijkt. 

De citroenvlinder is een van de langstlevende soorten die als imago meer dan een jaar oud 
kan worden. De vliegtijd is van juli tot en met oktober en van februari tot en met mei. In 
de tussentijd wordt een winterslaap gehouden in holten in bomen of lage, groene struiken 
zodat de vlinder moeilijk te vinden en goed gecamoufleerd is. Ook als de imago rond juni 
uit zijn pop komt wordt al snel een soort zomerslaap gehouden. Hierdoor wordt het 
grootste deel van het relatief lange leven al rustend doorgebracht. 





















Boswitje 
Het boswitje is aan een gegarandeerde opmars bezig, al staat in de vakliteratuur dat hij in 
Nederland uiterst zeldzaam is en alleen voorkomt in enkele groeves in Zuid Limburg. 
Misschien was dat vorig jaar nog waar, alhoewel, ook toen al fotografeerde ik het op de 
Sint Pietersberg, maar dit jaar vond ik niet alleen exemplaren langs de Jeker en het 
Albertkanaal, ik kwam het zelfs boven op de Cannerberg tegen en aan de Susserweg in 
Biesland en dat kun je toch onmogelijk groeves noemen. 

Het boswitje is een fragiele vlinder met smalle ovale vleugels met een spanwijdte van een 
centimeter of twee. Het wordt hier in de omgeving sinds 1993 waargenomen. 

Verborgen Boswitje 
Het verborgen boswitje is in het veld niet te onderscheiden van het boswitje. Pas in 1989 
werd duidelijk dat het verborgen boswitje een aparte soort is. Er zijn aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van hybriden. 

Ik ben niet in staat beide soorten uit elkaar te houden, daarom vermeld ik ze hier allebei. 
Volgens mij is het alleen mogelijk ze door fysieke ontleding van elkaar te onderscheiden… 
Dat is niet mijn opdracht en ik zou het ook niet willen. Laat die beestjes toch leven. Is het 
werkelijk van belang om te weten dat het een een krom piemeltje heeft en het ander een 
recht (of andere muggenzifterij van ondergeschikt belang). Eigenlijk is het niet eens van 
belang om te weten hoe wij een diertje noemen (al vergemakkelijkt het de opzet van een 
boek als dit). Weten staat vaak genieten in de weg, en bovendien; de mens denkt al vanaf 
zijn ontstaan te weten, maar moet dat weten voortdurend bijstellen omdat telkens blijkt 
dat hij het toch niet wist. 

De foto’s heb ik vooral niet in groeven gemaakt, maar met name op d’n Observant, langs 
het Albertkanaal en in het Jekerdal. 











Resedawitje 
Resedawitjes zie ik zelden en meestal zitten ze ook nog te ver weg om er een deugdelijke 
foto van te maken. (een compactcamera heeft zijn beperkingen). Bovendien is het een 
uiterst zeldzame vlinder in Nederland. De foto is dan ook gemaakt aan het Albertkanaal in 
Ternaaien (Petit Lanaye) vlakbij het sluizencomplex in de zomer van 2016. Het zat 
gewoon in de berm zich tegoed te doen aan pimpernel. 

Ik kreeg maar een kans; het had mij onmiddellijk in de gaten en vloog weg, omhoog langs 
de steilte van de Sint Pieter op weg naar het Plateau van Caestert. 



Scheefbloemwitje 
Het scheefbloemwitje is een relatief nieuwe soort in Nederland. In 2015 werden de eerste 
waarnemingen gedaan in Limburg. In 2016 werd de soort op veel meer plaatsen in 
Limburg aangetroffen. In 2017 kwamen de waarnemingen weer wat noordelijker uit 
Limburg tot aan Arcen en ook uit Twente (waarschijnlijk vanuit het oosten binnen 
gekomen). Op 25 september 2017 werd het scheefbloemwitje gefotografeerd in 
Wageningen. Uit de publicaties over de sterke uitbreiding in Duitsland komt wel naar 
voren dat vooral de septembergeneratie een sterke trekdrang heeft en juist dan de grootste 
afstanden aflegt. De waarneming uit Wageningen is zo’n 70 km verwijderd van Arcen en 
zelfs 90 vanaf de locatie bij Enschede. Het lijkt waarschijnlijk dat ook tussen deze plaatsen 
scheefbloemwitje aanwezig is.  

Het lijkt sterk op het klein koolwitje en ik heb dan ook vaak moeite de twee uit elkaar te 
houden. Meestal zie ik pas na thuiskomst bij vergroting van de foto dat ik geen klein 
koolwitje maar een scheefbloemwitje heb gefotografeerd. Het onderscheid zit vooral in de 
zwarte vlek aan de vleugelpunt die bij het scheefbloemwitje verder naar beneden 
doorloopt. 

Het is wel leuk om te vermelden dat het eerste exemplaar van deze soort in Nederland in 
2015 bij Maastricht werd waargenomen, maar het wordt ook regelmatig in België gezien 
en inmiddels kom ik het diertje met een zekere regelmaat in de wijde omgeving tegen. 
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Kleine Pages 
Ze worden vaak ingedeeld bij de blauwtjes, maar er is een verschil; kleine pages hebben 
zigzagtekeningen aan de onderzijde en ze hebben vaak een korte staart. Bovendien zijn 
kleine pages in de meeste gevallen zeldzamer dan veel blauwtjes. 

Daarbij is de ‘jacht’ op kleine pages een soort sport geworden nadat ik leerde waarop ik 
moet letten. Ze zijn maar zo groot als de meeste blauwtjes, maar in tegenstelling tot deze 
zitten ze vaak verdoken tussen struiken of hoog in een boom waar het natuurlijk 
onmogelijk is om ze te fotograferen. Dan is zoeken naar eitjes of rupsen een optie voordat 
ze zich verpoppen tot vlinder. Geduld is noodzaak. Zodra je de plek weet waar ze zitten is 
het een kwestie van regelmatig terug te keren en vroeg of laat heb je prijs, tenminste als je 
genoegen neemt met maar een enkele foto, want ze zijn weg voordat je ze goed en wel op 
de korrel hebt. (En gelijk hebben ze). 



Pruimenpage 
De vlinder is maar maximaal vier centimeter in doorsnee en gebruikt o.a. sleedoorn als 
waardplant, een struik die hier in de omgeving veel groeit, maar in Nederland en ook hier 
in de omgeving wordt hij maar zelden waargenomen en ik vond hem ook maar een keer, 
op het Plateau van Caestert in de gemeente Wezet (Visé) in de zomer van 2017. 

De pruimenpage verdween in 1971 uit Nederland en was toen al een onregelmatige 
standvlinder. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Ardennen en de Eifel. 

 



Groentje 
Het groentje zie ik vaker, langs het Albertkanaal bijvoorbeeld, maar vooral in de 
Savelsgroeve op de Tiendenberg waar zich sinds jaar en dag een populatie weet te 
handhaven en waar ook deze foto is gemaakt in juni 2016. 

Maar ik moet geluk hebben. De groeve is vaak (meestal) afgesloten en ik moet er toch echt 
in om foto’s te kunnen nemen, maar uiteindelijk lukt het dan om een goede plaat te 
schieten en dat is dan toch een beloning. 

Zodra het groentje landt vouwt hij zijn vleugels tegen elkaar zodat alleen de groene 
onderkant zichtbaar is waardoor hij net een blaadje lijkt. 

 



Sleedoornpage 
Vooral vorig jaar zag ik deze page regelmatig op het Belgische deel van het Plateau van 
Caestert. Zelfs al heel vroeg (mei) terwijl het eigenlijk pas vanaf eind juni vliegt (eind juli 
zegt de vakliteratuur, maar daar houden de pages op het plateau zich niet aan, want ik zie 
ze daar al sinds jaar en dag zeker vanaf begin juli). Dit jaar ben ik het nog niet 
tegengekomen (omdat het vanaf het begin van de zomer vaak veel te warm was voor lange 
wandelingen, zeker over een plateau). 

Het is een petieterig klein vlindertje. Tussen het struweel vind je het nooit als je niet weet 
waar je moet zoeken en de eitjes in de oksels van de sleedoorn weet te vinden en later de 
rupsjes. Dan, uiteindelijk weet je waar de vlinders zich bevinden en ga je terug en zoekt…, 
en soms heb je prijs en kun je er zelfs een foto van maken… 

De page zit altijd in de buurt waar hij zich ontpopt, in een markante boom bijvoorbeeld 
zoals de berk waar hij abusievelijk naar is vernoemd. (De sleedoornpage wordt ook wel 
berkenpage genoemd.) 

De sleedoornpage staat op de Nederlandse en Vlaamse Rode lijst als bedreigd, en op de 
Belgische als achteruitgaand. In België komt de soort vooral voor in het midden en oosten 
van het land. Kerngebieden in Nederland zijn de randen van de Veluwe en de Utrechtse 
heuvelrug. Verder zijn er anno 2017 ook meerdere locaties in Drenthe en Overijssel. 
Enkele plaatsen met voorkomens worden gemeld uit Friesland, Noord-Brabant en 
Limburg. Door de verborgen leefwijze van de vlinder kunnen populaties lang 
onopgemerkt blijven. 









Eikenpage 
Deze eikenpage vond ik puur toevallig toen ik tussen twee regenbuien door op zoek ging 
naar foeragerende vlinders. Ik wandelde over de grensweg richting Veldwezelt tot aan de 
Neanderthaler site en daar naar beneden langs het Albertkanaal waar het vlindertje van 
zo’n 3,5 centimeter doorsnee langs het jaagpad op witte honingklaver in de berm zat en 
mij pas opmerkte toen het zich verplaatste naar een braamstruik waarna het tussen de 
struiken verdween waar ik het niet meer vond. Dat was in de zomer van 2017. 

Het is een lastig waar te nemen vlinder omdat hij de meeste tijd in de toppen van eiken 
doorbrengt waarvan jonge exemplaren hoog op het talud van het kanaal groeien. Ze 
vliegen vaak pas laat in de middag tot ver in de avond, gedrag dat veeleer bij nachtvlinders 
hoort. Ik had geluk met die aanhoudende regenbuien, nu moest hij wel en de middag ging 
al bijna over in de avond. 

In Nederland is het een vrij schaarse standvlinder die op zandgrond in het duingebied en 
in het binnenland tamelijk algemeen kan voorkomen; in België is de soort vrij algemeen, 
met uitzondering van de kust. 





Iepenpage 
Ook dit was een toevallige opname deze zomer (juni) op het Plateau van Caestert in de 
gemeente Riemst. Ik wist niet dat de soort daar voorkwam en of dit een dwaalgast is, weet 
ik evenmin. Het is de enige keer dat ik een Iepenpage zag, stomtoevallig, aan de rand van 
een pad, laag bij de grond op een blad en hij vloog weg zodra hij door had dat ik hem had 
gezien. Het was onbegonnen werk om het diertje te zoeken, al kijk ik natuurlijk wel 
telkens wanneer ik in de buurt ben. Volgend jaar toch maar naar eitjes en rupsen zoeken, 
eens zien of ik hem nog eens kan traceren. 

De iepenpage wordt vaak over het hoofd gezien waarom hij lang is geklasseerd als een 
zeldzame standvlinder terwijl inmiddels duidelijk is dat hij in onze streken op tientallen 
plekken voorkomt. 

In Nederland was de iepenpage altijd al een zeldzame soort, met voor 1977 populaties in 
Zuid-Limburg, rond Nijmegen en Arnhem. Ook was er in 1965 een waarneming in 
Bakkeveen, in het zuidwesten van Friesland. Na het uitbreken van de iepziekte in 1977 zijn 
veel iepen gekapt. Er zijn toen wel jonge exemplaren terug geplant, maar de aantallen zijn 
kleiner dan voor de uitbraak en de eerste jaren droegen deze nieuwe bomen nog geen 
vrucht en waren nog niet geschikt als waardboom. Rond 1984 verdween ook de laatste 
populatie op de Bemelerberg en was de soort totaal uit Nederland verdwenen. In 1992 
werden bij Heerlen rupsen en poppen gevonden in een stadspark en bij nader onderzoek 
werd de soort ook aangetroffen op een andere plek op ongeveer 2 kilometer van de eerste 
vondst. Begin jaren 90 werden ook 2 vlinders gezien in Geulle, in 2001 werd een 
exemplaar gezien bij Nijmegen. In 2004 werd een tweede populatie (naast die bij Heerlen) 
ontdekt bij Landgraaf, deze was echter niet blijvend. In 2013 zijn er bij Winterswijk twee 
pages waargenomen. De iepenpage staat op de Nederlandse Rode lijst als ernstig 
bedreigd. Het wordt echter steeds duidelijker dat de vlinder vaker voorkomt dan gedacht. 
Omdat hij zijn tijd vooral doorbrengt in de toppen van iepen, is inventarisatie lastig. De 
soort wordt zelden "toevallig" waargenomen. Anno 2015 is door gericht onderzoek 
duidelijk geworden dat de iepenpage in Zuid-Limburg een flink aantal populaties kent. 

In België is de soort eveneens zeldzaam, maar gerichte zoektochten leidden in 2010 tot 
heel wat meer vindplaatsen. In Wallonië wordt de iepenpage teruggevonden in de 
Condroz, de vallei van de Samber en de Maas, de Fagne-Famenne en Belgisch-
Lotharingen. In de omgeving van Brussel wordt de soort waargenomen in Elsene, 
Oudergem, Halle en Sint-Genesius-Rode. 

In Vlaanderen werden rond 2010 heel wat iepenpages geteld in de omgeving van Leuven, 
waar ook nog veel iepen staan. Helemaal in het noorden werd de soort waargenomen in 
Kalmthout. Nog recentere zoektochten (2012-2013) leidden in de provincie Antwerpen tot 



waarnemingen in Ranst (Zevenbergenbos), Lier en Mechelen. In 2015 volgden opnieuw 
nieuwe locaties, in Oost-Brabant en de Kempen. 

De iepenpage legt in totaal naar schatting 70-110 eieren bij een eindknop op de buitenste 
twijgen van de boomkruin van de waardplant. De waardplant van de vlinder is zoals de 
naam al doet vermoeden de Iep. De soort overwintert als ei op twijgen van de waardplant 
die heel vroeg in het voorjaar uitkomen op het moment dat de boom begint te bloeien. De 
vliegtijd is van begin juni tot eind augustus. Ze vliegen laat op de dag, en doorgaans alleen 
hoog in de bomen. Soms komen ze naar beneden en bezoeken nectarplanten, dit gebeurt 
waarschijnlijk alleen als er hoog in de boom onvoldoende honingdauw aanwezig is. De 
vlinder overwintert als ei bij de eindknoppen van twijgen boven in de iep en komt voor 
waar groepjes iepen bij elkaar staan, zowel in bossen als in (stads)parken. 
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Vuurvlinders 
Vuurvlinders zijn meestal vrij klein, met een spanwijdte van maximaal vier centimeter. De 
grootste soorten kunnen tot vijf centimeter worden. Mannetjes hebben onvolledig 
ontwikkelde voorpoten zonder klauwtjes terwijl de voorpoten van de vrouwtjes wel 
volledig ontwikkeld zijn. Mannetjes zijn het kleurrijkst, vaak met iriserende vleugels. 

Kleine Vuurvlinder 
De eerste die ik zag was langs het Albertkanaal in Kanne, plotseling op een dag in 
augustus enkele jaren geleden. Daarvoor had ik het vlindertje nooit gezien, maar datzelfde 
jaar, later in het seizoen, had ik een heel lange sessie met een exemplaar op het Plateau 
van Caestert in de gemeente Riemst waar het diertje zich tegoed deed aan de overvloedig 
bloeiende wilde margrieten die langs de rand van een akkerbouwperceel groeiden. Het 
had mij heel goed in de gaten en poseerde als een volleerd mannequin. Het trok zich niets 
aan van mijn aanwezigheid of de agressief op hem gerichte lens, maar dartelde vrij over de 
bloemknoppen. Zo brutaal ben ik geen enkel exemplaar meer tegengekomen, al zie ik de 
vlindertjes regelmatig tijdens mijn wandelingen. Het zat er nog toen ik vond dat ik 
voldoende goede foto’s had en mijn weg vervolgde. 

Met een voorvleugellengte van rond de 13 millimeter is de kleine vuurvlinder een klein 
vlindertje. Ze kunnen hier worden gezien van maart tot en met oktober, maar de grootste 
aantallen vind je in augustus en september. 





















Grote Vuurvlinder 
Wordt ruim twee keer zo groot als zijn kleine soortgenoot, maar is hier, anders dan de 
kleine vuurvlinder, geen gewone verschijning. In Nederland is de grote vuurvlinder ernstig 
bedreigd en in België kwetsbaar en ik kwam hem ook maar een keer tegen, aan het 
Albertkanaal in Veldwezelt in de zomer van 2016. 

 



Rode Vuurvlinder 
Ik dacht, toen ik hem op het Plateau van Caestert fotografeerde, dat het een kleine 
vuurvlinder was, tot ik thuiskwam, op de uitvergrootte foto enkele verschillen opmerkte 
en het diertje met behulp van internet determineerde. De foto is genomen in augustus 
2016. 

Het is een soort die tot 1946 ook in Nederland voorkwam en in 2013 was ze terug maar 
nog altijd in hele kleine aantallen en ik zie hem eigenlijk nooit. In België en Duitsland 
worden ze vaker gezien dan bij ons. 

 



Blauwe Vuurvlinder 
Het was een aangename verrassing toen ik deze foto kon nemen op het Plateau van Eben-
Emael in de zomer van 2014. Een van de eerste echte zeldzamen die ik voor de lens kreeg. 

Waarschijnlijk was het een dwaalgast, overgevlogen van een populatie in de Belgische 
Ardennen. In Nederland is hij, voor zover ik kan nagaan, nooit gezien, terwijl de condities, 
zeker in onze streken wel aanwezig zijn. (beken, natte graslanden met als waardplant 
duizendknoop.) 
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Blauwtjes 
Hier moet ik uitkijken want blauwtjes lijken ontzettend veel op elkaar. De verschillen zijn 
soms zo klein dat je niet weet of je met de ene dan wel een andere soort te maken hebt. 
Soms helpt de grootte (icarusblauwtje), maar er komen ook kleinere exemplaren voor en 
blauwtjes horen sowieso al bij de kleinste dagvlinders. (tenminste de soorten die hier 
voorkomen.) 

Wereldwijd zijn er ruim 5200 soorten blauwtjes; ongeveer een derde van alle dagvlinders. 
Uit Europa zijn zo’n 120 soorten bekend en in Nederland zijn 27 soorten vastgesteld 
waarvan 15 als standvlinder. De familie van de blauwtjes bestaat uit kleine tot middelgrote 
vlinders. De ogen zijn langwerpig ovaal en vooral de mannetjes zijn vaak helder gekleurd. 

De meeste blauwtjes zijn echte grasland vlinders en bezoeken graag bloemen. De 
mannetjes van de meeste soorten vallen op door de blauwe bovenkant van de vleugels, de 
vrouwtjes zijn bruin; van sommige soorten is ook het mannetje bruin. 

De meest bekende blauwtjes zijn het veel in tuinen voorkomende boomblauwtje en het fel 
blauwe icarusblauwtje. 



Staartblauwtje 
Heel soms kom ik het tegen, maar nog nooit op Nederlands grondgebied. De foto’s zijn 
gemaakt aan het Albertkanaal in Kanne, op het Plateau van Caestert in Ternaaien (Wezet) 
en op het plateau van Eben-Emael in de zomers van 2015 en 2016. 

Tot ik er vorige week een tegenkwam op de Cannerberg op het bloemrijke deel tussen 
Canner- en Millenniumbos. Ik herkende het niet eens, dacht dat ik een boomblauwtje 
fotografeerde en zag pas na thuiskomst en vergroting van de foto dat het een 
staartblauwtje was. 

Deze dwaalgast werd tot 1933 ten minste tienmaal in Nederland gezien. Daarna bijna 80 
jaar niet in meer, tot er op 20 augustus 2011 negen exemplaren opdoken op drie plekken 
in Limburg. Sindsdien wordt de soort jaarlijks gemeld, vooral in Limburg. In 2015 leken er 
weer nieuwe plekken gekoloniseerd. 

 





 

Tijgerblauwtje 
Ik wist niet wat ik meemaakte toen ik het dit voorjaar plotseling zag langs het 
Albertkanaal in Kanne waar het me vanuit de nog betrekkelijk lage vegetatie aanstaarde. 
Helaas bleef het bij die ene ontmoeting. Ik heb er naar gezocht maar vond het niet meer. 

Deze trekvlinder wordt af en toe in Nederland gezien In 2001 en 2006 waren dat er 
relatief veel. Soms komen eitjes, rupsen of poppen mee met peulvruchten uit Afrika en 
komen dan hier uit. 





Dwergblauwtje 
Dit is vaak het eerste blauwtje dat ik vroeg in het voorjaar tegenkom terwijl het in 
Nederland nog altijd bij de zeldzamere vlinders hoort, al is het hier sinds 1984 een 
standvlinder. Het is een heel klein vlindertje van nog geen centimeter, maar je herkent het 
meteen door zijn wat afwijkende bruin-grijze kleur. 

In België is de soort kwetsbaar. Soms worden zwervers van naburige populaties in België 
waargenomen en vindt er voortplanting plaats. 

Het dwergblauwtje heeft maar een beperkt leefgebied nodig, van zo'n 200 vierkante 
meter. Op zo'n gebied kan een kleine populatie zich jarenlang handhaven, mits er in de 
buurt vergelijkbare leefgebieden zijn. De soort is honkvast, maar kent zwervers. Het 
voorkomen van de waardplant (wondklaver) is essentieel. 

















Boomblauwtje 
Het boomblauwtje dat ongeveer anderhalve centimeter in doorsnede meet, is een van de 
meest voorkomende blauwtjes. Niet alleen bij ons, maar in heel Nederland en België. Dit 
jaar zijn er hier zelfs nog meer dan anders en overtreft het in aantallen het icarusblauwtje 
dat gewoonlijk het talrijkst is. 

Het is een vlinder die, in tegenstelling tot de meeste blauwtjes, niet of nauwelijks dicht bij 
de grond vliegt. Dat komt door zijn waardplanten waaronder veel struiken en bomen 
waarin het de eitjes hoog afzet. 

Het vrouwtje zet soms ook eitjes af op planten die ongeschikt zijn. De rups overleeft niet 
op sneeuwbes en op bijvoorbeeld blauweregen kan hij niet volgroeid raken, omdat de 
bloemen te snel afvallen en geen vrucht vormen. In verschillende generaties worden 
verschillende waardplanten gebruikt. In het voorjaar is dat vooral hulst en sporkehout, in 
de zomer klimop, grote kattenstaart, struikhei en vlinderstruik. 

Het boomblauwtje leeft in een verscheidenheid aan biotopen met bomen en struiken. In 
open gebieden op kleigrond is de soort iets minder aanwezig. 



























Heideblauwtje 
Ondanks dat deze streek niet bekend staat om zijn heidevelden waren er veel dit jaar. Op 
zeker ogenblik zag ik er zelfs meer dan icarusblauwtjes, hoewel dit relatief is, want er zijn 
dit jaar minder vlinders en veel minder blauwtjes in aantallen dan voorgaande jaren. De 
periode dat het aantal heideblauwtjes de overhand leek te hebben was trouwens maar 
kort, zo tegen het eind van de lente. 

Het is een vlinder met een spanwijdte van een centimeter of drie en ze hebben natuurlijk 
als waardplanten heide (dop- of struikheide) en die vind je hier wel, maar niet overdreven 
veel; in de meeste gevallen aangeplant vermoed ik en verder onderhouden door de 
schapenkuddes (mergellandschapen) die hier grazen. 

Het staat op de Nederlandse Rode Lijst als kwetsbaar, maar ook in Vlaanderen moet je er 
niet te veel naar zoeken want daar overleven de populaties alleen nog in de Kempen. Hoe 
het komt dat er plots zoveel in onze contreien rondvlogen is mij eerlijk gezegd een raadsel. 

 





















Bruin Blauwtje 
Bruin blauwtjes zie je regelmatig in deze streek en eigenlijk is het wel vreemd om een 
bruin vlindertje een blauwtje te noemen maar ze zijn nu eenmaal familie en de tekening 
lijkt ook op elkaar waardoor het mogelijk is dat er verwarring ontstaat met het vrouwelijke 
icarusblauwtje dat ook bruin is. 

Het bruin blauwtje profiteert van de opwarming van de aarde en doet dit niet 
onopgemerkt. In 2012 vloog de soort in het Verenigd Koninkrijk 79 kilometer noordelijker 
dan 20 jaar daarvoor. Maar niet alleen in de UK gaat het haar voor de wind, ook in de rest 
van Europa doet ze het zeer goed. 

Toch is het nog steeds een vrij schaarse standvlinder die tegenwoordig vooral nog 
voorkomt in de duinen en in opgespoten terreinen in Zeeland en Noord- en Zuid-Holland. 
Langs de grote rivieren is het bruin blauwtje op veel plaatsen verdwenen, maar lokaal 
komt hij daar nog wel voor. In Zuid-Limburg heeft de soort enkele populaties, die 
aansluiten bij het voorkomen in Duitsland en België. 















Bleek Blauwtje 
Het bleek blauwtje kom ik maar af en toe tegen want het is een sinds 1959 verdwenen 
onregelmatige standvlinder, waarvan vooral zwervers werden gezien in Zuid-Limburg en 
het Maasdal. Na 1990 wordt de soort weer af en toe in Nederland waargenomen en dat 
vooral in Limburg. 

Deze foto’s zijn genomen aan het Albertkanaal tussen Vroenhoven en Kanne in de zomer 
van 2016. 

 





Adonisblauwtje 
Het adonisblauwtje komt voornamelijk voor in warm heuvelachtig gebied bij open 
graslanden op een kalkrijke bodem. Hij is zeldzaam in Zuid-België en komt in Nederland 
niet voor. Toch nam ik deze foto in de zomer van 2016 aan het Albertkanaal ter hoogte van 
Kanne. (Dus nog altijd niet in Nederland.) 

 



Icarusblauwtje 
Dit is het meest voorkomende blauwtje en gewoonlijk ook het grootste dat hier voorkomt. 
Als je een blauwtje ziet is het 9 van de 10 een icarusblauwtje en in het Engels heet het dan 
ook the common blue. 

Toch waren er dit jaar minder, althans hier in de streek. In de late lente kwam ik het bijna 
helemaal niet meer tegen maar dat herstelde zich in het begin van de zomer, al bereikten 
hun aantallen nooit die van bijvoorbeeld vorig jaar. 

Veel van de icarus-vrouwtjes zijn van boven bruin gekleurd en worden daarom wel 
aangezien voor bruin blauwtjes. De vlinder is algemeen in heel Europa. 

 



















































Klaverblauwtje 
Tijdens mijn wandelingen kom ik vaak mensen uit noordelijker provincies tegen die op 
zoek zijn naar het klaverblauwtje. Dan wijs ik hen wel eens waar ze het kunnen vinden; 
langs de Jeker bijvoorbeeld. Toch is het ook hier geen algemeen blauwtje en moet je wat 
geluk hebben om het te vinden. (En de plaatsen kennen waar je moet zoeken, natuurlijk.) 

Het is een sterk vlindertje van maximaal 3,5 centimeter want het komt zelfs voor tot 
voorbij de poolcirkel en dat doen niet veel vlinders hem na. 

Als je dat in acht neemt is het vreemd dat het in Nederland op de rode lijst staat als 
verdwenen, al worden zwervers en zelfs tijdelijke populaties gezien, met name in Limburg. 
Ook in België is de vlinder schaars, en komt voornamelijk nog lokaal voor in het zuiden. 
Het verdween in de jaren zeventig. Tegenwoordig zie ik het elk jaar en steeds vaker zelfs 
(behalve dit slechte vlinderjaar), dus kunnen we aannemen dat het klaverblauwtje terug 
is, hier tenminste, al is het nog niet in heel grote aantallen. Ook dit jaar kwam ik het tegen, 
veel minder dan voorgaande jaren, maar dat gold in het algemeen voor alle 
vlindersoorten. 

















Gentiaanblauwtje 
Ondanks wettelijke bescherming blijft het gentiaanblauwtje in Vlaanderen achteruitgaan. 
De soort is in heel Europa bedreigd, ook in Nederland. 

Het is een middelgrote vlinder die een spanwijdte van meer dan 3,5 centimeter kan 
bereiken. Het is een van de grootste blauwtjes. De soort komt vooral voor in de Belgische 
Kempen waar sprake is van een achteruitgang van bijna 70%. Dat komt omdat dit 
blauwtje maar één waardplant heeft, de klokjesgentiaan en die geldt eveneens als 
bedreigd. De enige foto die ik van een gentiaanblauwtje heb is ook genomen in de (Hoge) 
Kempen, vlakbij Pietersheim in Lanaken in de zomer van 2015. 

In opdracht van de afdeling natuur van de Vlaamse Gemeenschap werd het soort 
beschermingsplan gentiaanblauwtje opgesteld door de Onderzoeksgroep Dierenecologie 
van de Universiteit Antwerpen. Dit biedt een wetenschappelijk onderbouwd, concreet en 
gebiedsgericht actieplan om deze bedreigde vlinder in Vlaanderen te behouden en zijn 
leefgebieden te versterken en te herstellen. Het is het eerste Vlaamse beschermingsplan 
voor een ongewerveld dier. 
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Prachtvlinders 
De prachtvlinders worden door sommige taxonomen beschouwd als een onderfamilie van 
o.a. de blauwtjes. De familie telt wereldwijd bijna 1500 beschreven soorten. In Europa 
komt uitsluitend de sleutelbloemvlinder voor. De vlinders zijn in het algemeen vrij klein. 
De tekening vertoont een grote verscheidenheid: veel soorten hebben opvallende kleuren 
en vlekken met metaalglans, maar ook soorten met onopvallende tekening komen voor. 
De mannetjes hebben gereduceerde voorpoten waarmee ze niet kunnen lopen. 

Sleutelbloemvlinder 
Hij is iets meer dan anderhalve centimeter en komt in onze contreien alleen in de 
Ardennen voor waar hij als bedreigd geldt. In Nederland wordt hij soms als dwaalgast 
gezien. De foto is gemaakt in de vroege zomer van 2014 op het Plateau van Eben-Emael. 
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Weerschijnvlinders 
De weerschijnvlinders maken deel uit van de grote familie van de Nymphalidae waartoe 
ook de parelmoervlinders en vossen behoren en waaruit een aantal van de grootste en felst 
gekleurde dagvlinders stammen.  

Een kenmerk van de volwassen dagvlinders van deze familie is dat het eerste paar poten 
rudimentair is, en dat alleen de overige twee paar functioneel zijn. 

Grote Weerschijnvlinder 
Ik kwam hem in juni van dit jaar heel toevallig tegen aan de Jeker (Jekerpark). Daarvoor 
had ik hem nooit gezien en ik achtervolgde hem om zoveel mogelijk foto’s te maken maar 
uiteindelijk was ik hem kwijt. 

Het is een relatief grote vlinder van zo’n zes centimeter. De vleugels verkleuren naargelang 
de invalshoek van het zonlicht van bruin naar bijna lichtgevend blauw. Dit geldt alleen 
voor mannetjes. In Nederland is het een zeldzame vlinder met populatie(s) in Flevoland. 





Kleine Weerschijnvlinder 
Hij schijnt hier voor te komen en wordt af en toe gezien bij de ENCI groeve. Ik zag hem 
maar een keer, op d’n Observant in juli 2014 en wist toen helemaal niet welk soort vlinder 
het was. Ik moest hem opzoeken nadat ik thuiskwam. 

Het is een lastig te spotten vlinder omdat hij hoog in de bomen leeft en wat dat betreft heb 
je natuurlijk op de bult van d’n Observant een voordeel; er groeien bomen op de hellingen 
waarvan de toppen zich ongeveer gelijk met de basis van het observatiepunt bevinden. 
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Vossen 
Vossen zien we allemaal veel. Het zijn veel voorkomende vlinders zoals de dagpauwoog, 
maar ook minder voorkomende zoals het landkaartje maken deel uit van de vossenfamilie. 
Het zijn vlinders die in grootte nogal kunnen verschillen; van exemplaren van een 
centimeter of drie tot een spanwijdte van meer dan acht. 

Distelvlinder 
De distelvlinder is geen algemene vlinder in Nederland en België maar bij ons komt hij 
relatief veel voor. Je hoeft er niet speciaal naar te zoeken en komt hem in het seizoen 
overal tegen. Hij is vooral gekend als trekvlinder die in wisselende aantallen passeert.  

De vlinders die we in Europa tegenkomen, zijn in het algemeen afkomstig uit Centraal-
Afrika en in mindere mate Noord-Afrika en Zuid-Europa, waar de soort overwintert. Ze 
vliegen van Centraal-Afrika naar Zuid-Europa waar een eerste voortplanting plaatsvindt. 
In de voorzomer trekken de vlinders naar noordelijker streken tot in Scandinavië, en 
planten zich hier voort. Ze laten zich daarbij door gunstige wind meevoeren. In het najaar 
vindt remigratie plaats, al is niet duidelijk in hoeverre die vanuit Nederland en België 
succesvol is. 























































Atalanta 
De atalanta of admiraalvlinder is een van de meest voorkomende vlinders in België en 
Nederland. In Noord-Europa is het een van de laatste vlinders die gezien worden voor de 
winter begint.  

De atalanta is een opvallende trekvlinder met een spanwijdte van 5-6 centimeter. Je kunt 
deze vlinder overal tegenkomen. Ze overwinteren in Zuid-Europa en trekken in het 
voorjaar naar het noorden. In het najaar trekt een deel van de aanwezige vlinders weer 
terug en plant zich daar voort. Soms probeert de imago in Nederland te overwinteren, 
maar in het algemeen zonder succes. Toch worden al vroeg in het jaar wel waarnemingen 
gedaan. De hoogste aantallen atalanta's worden gevonden in jaren waarin het in mei en 
juni warm weer is. De meest noordelijke plaats waar de vlinders kunnen overwinteren is 
het uiterste zuidwesten van Duitsland.  

Het vliegen tijdens het trekken gebeurt soms op grote hoogte (en soms 's nachts) door 
gebruik te maken van noordenwind. Zo hebben de vlinders ongeveer vijf weken nodig om 
van Finland naar de Middellandse Zee te vliegen.  

Ze leven vooral van nectar, maar ook wel van boomsappen en rottend fruit. Als trekvlinder 
sneuvelen er veel atalanta’s in de Pyreneeën, zowel op de heen- als op de terugweg.  































Kleine IJsvogelvlinder  
Ik ben ze alleen tegengekomen in de zomer van 2015 in het Jekerdal en meer bepaald in 
het struikgewas langs het Jezuïetenpad tussen de Mergelweg en de houten wandelbrug 
over de Jeker. Daarna heb ik ze in onze contreien nooit meer gezien, al zouden ze in 
Limburg af en toe worden waargenomen, maar er zit hier, voorzover bekend, nergens een 
populatie van betekenis. Die zijn in Nederland alleen nog te vinden in Twente en de 
Achterhoek. 

Het is een vlinder van nog geen drie centimeter en hij staat bij ons en in België op de Rode 
Lijst als bedreigd. Dit is veroorzaakt door de verdroging en het dichtgroeien van bos, het 
leefgebied van deze vlindersoort. Het weer heeft slechts een kleine invloed op de 
aantallen. Koel weer in de vliegtijd van het voorgaande jaar, heeft minder exemplaren in 
het jaar erop tot gevolg omdat de vrouwtjes warmte nodig hebben om te kunnen vliegen 
en al doende hun eitjes af te zetten. Weinig neerslag in de vliegtijd heeft vermoedelijk een 
positief effect op de aantallen. In Nederland werden meer exemplaren waargenomen na 
droogte in de zomermaanden, dat beloofd…, maar de vliegtijd is van juni tot augustus, dus 
ze moeten wel opschieten. 

 





Blauwe IJsvogelvlinder  
Hij wordt hier hoogstzelden als dwaalgast aangetroffen, dus ik had geluk in de zomer van 
2015 toen ik deze foto kon maken op het Plateau van Eben-Emael, bijna aan het eind, ver 
naar het zuiden. Het is ook niet zijn habitat; er stroomt geen beek (wel in de buurt) en 
vochtig was het er evenmin. 

 



Landkaartje  
Het landkaartje is een ongewone vlinder die ik in het voorjaar wel eens abusievelijk voor 
een parelmoervlinder hield. Dat komt omdat hij twee verschillende verschijningsvormen 
heeft; een in de lente en de andere voor de zomer. (Die dan trouwens weer doet denken 
aan de ijsvogelvlinder.) 

De voorjaarsgeneratie is met een voorvleugellengte van 16 tot 18 millimeter ook kleiner 
dan de zomergeneratie met 17 tot 21 millimeter. Door het aderwerk op de onderzijde kan 
de zomervorm niet verward worden met andere vlinders zoals de kleine ijsvogelvlinder of 
de voorjaarsvorm met parelmoervlinders. (Behalve natuurlijk wanneer ze met hun 
vleugels helemaal open gespreid zitten te zonnen en je daarom de onderkant niet ziet.) De 
seizoen-dimorfie wordt veroorzaakt door de diapauze die de overwinterende poppen van 
de voorjaarsvorm ondergaan. 

Die onderkant van de vleugels is een netwerk van lijnen en daar dankt deze vlinder zijn 
naam aan. 

Het is een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt. In de tweede 
helft van de twintigste eeuw heeft deze soort zich vanuit het oosten en zuiden verspreid tot 
op de Waddeneilanden toe. 

(Op de eerste foto’s de voorjaarsvorm) 

























Grote Vos  
De grote vos staat als ‘ernstig bedreigd’ op de Rode Lijst en zal waarschijnlijk binnenkort 
als standvlinder uit Nederland verdwijnen. Ik had dus geluk toen ik deze zeldzame 
standvlinder in de zomer van 2016 in het Jekerdal (Sint Pieter) kon fotograferen. De 
laatste jaren worden er gemiddeld maar ongeveer vijf exemplaren waargenomen, 
vermoedelijk zwervers uit het buitenland of vlinders van tijdelijke populaties. 

Hij is maar een van vele insecten die met uitsterven worden bedreigd of die inmiddels al 
uit onze contreien zijn verdwenen. Behalve dat er ook natuurlijke oorzaken zijn aan te 
wijzen is het inkrimpen van insectenpopulaties toch vooral te wijten aan de manier 
waarop wij mensen leven. We gunnen andere levende wezens steeds minder plek op onze 
aardbol, we verwoesten hun habitat en vergiftigen de atmosfeer waarin wijzelf en zij 
moeten leven. Soms vraag ik mij af; wat als een ander specimen dat ons zou aandoen? Hoe 
zouden wij reageren? 

 



Kleine Vos  
De kleine vos kwam vorig jaar in grote aantallen voor maar dit jaar zag ik er beduidend 
minder. Had dit te maken met de laat ingezette winter en het daarop volgende plotselinge 
en warme voorjaar? Misschien. Volgende jaren moeten dat uitwijzen. Dat verklaart echter 
niet dat ook de tweede golf vosjes veel minder talrijk was. Bovendien gaat de soort de 
laatste jaren achteruit, maar de daling dit jaar was wel heel sterk en abrupt. 

De kleine vos lijkt op zijn grotere broer maar is beduidend kleiner; een spanwijdte van 
zo’n 2,5 centimeter, terwijl de grote vos ongeveer een centimeter groter in omvang is. 

De kleurstelling van de kleine vos is vermoedelijk een voorbeeld van aposematische 
kleuring die predators afschrikt. Onderzoek met het voeren van kleine vossen aan 
koolmezen heeft laten zien dat deze terughoudend is in het eten van de kleine vos en deze 
terughoudendheid is groter bij gevleugelde dan ontvleugelde exemplaren. 

In Nederland en België is de kleine vos nog steeds een algemene tot zeer algemene vlinder 
en het gegeven dat hij geen specifieke eisen stelt aan zijn habitat of waardplanten 
verklaart al evenmin waarom de aantallen afnemen. 































Oostelijke Vos  
Dit exemplaar fotografeerde ik in de zomer van 2016 in Biesland. Ik dacht dat het een 
grote vos was (afmeting), maar de tekening kwam niet overeen, waarom ik het diertje 
opzocht… 

Hij lijkt sterk op de grote vos maar onderscheidt zich door een meer gekartelde 
vleugelrand met een bredere bruine band, een duidelijke witte vlek op de punt van de 
voorvleugel en gele tot lichtbruine poten. 

Deze trekvlinder komt sinds 2011 voor in Finland. In 2012 kwam er een grote groep 
Zweden binnen. Begin 2014 werd hij in Noorwegen aangetroffen en later dat jaar volgden 
Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Hij kwam hier vroeger ook voor maar was 
sinds 1953 niet meer waargenomen. Hoe het deze vos nadien is vergaan in onze contreien 
is niet bekend. 

 



Dagpauwoog  
De dagpauwoog is een van de bontst gekleurde en bekendste soorten vlinders in Europa. 
Het grote verspreidingsgebied is onder meer te danken aan zijn belangrijkste 
voedselplant, de brandnetel, die zoveel voorkomt. In België en Nederland is de 
dagpauwoog algemeen aanwezig en de meeste mensen kennen hem dan ook wel. 

De dagpauwoog is goed onderzocht waardoor er veel bekend is over de leefwijze, de 
voortplanting en ontwikkeling van de vlinder. Het is een van de soorten die als volwassen 
exemplaar overwintert en 's winters in huizen kan worden aangetroffen. 

Het is een schuwe soort die zich moeilijk laat benaderen. In rust worden de vleugels tegen 
elkaar geklapt boven het lichaam, zodat de vlinder op een dor blad lijkt. De donkere 
vleugeladering (die gelijkenis vertoont met bladnerven) en de grillige donkere vlekken (die 
vraatsporen imiteren) versterken dit effect. Als hij wordt gestoord klapt hij de vleugels uit 
waardoor de bont gekleurde oogvlekken tevoorschijn komen. Deze dienen om 
insecteneters af te weren. Valt bijvoorbeeld een vogel toch aan, dan mikt die meestal op de 
duidelijk zichtbare oogvlek. De vleugel kan hierdoor worden beschadigd maar de vlinder 
weet vaak te ontsnappen. 





























































Gehakkelde Aurelia  
De gehakkelde aurelia is een vlinder uit de familie van aurelia's of schoenlappers. Deze 
middelgrote vlinder is in Nederland en België een algemene soort die bij bosranden, 
struwelen en in parken of tuinen kan worden waargenomen. Samen met de dagpauwoog, 
atalanta, kleine vos en landkaartje is de gehakkelde aurelia een van de “brandnetel-
soorten" onder de dagvlinders, waarvan de rupsen vooral op brandnetels zijn te vinden. 
De vlinder overwintert als volwassen dier verstopt in boomholtes of tussen afgevallen 
bladeren. 

Hij dankt zijn naam aan de grof gekartelde (gehakkelde) vleugelrand. Het tweede deel van 
zijn naam, ‘aurelia’, stamt uit het Latijn. (aurelia = goudkleurig). 

De laatste jaren schuift zijn areaal-grens op naar het noorden onder invloed van de 
klimaatverandering. Deze verschuivingen zorgen voor fluctuaties in het voorkomen in 
landen dicht tegen deze grens, zoals Nederland en Groot-Brittannië. 

In Nederland was de soort aan het begin van de twintigste eeuw een vrij algemene vlinder. 
Daarna namen de aantallen af totdat het dier in 1925 zeldzaam was en in het noorden niet 
meer werd waargenomen. In de dertig jaar daarna namen de aantallen weer toe, om 
vervolgens in de jaren zestig opnieuw af te nemen totdat de soort alleen nog in Limburg en 
Noord-Brabant werd gezien. De eerste helft van de jaren zeventig bracht weer een korte 
opleving. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw breidt het verspreidingsgebied zich 
snel noordwaarts uit. Inmiddels is Nederland vrijwel gekoloniseerd en is de gehakkelde 
aurelia een algemene standvlinder. 
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Parelmoervlinders 
Parelmoervlinders zijn zeldzaam, veel zeldzamer bijvoorbeeld dan vossen. Je moet er naar 
zoeken, weten waar je ze eventueel zou kunnen vinden. Het zijn schuwe vlinders, en ik 
wist dan ook niet wat ik zag toen ik vorige week plotseling een keizersmantel ontdekte in 
de dorpskern van Wolder. Ik kon er wel een paar foto’s van maken, maar hij werd 
opgejaagd door een parkerende auto, dus helemaal tevreden ben ik niet over die plaatjes, 
als plaatjes dan. Ik ben meer dan tevreden over dat ik hem daar zag; dat ik op die tijd op 
die plaats was. 

Voor parelmoervlinders moet je eigenlijk naar de duinen, daar is de soorten-rijkdom nog 
het grootst, maar ook hier bij ons zijn sommige soorten wel te vinden. 

Ze danken hun naam aan de zilver glanzende, paarlemoerachtige vlekjes op de onderkant 
van de achtervleugels. De bovenkant van de vleugels is oranjebruin met zwarte vlekken. 

Het zijn kleurrijke vlinders. Vooral op de onderzijde van de vleugels hebben ze fraaie 
patronen en tinten. Maar ze stellen hoge eisen aan hun leefgebied en hebben het daarom 
moeilijk. Toch zijn er ook die het de laatste jaren weer beter doen. 

Woud- en moerasparelmoervlinder zijn al uit ons land verdwenen. Andere soorten staan 
onder druk, zoals de veenbes- , grote- en duinparelmoervlinder. Gelukkig zijn er ook 
parelmoervlinders waar het beter mee gaat. De bosparelmoervlinder lijkt de laatste jaren 
redelijk stand te houden. De kleine parelmoervlinder fluctueert en komt steeds meer voor 
in het binnenland, vooral in delen van Noord-Brabant en Limburg, terwijl het een jaar of 
dertig geleden vooral een duinvlinder was. 

Als je naar de gezamenlijke trend van de vijf soorten kijkt dan zie je dat van 1992 tot 2000 
er een sterke daling optrad. Tot 2007 gingen de soorten nog steeds achteruit, maar wel 
minder hard en de laatste vijf jaar lijkt een licht herstel op te treden. Daarnaast zijn er nog 
andere parelmoervlinders die zich opnieuw in ons land lijken te vestigen, zoals 
veldparelmoervlinder en keizersmantel. De veldparelmoervlinder heeft zich enige jaren 
geleden gevestigd op de Bemelerberg en heeft een aantal erg goede jaren gehad. In 2012 
echter was de vlinder maar weinig aanwezig. De keizersmantel heeft geen vaste populaties 
meer in ons land, maar de afgelopen vijf jaar zijn er sterke aanwijzingen dat hij zich weer 
vestigt, m.n. in de ENCI groeve. 



Keizersmantel  
De keizersmantel was sinds 1980 uit Nederland verdwenen. Af en toe werd hij nog als 
'zwerver' waargenomen: de dichtstbijzijnde stabiele populaties bevonden zich tot dan in 
de Ardennen en Eifel. Vanaf 2004 wordt de keizersmantel steeds vaker gezien, onder meer 
in de duinen, de Achterhoek en Zuid-Limburg. Hij werd enkele jaren achtereen op 
dezelfde plaatsen gezien, wat wees op voortplanting.  

Toch staat hij in Nederland nog op de Rode Lijst als verdwenen terwijl toch duidelijk mag 
zijn dat er zeker in de buurt van Maastricht populaties aanwezig zijn. Als je ze elk jaar in 
dezelfde omgeving ziet (ENCI groeve) lijkt me dat toch een bevestiging, maar aan de 
andere kant… 

Hoe zit dat eigenlijk met dat verdwenen? In het veld kom ik wel eens leden van de 
Vlinderstichting tegen die me dan een foto tonen van een zeldzame vlinder alsof ze 
postzegels sparen om in een album te plakken. “Deze is wel hier net over de grens 
genomen”, zeggen ze er dan verontschuldigend bij. Nou en? Alsof natuur zich aan 
imaginaire lijnen houdt die door de mens zijn uitgezet. “Ah, hier zijn we een Belgische 
vlinder; twee meter verderop een Nederlandse. Wat doen we?” Het is goed dat er mensen 
zijn die zich interesseren voor wat wij de natuur hebben gelaten, maar waarom bekruipt 
me daarbij altijd het gevoel van hokjesdenken. Het moet wel van ‘ons’ zijn anders telt het 
niet. In dat denken ligt volgens mij een sleutel waarom er zoveel dingen misgaan. We 
hebben zelfs de natuur tot ‘van ons’ gemaakt. Dat de rivier bij de buren vervuild is, deert 
niet, zolang ze bij ons maar schoon is, is van een domheid die onze menselijke soort meer 
dan karakteriseert. 

Ik kom de keizersmantel trouwens niet alleen in of nabij de ENCI groeve tegen, maar meer 
nog langs het Albertkanaal, waar ik er dit jaar overigens geen heb gezien, en zelfs, zoals ik 
al aanhaalde, in de dorpskern van Wolder. 







Bosrandparelmoervlinder  
Een toevallige ontmoeting op het Plateau van Caestert in de Belgische gemeente Wezet in 
juli 2014, want daarvoor of daarna heb ik deze vlinder nooit meer gezien. Het is een uit 
Nederland verdwenen soort en dat al sinds 1976. Ook in Vlaanderen is deze vlinder 
verdwenen en in Wallonië is hij zeldzaam. Zo nu en dan worden zwervers gezien, vooral in 
Zuid-Limburg. 

 



Kleine Parelmoervlinder  
Het is een schaarse standvlinder die vooral voorkomt in de kuststreek. In de 
zomermaanden kan de kleine parelmoervlinder over grote afstanden zwerven, waarom hij 
ook af en toe op verschillende plaatsen in het binnenland wordt gezien. 

In Vlaanderen kwam hij sinds begin 1990 alleen nog aan de kust voor, op een beperkte 
populatie in de Westhoek na. Hij staat op de Vlaamse Rode Lijst gemerkt als bijna in 
gevaar. In 2004 dook hij onverwachts op in Vlaams Limburg: ruim 120 waarnemingen. In 
Nederland is inmiddels duidelijk dat er ook beperkte populaties worden aangetroffen op 
de Veluwe en in Zuid-Limburg. Hij staat als kwetsbaar op de rode lijst. 

De foto’s zijn van de zomers van 2014 en 2015, genomen op het Belgische deel van het 
Plateau van Caestert waar ik hem ook daarna met een zekere regelmaat zie vliegen.  

 





Zilveren Maan  
Parelmoervlinders zijn niet gemakkelijk van elkaar te onderscheiden, en de zilveren maan 
lijkt dan ook vrij veel op de zilvervlek, de paarse parelmoervlinder en de 
veenbesparelmoervlinder. Een van de kenmerken is de grote zwarte vlek op de onderzijde 
van de achtervleugel bij de wortelbasis, die groter is dan die van de zilvervlek. Hij heeft 
een spanwijdte van 28 tot 38 mm. 

De zilveren maan is zeldzaam geworden in Nederland en België. Hij staat op de 
Nederlandse, Vlaamse, Waalse en Belgische rode lijsten. Op vliegplaatsen in Noord 
Nederland haalt hij wel grote aantallen. In Vlaanderen is hij vermoedelijk uitgestorven. 
Als voornaamste oorzaak van de sterke achteruitgang wordt verdroging gezien. Op 
Europese schaal wordt hij echter niet bedreigd. De vliegtijd is van mei tot en met 
september. 

De foto is genomen in het voorjaar van 2015 aan de Hoge Weerd, Pietersplas. 

 



Veldparelmoervlinder  
Hoewel hij sinds 1995 als verdwenen staat gecatalogiseerd zie ik hem toch regelmatig, 
maar pas vanaf de zomer van 2016 toen ik hem voor het eerst tegenkwam aan het 
Albertkanaal in Veldwezelt. Soms zie ik hem in het Poppelmondedal, maar er zit met 
zekerheid een populatie op de Tiendenberg in Kanne waar ik tijdens de maanden juni en 
juli weinig moeite heb om ze te vinden omdat ik weet waar ze zitten. 

Het is zelden gemakkelijk om een (veld)parelmoervlinder te fotograferen. Ze zijn druk met 
foerageren, gunnen zich nauwelijks de tijd om te blijven zitten, behalve tijdens de 
paringsdans, maar ook dan draaien ze van links naar rechts en heen en weer. 

Er schijnt ook een populatie op de Bemelerberg te zijn maar daar ben ik deze vlinder nog 
niet tegengekomen. 

 









Braamparelmoervlinder  
De soort is in 2006 voor het eerst waargenomen in België, in het uiterste zuiden van de 
provincie Luxemburg, en op dezelfde plaatsen ook in 2007. In Vlaanderen werden ze voor 
het eerst in 2015 gezien. In 2017 volgde een tweede waarneming nabij Balen (Kempen). In 
Nederland werd deze soort op 2 juli 2011 voor het eerst in Zuid-Limburg waargenomen. 
Of ze zich inmiddels hebben gevestigd is niet bekend, maar dit jaar, vroeg in de zomer, 
kwam ik deze tegen in het Poppelmondedal. 
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Erebia's 
De erebia’s vormen met de zandoogjes één familie maar ik maak er twee hoofdstukken van 
omdat sommige soorten zeer afwijkende (kleur)patronen hebben. Het valt mij moeilijk om 
bijvoorbeeld het dambordje onder de zandoogjes te scharen, al zal daar vast afdoende 
wetenschappelijk bewijs voor zijn. Het is gewoon een heel andere vlinder, en dus scheid ik 
de soorten die geen zandoogjes zijn en breng ze onder in dit aparte hoofdstuk(je). 

Dambordje  
Het dambordje ontleent zijn naam aan de tekening van de vleugels die enigszins op een 
dambord lijken en bruin tot zwart gekleurd zijn met grote en kleine witte vlekken. 

In Nederland werd de soort van 1981 tot 1986 plaatselijk zeer schaars waargenomen en 
werd daarmee als dwaalgast beschouwd. In Vlaanderen is de verspreiding beperkt tot de 
Voerstreek en het zuidoosten van Limburg. In het zuiden van België is de soort vrij 
algemeen. De vlinder geeft de voorkeur aan droge graslanden als leefgebied; gezien de 
zeldzaamheid van dit natuurtype in Vlaanderen hoeft het niet te verwonderen dat ook de 
verspreiding van deze soort beperkt is. 

Het dambordje is een zeer zeldzame onregelmatige standvlinder; tegenwoordig worden 
alleen nog af en toe zwervers waargenomen in Zuid-Limburg. 

De foto’s zijn genomen langs het Albertkanaal tussen Veldwezelt en Vroenhoven en in de 
Voerstreek bij Eijsden in de zomers van 2016 en 2018. Bovendien kwam ik deze zomer 
voor het eerst een dambordje tegen op de Cannerberg (Hoog Cannerbos). 







Heivlinder  
Het is een grote vlinder met een spanwijdte van een centimeter of zes die op de 
Nederlandse Rode Lijst als gevoelig staat. In Vlaanderen is de heivlinder kwetsbaar. Toch 
is daar deze foto genomen, in de Hoge Kempen, nabij Pietersheim in Lanaken in de zomer 
van 2015. 

 



Argusvlinder  
Het is een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt. Het laatste 
decennium is deze soort sterk in aantal achteruitgegaan. De oorzaak is onbekend.  

Ik fotografeerde ze voor het eerst vorig jaar op 1 augustus, nadat een vlinderspotter mij 
vertelde dat hij ze bij Slavante had gezien. Of ik de argusvlinder voor die tijd over het 
hoofd heb gezien? Daarna kwam ik het diertje plotseling overal tegen: op d’n Observant, 
in het Poppelmondedal, langs de Jeker en langs de grensweg naar Veldwezelt, pal achter 
waar ik woon, zeg maar. 

Het is een middelgrote vlinder die in Nederland en België algemeen en wijdverbreid is. Na 
een gestage toename, is er sinds het begin van de 21e eeuw echter sprake van sterke 
achteruitgang in West-Europa.  

De naam argusvlinder is afgeleid van Argus uit de Griekse mythologie en verwijst naar de 
vele oogvlekken, met name de grote op de onderzijde van de voorvleugel. 
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Zandoogjes 
De overgrote meerderheid in deze familie, die ongeveer eenderde van alle vlinders in 
Europa omvat, zijn bruin of geeloranje. Vlinders in deze groep omvatten: zandoogjes, 
koevinkjes en hooibeestjes. 

Qua grootte zijn ze gemiddeld tot klein met kleine oogvlekken op de buitenrand van de 
vleugels. 

Bruin Zandoogje  
Dit is de meest voorkomende dagvlinder in onze contreien. Hij valt nauwelijks op met zijn 
schutkleuren en meet nog geen drie centimeter, al kwam ik laatst een veel groter 
exemplaar tegen op het Plateau van Caestert in de gemeente Wezet (Visé).  

Het diertje vloog mij voorbij, zo groot dat ik zelfs schrok. Het landde even verder op 
knoopkruid om te paren. (Een van de foto’s is in de reeks opgenomen.) Dit exemplaar was 
zeker dubbel zo groot als gewoonlijk, daarom schakelde ik de Vlinderstichting in om te 
vragen wat het was. “Een bruin zandoogje”, was het droge commentaar. Niks over zijn 
grootte, geen opheldering dus. Waarschijnlijk een mutatie of een andere vreemde speling 
van de natuur. Wie het weet mag het zeggen… 

Ik weet het, de Vlinderstichting wordt vooral bemand door vrijwilligers, maar soms heb ik 
het idee dat zij zich toch vooral gedragen als een dierentuin: zoveel mogelijk en liefst zo 
speciaal mogelijk, al zullen ze heus wel bekommerd zijn om de insectenpopulatie in onze 
contreien, want het gaat natuurlijk over veel meer dan vlinders, en misschien maak ik ooit 
ook nog wel een boek over bijen, of over libellen, of kevers… Een vlinder oogt nu eenmaal 
goed en hij levert fotogenieke beelden op. 











































Koevinkje  
Dit is een heel donkere vlinder. Het mannetje is bijna zwart, het vrouwtje is wat lichter 
waardoor de oogvlekken beter te zien zijn. Het is misschien wel de donkerste onder de 
dagvlinders. 

Zodra het regent zie je geen vlinders meer, maar het koevinkje vliegt vrolijk verder in een 
lichte bui, zolang het maar niet stortregent. 

Hij komt algemeen voor en bij het zien van de eerste exemplaren weet je dat de zomer 
eraan komt. (juni) 



























Oranje Zandoogje  
Het oranje zandoogje is veel schaarser in onze contreien maar er zit een vrij grote 
populatie op de Dousberg waar je ze op de meidoornhagen die het golfterrein omzomen 
kunt zien zitten. Soms kom ik het tegen in het Jekerdal of langs het Albertkanaal en vorig 
jaar zaten er een aantal bij Slavante op de wei voor de Zonnehoeve, waar ik er dit jaar 
evenwel geen heb gezien. 

Het is iets kleiner dan het bruin zandoogje, er is echter verwarring mogelijk als ze niet met 
gespreide vleugels zitten, maar de oranje tekening is bij het vrouwelijke bruin zandoogje 
meestal kleiner en minder strak omrand en ontbreekt vrijwel op de achtervleugel, terwijl 
het mannetje helemaal geen oranje in zijn vleugels heeft. 

De Vlinderstichting zegt over het oranje zandoogje: “Een algemene standvlinder die 
voorkomt in twee gescheiden gebieden; het noordoosten van het land (Drenthe en de 
daaraan grenzende delen van Groningen, Friesland en Overijssel) en het zuiden van het 
land (Zeeland, Noord-Brabant en het noorden van Limburg). In het overige deel van het 
land wordt het oranje zandoogje nauwelijks waargenomen.” Maar dat klopt niet. In de 
Maastrichtse regio bevinden zich verschillende populaties, zoals ik hierboven al aangaf. 







Hooibeestje  
Het hooibeestje lijkt op het bruin zandoogje maar is veel kleiner waardoor vergissen haast 
onmogelijk is. Het heeft veeleer de grootte van een blauwtje. Bovendien is het een slechte 
vlieger waarom het meestal laag boven het maaiveld is te zien. 

De soort heeft in Nederland in 1991 te maken gehad met een grote terugval in aantallen. 
Dit kwam omdat de rupsen in een warme periode in april uit hun diapauze kwamen toen 
er vervolgens een koude periode met zelfs nachtvorst intrad die veel diertjes fataal werd. 
Daarna zijn de aantallen weer behoorlijk hersteld. 







 





Bont Zandoogje  
Deze, ongeveer vier centimeter grote vlinder, geeft de voorkeur aan lommerrijke plaatsen 
met veel struikgewas. Vroeger kwam het alleen in bossen voor, maar het is inmiddels ook 
in tuinen en wegbermen te vinden. 

Het is een van de eerste vlinders van het jaar want ze vliegen vaak al vanaf februari.  

Het bont zandoogje neemt de laatste jaren zowel in aantal als in verspreidingsgebied sterk 
toe. Een algemene standvlinder die zich in de twintigste eeuw sterk uitgebreid heeft. Het 
komt tegenwoordig verspreid over het hele land voor zolang er maar een paar bomen en 
struiken staan. 



















































Nachtvlinders 

Ik beperkt me tot de dagactieve soorten om de eenvoudige reden dat ik ’s avonds laat of ’s 
nachts weinig tot geen foto’s maak. Toch is dat jammer, want ook de zogeheten motten en 
andere nachtactieve hebben hun functie en dragen hun meer dan waardevolle steentje bij 
om de wereld draaiend te houden. Maar het is nu eenmaal zo. Ik zou er na de schemering 
op uit moeten met een speciale nachtcamera om bruikbare foto’s te verzamelen, en dan 
nog… De hoeveelheid materiaal zou niet te overzien zijn, omdat er nu eenmaal veel meer 
nacht- dan dagvlinders zijn. 

In totaal volgen hier 153 soorten. Dat is niet veel, aangezien er zo’n 2000 in Nederland 
zijn waargenomen. Hoeveel er daarvan in onze omgeving leven weet ik niet. Op de Sint 
Pietersberg alleen zijn in de loop der jaren meer dan 700 verschillende soorten geteld, dus 
naar schatting een 600 tal nachtvlinders, maar daar is wel ook ’s nachts geteld en niet 
alleen overdag. 

Het doet er ook niet toe. Ik maak foto’s en wat doe je ermee? Die plak je in een boek; de 
betere (of zelfs beste) toch. Dan kom je op zo’n idee; een onderwerp in een bepaalde streek 
en je wilt het zo compleet mogelijk en je hebt maar een foto van dat beestje maar die is 
niet zo goed. Dan plak je die er toch bij… Zo gaan die dingen. Je begint aan een project en 
langzaam verandert de oorspronkelijke opzet, raakt het meer uitgediept… 

Ik denk dat 153 dagactieve nachtvlinders voor onze contreien een heel aardig en relatief 
compleet beeld geeft, want het merendeel van de nachtvlinders vliegt nu eenmaal nog 
altijd ’s nachts, maar niet allemaal. Er zijn veel nachtvlinders, zoals de kolibrievlinder of 
de Sint-jansvlinder, die vooral overdag vliegen. 

Het begrip nachtvlinder is sowieso kreupel. De soorten onderling zijn vaak niet eens 
familie. Ze zijn niet in te delen in een homogene, overeenkomende groep, en bij sommige 
vraag je je zelfs af of het nog wel vlinders zijn. Maar wij mensen moeten alles in vakjes 
passen, anders raken wijzelf verward. Wij kunnen het niet aan als iets niet is gerubriceerd. 
Het betreffende specimen zal het worst zijn, dat noemt zichzelf gewoon ik, of wij, als deel 
van een groep. Al dat gedoe met families en soorten, daarvan hebben zijzelf geen last; zij 
hebben wel wat beters te doen. Wij mensen, wij zijn de zielenpoten met ons benoemen, 
indelen en rubriceren, waarvan we ’s nachts niet kunnen slapen omdat we een grote groep 
specimen niet in hetzelfde hokje kunnen passen. De wereld is oneerlijk, want de diversiteit 
is veel te groot, maar ook daarop heeft de mens iets gevonden; we helpen gewoon een 
aantal soorten om zeep en dan raakt het misschien wel opgelost… 
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Bladrollers 
Wereldwijd zijn van de bladrollers ruim tienduizend soorten beschreven waarvan er 
ongeveer 360 in Nederland en België voorkomen. 

Het zijn meestal kleine vlinders of motten waarvan er sommige zo klein zijn dat je er geen 
behoorlijke foto van kunt maken. Dat gaat op voor meer nachtvlinders, en die hele 
kleintjes, die je met het blote oog niet of nauwelijks ziet, zijn in dit boek niet te vinden. 
Wanneer ik iets fotografeer moet ik toch op zijn minst het gevoel hebben dat ik er een 
deugdelijke foto van kan maken, liefst een bijzondere, al heb je die garantie nooit op het 
moment dat je afdrukt. 

Veel foto’s gooi ik onderweg al weg, bij thuiskomst volgen er nog die in de prullenmand 
verdwijnen. Dan blijven er een aantal over en als je er later naar terugkijkt keur je er nog 
meer af, tot alleen de beste overblijven, of die plaatjes waarvan je denkt: daar kan ik nog 
wel iets mee. 

Van elke bladroller soort (en van veel andere nachtvlinders) heb ik maar een foto 
opgenomen. Als ik er meer heb die ik de moeite waard vind, natuurlijk meerdere, maar 
soms vind ik zelfs die ene foto niet goed genoeg, maar dan volgt de keuze: of plaatsen, of 
een complete soort weglaten en dan kies ik toch voor het eerste. 

Het gaat mij er nooit om of het diertje in kwestie goed op de foto staat. Ik wil gewoon 
boeiende foto’s maken, foto’s die iets vertellen, die intrigeren of die interessant zijn door 
hun compositie, lichtval of zoiets, maar bij die hele kleine vlinders ben je vaak inderdaad 
al blij als het onderwerp enigszins scherp op de plaat terecht komt, maar dat zijn meestal 
niet de meest interessante foto’s. 

Dit boek dient dus eigenlijk twee doelen; gegroepeerd rond een verzameling boeiende 
foto’s probeer ik ook het onderwerp zo compleet mogelijk te krijgen. Of dat lukt, of dat het 
een zoveelste compromis is dat daarmee zijn doel voorbij schiet, is iets dat waarschijnlijk 
pas veel later kan worden beoordeeld. 

Bladrollers komen wereldwijd voor op bladeren, scheuten, knoppen en vruchten. De 
rupsen voeden zich met loof en knoppen. Ze leven in een opgerold of samengevouwen 
blad (vandaar de naam). Er zijn soorten die gaten boren in stengels, of die gallen 
veroorzaken, waardoor ze schade kunnen aanrichten aan oogstgewassen en bomen en 
daarom door de mens als plaag worden gezien. 



Gehakkelde Bladroller  
Deze vlinder meet maximaal 2,5 centimeter. Hij is gemakkelijk te herkennen aan de hap 
die uit de voorrand van de voorvleugel lijkt te zijn genomen. Hij gebruikt vooral wilg als 
waardplant, maar ook berk, els, hazelaar en populier. 

Hij komt hier algemeen voor en ik heb er ook wel meer foto’s van maar door zijn egale 
bouw en kleuring is het een niet zo’n interessante vlinder om te fotograferen. 
Tegenwoordig probeer ik het zelfs niet meer wanneer ik hem tegenkom. Deze is gemaakt 
in het vroege najaar van 2014 in het Wolderveld. 

 



Kleine Boogbladroller  
Ook dit is een algemene soort die maar zo’n anderhalve centimeter wordt, maar hij werd 
pas in 1905 voor het eerst in Nederland gezien. Je vindt hem waar Spaanse aak of esdoorn 
groeit, zoals aan de voet van d’n Observant waar deze foto is gemaakt in de zomer van 
2015. 

 



Gehoekte Boogbladroller  
Deze nog geen twee centimeter grote vlinder komt niet zo algemeen voor en ik was dan 
ook blij met deze foto waarop het insect zelf wellicht wat onduidelijk te zien is, maar die 
juist door het perspectief een pak interessanter wordt dan de twee voorgaande. 

Je vindt hem bijvoorbeeld op meidoorn en dit exemplaar zat in de haag rond het weiland 
langs het grenspad in Wolder waar ik hem in de vroege herfst van 2014 fotografeerde. 

 



Esdoornboogbladroller  
Dit is dan weer een algemene soort die zo’n twee centimeter in doorsnede meet. De foto is 
niet haarscherp en het is ook niet de enige die ik van de esdoornboogbladroller (mooi 
scrabble woord) heb. Waarom ik deze koos is omdat het insect niet helemaal centraal in 
beeld zit waardoor de, verder vrij platte foto, iets intrigerends heeft. 

Het is een vlinder die je ook in de winter kunt tegenkomen op beuk, haagbeuk, wilg, eik of 
esdoorn. Deze foto is gemaakt op de Muizenberg in Vroenhoven in het vroege najaar van 
2014. 

 



Witschouderbladroller  
Het is een algemene soort bij ons, maar ik heb er helaas maar een foto van, want op zich is 
dit best een interessant diertje om te fotograferen. Dit exemplaar vloog onmiddellijk op 
toen ik hem op de korrel nam en ik zag hem niet meer. Zo’n anderhalve centimeter groot 
zit hij vaak hoog in een rozenstruik of appelboom waarom je meestal aan hem voorbijloopt 
zonder hem te zien. De foto was daarom toch wel een gelukje in het najaar van 2016 langs 
het pad naar de voet van de Cannerberg in het veld van Vroenhoven. 

 



Vruchtbladroller  
De vruchtbladroller is in Nederland en België algemeen, maar is pas sinds 1938 bekend en 
heeft zich vanaf dan snel over het land verspreid. Hij is polyfaag op bomen en struiken. In 
de fruitteelt kan deze vlinder flinke schade aanrichten. 

Ik vond deze, en zie hem daar wel vaker, in een van de boomgaarden op de Cannerberg. 
Deze foto is genomen in het voorjaar van 2014. 

 



C-smalsnuitje  
Hoewel dit vreemde beestje van goed anderhalve centimeter bij ons vrij algemeen is ben ik 
het maar een keer tegengekomen. Het zat stil op de tafel van een zitbank op het Plateau 
van Caestert in de gemeente Riemst in het voorjaar van 2016. Ik nam de foto voor ik ging 
zitten. Het vloog onmiddellijk weg en verdween in een dichte bossage van sleedoorn. 

 



Distelbladroller  
Het is geen bijzonder gelukte foto van deze twee centimeter grote vlinder, maar het is de 
enige die ik heb, al komt hij algemeen voor in heel Europa. Soms zie ik hem wel, maar hij 
is schuw en verdwijnt voordat ik de kans heb om scherp te stellen. De foto is gemaakt in 
Daalhof in de zomer van 2016, waar hij in een tuin zat. 

 



Zonnesproetbladroller  
Dit leuk gekleurd vlindertje meet nog geen twee centimeter. Het is vrij algemeen en als je 
een beukenhaag als tuinafscheiding hebt is de kans groot dat hij er zit. Ze vliegen in de 
zomer en deze foto is gemaakt in 2015 in Wolder waar hij aan de buitenkant van een tuin 
zat te zonnen. 

 



Grote Appelbladroller  
Jammer, maar een betere foto heb ik niet van deze rijk gekleurde vlinder die tot 2,5 
centimeter kan worden. Hij gebruikt allerlei fruitbomen om zijn eitjes af te zetten waar 
vervolgens de rupsen grote schade kunnen veroorzaken. Jonge vruchten worden diep 
aangevreten en bestrijding is vaak lastig. 

Deze vlinder is vooral algemeen in fruitstreken zoals bij ons, maar je ziet hem niet vaak; 
de eitjes en rupsen des te meer als je erop let. De foto is van de zomer van 2015 waar ik 
hem aantrof op het Plateau van Caestert in het deel van de gemeente Riemst, waar wilde 
fruitbomen staan. (o.a. appel, kers, pruim en abrikoos.) 

 



Heggenbladroller  
Deze vlinder van zo’n twee centimeter is heel algemeen maar door zijn schutkleur lastig 
waar te nemen. Je moet er naar zoeken. Ik kwam hem tegen op hondsroos in Kanne 
(Kannerveld) in het voorjaar van 2015. 

 



Gevlamde Bladroller  
Een mooie vlinder van zo’n twee centimeter die vroeger wel houtvlambladroller werd 
genoemd. Hij is vrij algemeen en laat zich goed fotograferen, maar dit is de enige foto die 
ik zelf de moeite waard vind. De foto is van de zomer van 2016, genomen op een jonge eik 
aan de rand van het ENCI bos. 

 



Bruinbandbladroller   
Ook deze vlinder heb ik maar een keer kunnen fotograferen in het voorjaar van 2014 waar 
ik hem tegenkwam op het pad van de Louwberg tussen de wijngaarden van de Nekum- en 
de Apostelhoeve. Het is maar een klein vlindertje van zo’n anderhalve centimeter en hij 
schijnt vrij algemeen te zijn, maar behalve die ene keer heb ik hem nooit gezien. 

 



Anjermot   
De anjermot is bijzonder polyfaag op loofbomen, struiken en kruidachtige planten. Soms 
ontwikkelt de soort zich tot plaaginsect. Hij is maar ongeveer twee centimeter maar valt 
op door zijn kleur en dat weet hij want het is een schuw vlindertje dat meestal verdwijnt 
voordat je je camera paraat hebt. 

De anjermot is in Nederland een vrij algemene en in België een niet zo algemene soort. De 
vlinder is hier waarschijnlijk als adventief terechtgekomen vanuit de kasteelt. De eerste 
waarneming in Nederland dateert van 1965. 

De foto is genomen langs de Jeker, vlakbij de Molen van Lombok, in het voorjaar van 
2016. 

 



Brandnetelbladroller   
Alweer niet zo’n goede foto van deze anderhalve centimeter metende vlinder die algemeen 
is overal waar brandnetels groeien en van het voorjaar tot de late zomer kan worden 
gezien, maar hij is meestal weg voordat je de kans krijgt om hem te fotograferen.  

De foto is gemaakt op het pad nabij Lombok dat langs een rietveld loopt en dat in de 
schaduw ligt waardoor het vlindertje mij te laat in de gaten kreeg. Hij zat in het licht en ik 
stond in het donker. Ik nam een paar foto’s, maar de andere zijn te onscherp of te vaag om 
te publiceren. De foto is van het voorjaar van 2017. 

 



Paardenbloembladroller    
Ik vind deze als foto wel geslaagd maar de vlinder is niet bijzonder duidelijk. Hij meet zo’n 
twee centimeter en het was in het najaar van 2015 dat ik hem fotografeerde in het ENCI 
bos, vlakbij de afrastering van de groeve. 

In onze streken is het een gewone soort, overal wel waar een overvloed aan 
paardebloemen bloeien. 

 



Koolbladroller    
De koolbladroller heeft allerlei kruidachtige planten, waaronder koolsoorten, en zelfs ook 
struiken en bomen als waardplanten. Hij is zo’n twee centimeter en is in Nederland en 
België algemeen. De foto is gemaakt in het Vroenhovenveld (achter de wijk Daalhof) in de 
zomer van 2015. 

 



Zomerspikkelbladroller    
Een wat onscherpe foto van deze vlinder van een centimeter of twee. Deze algemeen 
voorkomende zomerspikkelbladroller kwam ik maar een keer tegen en het is ook niet goed 
duidelijk waar je hem moet zoeken want hij is zeer polyfaag, er zijn meer dan 120 
waardplanten geregistreerd. De foto is bij toeval genomen in het Jekerdal in het voorjaar 
van 2016. 



Vroege Dwergbladroller    
Deze foto is een geluksvoltreffer. Het vlindertje is zo klein (nog geen centimeter) dat het 
eigenlijk niet had mogen lukken en de foto is niet alleen scherp, maar nog niet eens zo 
oninteressant. Bovendien is deze vlinder hier niet zo algemeen en had ik geluk dat ik hem 
tegenkwam in de berkenlaan naar Veldwezelt, vlakbij de Neanderthaler site in het 
voorjaar van 2015. 

 



Beukenspiegelmot    
De beukenspiegelmot heeft beuk, en in veel mindere mate eik als waardplanten. Hij is 
ongeveer anderhalve centimeter en hier vrij algemeen. Ik vind het als foto maar niks, maar 
goed het is de enige die ik heb van dit diertje en ik weet niet eens meer waar ik hem heb 
genomen maar in elk geval in het voorjaar van 2014. 

 



Erwtenbladroller    
Hier groeien weinig erwten, sowieso zie ik zelden peulvruchten op de velden staan, maar 
daarvoor vind je in de natuur veel wikke en lathyrus en andere peulzadigen die deze vrij 
algemene vlinder als waardplanten gebruikt. Het voordeel is dat hij zich bij ons niet vaak 
als plaaginsect ontwikkelt terwijl dat in een tuinbouwstreek met veel peulvruchten wel het 
geval is. Hij is zo’n anderhalve centimeter en ik kwam hem tegen in de berm van de 
Susserweg in het voorjaar van 2016. 

 



Fruitmot    
Deze foto is bij mij thuis genomen en iedereen heeft dit diertje wel gezien maar misschien 
niet zo bewust. Hij is anderhalf tot twee centimeter en hij kan zich natuurlijk ontwikkelen 
tot een plaaginsect in de fruitteelt. Hij is algemeen. De foto is van dit voorjaar. 

 



Gewone Spiegelmot    
Hij wordt in Nederland ook wel okkernootmot genoemd. De gewone spiegelmot is 
ongeveer anderhalve centimeter. Zijn waardplanten zijn eik en tamme kastanje, wellicht 
ook walnoot. De rupsen leven in de vruchten. 

Hij is hier vrij algemeen. De foto is genomen in de Campagne in het voorjaar van 2016. 

 



Margrietwortelmot    
Dit is best een grappige foto, vind ik. Langs het Albertkanaal in Vroenhoven waren 
groenwerkers bezig. Dit exemplaar zat op het dek van hun vrachtautootje waaronder 
gereedschappen of zoiets lagen. Dat was in de vroege herfst van vorig jaar. 

Het probleem met het onderhoud van groenpercelen is dat het vaak op het verkeerde 
moment plaatsvind, of te rigoureus. Onderhoud is nodig in cultuurpercelen omdat anders 
bepaalde soorten planten gaan overheersen, of omdat er in een droge zomer als deze 
brandgevaar ontstaat, maar om te maaien wanneer het struweel vol eitjes of larven zit is 
natuurlijk niet zo slim en om alles weg te halen op hier en daar iets ‘waardevols’ na, heeft 
een onmiddellijke verarming in het volgende seizoen tot gevolg met als resultaat het 
omgekeerde van dat wat je wilt bereiken; toename van de insectenpopulatie. 

Deze vlinder is hier niet zo algemeen en hij is zo’n anderhalve centimeter in spanwijdte. 
Hij heeft niet alleen margriet maar ook boerenwormkruid als waardplant. 

 



Bleke Vlekwortelmot    
Dit vind ikzelf een interessante foto van dit anderhalve centimeter groot insect omdat de 
schutkleur werkt op de bast van deze boom die hij beslist niet als waardplant heeft, want 
dat is bijvoet. 

De mot is hier algemeen. De foto is in het voorjaar van 2017 gemaakt aan de rand van het 
Cannerbos waar hij ondanks zijn schutkleur alert zat te rusten op dood hout. 

 



Schorsboorder    
Een vreemde, bijna abstracte foto, waarop de bijna twee centimeter metende vlinder 
ondergeschikt is aan het geheel dat door lichtinval is ontstaan. Het is een soort met een 
voorkeur voor oudere bomen vanwege de dikkere schors. Je ziet hem niet veel want hij is 
schaars hier. De foto is genomen op de flank van de Cannerberg in een kersenboomgaard 
in het voorjaar van 2016. 

 



Hoefijzermot    
Deze kan tot 2,5 centimeter groot worden. Het diertje heeft bruine voorvleugels met aan 
de binnenrand een opvallende witte haak. In rust lijkt hierdoor een wit hoefijzer over de 
vlinder te zijn getekend. 

Hij is vrij algemeen. De foto is gemaakt op het pad door het Poppelmondedal in de zomer 
van vorig jaar. 

 



Witte Oogbladroller    
Ook deze is vrij algemeen en meet goed anderhalve centimeter. Hij is goed beschut met de 
berk als waardplant. De foto is genomen op d’n Observant in het voorjaar van 2016. 

 



Gemarmerde Oogbladroller    
Maar anderhalve centimeter meet dit vlindertje en het is eveneens een berken- maar ook 
een wilgen liefhebber. Hij is algemeen. De foto is in de zomer van 2016 gemaakt op het 
Plateau van Caestert in de gemeente Riemst. 

 



Tweekleurig Knoopvlekje    
Dit diertje is hier niet zo gewoon. Het meet anderhalf tot twee centimeter en ik kwam het 
tegen langs de Jeker (Jezuïetenpad) in de zomer van 2016.  

 



Gewone Witvlakbladroller    
Dit is dan weer een algemene soort waarvan de vlindertjes tussen anderhalf en twee 
centimeter meten. Je vindt hem ’s zomers op bijvoorbeeld meidoorn of sleedoorn en dit 
exemplaar zat in de vroege zomer van dit jaar in de gemengde haag in het Kannerveld. 

Ik heb het diertje wel eens eerder gefotografeerd, maar nooit echt scherp. Vaak werkt hun 
schutkleur tegen een wat bruine achtergrond en kan de camera geen punt vinden om op te 
focussen. Daarbij gaat bij een macroinstelling bij de geringste beweging heel vaak de 
scherpte verloren, maar deze is aardig gelukt, al is het geen werkelijk bijzondere foto (dat 
geldt overigens voor de meeste macro opnamen). 

 



Pinguintje    
Ik vind het meer op een pastoortje in kazuifel lijken, maar goed. Het is ruim twee 
centimeter en vrij algemeen, een soort die tot in de herfst kan worden waargenomen. Deze 
foto is gemaakt in oktober 2016 waar hij in de late zon geplakt zat tegen de wand van de 
Duivelsgrot. 

 



Rozenhermelijnbladroller    
Ook dit exemplaar is zo’n twee centimeter en is vrij algemeen op (wilde) rozen. Deze 
bijzondere foto maakte ik in een tuin in Campagne waar het op een stoel zat, in de zomer 
van 2015. 

 



Geisha    
De geisha of het geishamotje heeft een spanwijdte van 14 tot 18 millimeter. Het 
overwintert als rups die leeft van dood en verdord blad. Het is in Nederland en België een 
wijdverbreide maar niet zo algemene soort. 

Toen ik deze foto maakte was het tevens de enige keer dat ik het diertje zag. Dat was in de 
late zomer van 2014 op het Plateau van Caestert in de gemeente Wezet. 

 



Woudbladroller    
De woudbladroller, die tot twee centimeter spanwijdte meet, is in Nederland een vrij 
algemene maar in België een niet zo algemene soort, die verspreid over het hele gebied 
kan worden gezien. De soort vliegt van mei tot halverwege augustus. Het is een polyfaag 
die ondermeer kamperfoelie, bosbes, den en berk als waardplanten heeft. 

De foto is genomen in het Jekerdal aan de Bieslanderweg in het late voorjaar van 2015. 

 



Oranje Dwergbladroller    
Een vlindertje van nog geen anderhalve centimeter dat op gewone berenklauw kan worden 
gevonden. Hij is hier vrij gewoon maar vliegt alleen in de zomer. De foto is gemaakt in het 
Jekerdal (Jekerpark) in augustus van vorig jaar. 

 



Leverkleurige Bladroller    
De vlinder heeft een spanwijdte tussen de 16 en 24 millimeter. De vliegtijd is juni tot 
halverwege september. Waardplanten zijn ondermeer eik, wilg, berk, kamperfoelie en 
lijsterbes. Maar ook op vruchtbomen als appel en peer waar de soort voor flinke schade 
kan zorgen. In Nederland en België is ze algemeen. 

Een lastig te fotograferen diertje. Deze foto is van de zomer van vorig jaar, genomen op de 
flank van de Cannerberg in Wolder. 

 



Schimmelbladroller    
De schimmelbladroller is uitstekend gecamoufleerd als vogelpoepje, waardoor het voor 
insectenetende vogels een onsmakelijk hapje lijkt. Hij zit vaak op heggenrank, maar deze, 
in onze contreien zeldzame vlinder, heb ik gefotografeerd in het voorjaar van 2014 terwijl 
hij zat te zonnen op een stuk dood hout aan de rand van het Cannerbos (Hoog Cannerbos). 

 



Geelbuikbladroller    
Meet ook zo’n twee centimeter en is hier algemeen in het voorjaar. De foto nam ik in mei 
2014 langs de Jeker in Kanne. 

 



Rode Knopbladroller    
De rode knopbladroller is in Nederland en België een algemene soort, die verspreid over 
het hele gebied kan worden gezien. De soort vliegt van mei tot in oktober. De spanwijdte 
bedraagt tussen de 12 en 17 millimeter. De foto is genomen in de zomer van 2016 op de 
Sint Pietersberg aan de rand van de ENCI groeve, niet ver van de visvijver. 

 



Struikbladroller    
De spanwijdte van de vlinder bedraagt tussen de 15 en 22 millimeter. De soort overwintert 
als rups. Ze is polyfaag en heeft onder anderen eik, berk, spar, kruiskruid en braam als 
waardplanten. 

De struikbladroller is in Nederland en België een algemene soort, die verspreid over het 
hele gebied kan worden gezien. De soort vliegt van eind april tot in juli. 

De foto is gemaakt vlakbij mijn woning waar ik hem aantrof op een deken die hing te 
luchten in een tuin, in het voorjaar van 2016. 

 



Grootkopbladroller    
De vlinder heeft een spanwijdte tussen de 13 en 18 millimeter en vliegt in gebieden met 
veel eiken in de maanden juli en augustus. 

Ik trof hem aan in het ENCI bos in de zomer van 2015. 
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Houtboorders 
De meeste houtboorders zijn grote nachtactieve vlinders. Overdag zitten ze op een 
grashalm of stam. Ze leggen hun eieren tussen twijgen. De jonge rupsen eten eerst de bast, 
oudere larven eten ook hout of merg. Omdat uit dit soort voedsel niet zoveel energie 
gehaald wordt hebben de larven tot drie jaar groeitijd nodig. De hierop volgende 
verpopping kan in de uitgegeten gangen in het hout of buiten plaatsvinden. Sommige 
soorten richten door hun eetgewoonte grote schade aan bijvoorbeeld vruchtbomen aan. 

In onze contreien komen maar twee soorten dagactieve houtboorders voor. 

Wilgenhoutvlinder    
Hij is algemeen in heel Nederland en België. De wilgenhoutvlinder geeft de voorkeur aan 
een vochtige omgeving met oude bomen zoals wilg, populier of iep. De vliegtijd is van april 
tot en met augustus. 

De foto’s zijn gemaakt in het ENCI bos en aan de Jeker (Sint Pieter) in de vroege zomer 
van 2015. 





Gestippelde Houtvlinder    
Kan tot zes centimeter groot worden, maar je ziet ze weinig, al is het hier een vrij 
algemene vlinder. De draadvormige antennen van het mannetje zijn onderaan geveerd, 
die van het vrouwtje helemaal draadvormig. Ze vliegen weinig en vrij onbeholpen. 

De gestippelde houtvlinder komt vooral voor langs bosranden, in boomgaarden en in 
siertuinen. De foto is genomen op de Cannerberg in de zomer van 2016.  

Waardplanten zijn o.a. beuk, appel, sporkehout, gewone es en maretak. 
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Bloeddrupjes 
In deze familie zijn ruim duizend soorten bekend. Het zijn dagactieve vlinders waarvan in 
Nederland en België 6 soorten voorkomen. De meeste soorten komen voor in tropische 
gebieden. 

De vlinders hebben voor vijanden een vieze smaak. Gedurende hun hele levenscyclus zijn 
de bloeddrupjes giftig. Het gif bestaat onder meer uit blauwzuur. De antennes van de 
bloeddrupjes zijn meestal knotsvormig of getand. Rupsen zijn vaak groen met zwarte 
stippen. 

Metaalvlinder    
Het is een kleine vlinder met een vleugellengte van 12 tot 16 millimeter. De vleugels 
hebben een prachtig metallic groene kleur. 

De vlinder komt in Nederland en België voor en heeft als leefgebied matig vochtige 
zandgrond, waar zijn waardplanten, diverse zuring soorten voorkomen. De vliegtijd is van 
half mei tot en met begin augustus. 

De foto’s zijn genomen aan de Pietersplas in de zomer van 2017. 







Bruine Metaalvlinder    
Het mannetje is met een voorvleugellengte van 10 tot 12 millimeter iets groter dan het 
vrouwtje. Bij het mannetje zijn de vleugels zwartbruin, bij het vrouwtje is iets van metaal-
groene glans te zien. De imago heeft een gereduceerde roltong en neemt geen voedsel op. 

De vlinder heeft een verborgen leefwijze, komt niet op bloemen en ook niet op licht. 
Hierdoor wordt hij mogelijk veel over het hoofd gezien. Hij gebruikt struikhei, en soms 
zomereik, als waardplanten. 

In Nederland en België is de bruine metaalvlinder zeldzaam. In Nederland wordt de soort 
wel op de zandgronden gezien, in België vooral in De Kempen en in Namen en 
Luxemburg. De soort vliegt van halverwege juni tot in augustus in één jaarlijkse generatie. 

De foto is genomen in de Kempen, achter Pietersheim in Lanaken in de vroege zomer van 
2017. 

 



Sint-jansvlinder    
De vlinder komt hier relatief veel voor, vooral aan het Albertkanaal ter hoogte van 
Vroenhoven waar ik elk jaar weer een nieuwe populatie tegenkom op de daar groeiende 
wilde marjolein. Het is een typische zomervlinder die als waardplant rolklaver en andere 
vlinderbloemigen heeft. 

Op de foto’s foerageert hij op de al eerder genoemde marjolein en op koninginnenkruid. 

 









Kleine Sint-jansvlinder    
Met een spanwijdte van ongeveer 30 tot 35 millimeter is het een vrij kleine vlinder. 

De waardplanten zijn soorten wikke, (met name vogelwikke), gewone rolklaver, 
honingklaver en veldlathyrus. 

In Nederland is het een zeer zeldzame soort, die sinds 1994 weer in Zuid-Limburg wordt 
waargenomen. Sindsdien wordt deze soort jaarlijks op een gering aantal plaatsen in Zuid-
Limburg gezien. Het lijkt er op dat het aantal waarnemingen de laatste jaren echter weer 
afneemt. Hij staat op de Rode Lijst als gevoelig. In België is de soort zeldzaam in het 
zuiden. De vliegtijd is juni en juli. 

Deze foto’s nam ik in het Poppelmondedal in juni van dit jaar waar hij rondscharrelt op 
uitgebloeide klaver. 





Vijfvlek-sint-jansvlinder    
Deze vlinder is in Nederland en België zeldzaam maar wel verspreid over het hele gebied, 
alleen in Zeeuws-Vlaanderen is hij op een aantal plaatsen algemeen. Dit is een soort die 
heel gevoelig is voor maaien op het verkeerde moment. De foto’s zijn genomen langs het 
Albertkanaal in Ternaaien (Petit Lanaye) in de zomer van 2015, maar ik betwijfel of je hem 
daar nog aantreft. Natuurverenigingen en overheden zijn de laatste jaren echt niet goed 
bezig wat het maaibeleid betreft. 

Ik fotografeerde hem op een van zijn waardplanten, de gewone rolklaver, die hier in de 
streek veel voorkomt (evenals moerasrolklaver), maar die in aantallen afneemt, dankzij 
dat verkeerde maaibeleid. 

Zoals iedereen wel heeft gemerkt verandert de duur en de intensiteit van de seizoenen en 
worden m.n. het laatste decennium steeds extremer. Dit jaar begon de winter pas nadat 
het winterseizoen voorbij was en de lente volgde heel plotseling, veel te laat en warm 
waardoor planten massaal ontkiemden en bloemen gingen vormen. Insecten reageren niet 
op de kalender maar op wat er daadwerkelijk in de natuur gebeurt. Hierdoor kwam onder 
andere de vlinderpopulatie traag en aarzelend op gang waardoor de afzet van eitjes veel 
later dan gewoonlijk was. Toen de maaiers kwamen in de eerste helft van mei, zoals op 
hun agenda stond, zaten de bermen en weiden vol eitjes en larven, met als resultaat een 
niet te onderschatte massamoord binnen de insectenpopulaties die zeker de laatste jaren 
toch al onder druk staan. De veel te hete zomer met een droogteperiode van acht weken 
deed de rest, met het gevolg dat je begin augustus nog nauwelijks vlinders ziet en dat ook 
veel andere insectensoorten nog maar in minimale hoeveelheden aanwezig zijn. 

Bovendien werd er vorig jaar in de vroege herfst (september) rigoureus gerooid. Ik zag het 
niet alleen langs het kanaal maar ook bijvoorbeeld in het Frontenpark. Zo vroeg is in de 
eerste plaats al nadelig voor de dan nog vliegende insecten, maar als het rooien ook nog 
eens zo intensief gebeurt heeft dat ook zijn weerslag op het volgende seizoen. 

Rooien gebeurt om overheersende of woekerende planten in te dammen wat op zichzelf 
legitiem is in een te klein gebied. Het is niet de bedoeling dat het hele perceel dichtgroeit 
met bijvoorbeeld brandnetels, maar het moet wel met overleg gebeuren zodat ook alleen 
die soorten worden aangepakt die een bedreiging vormen voor de verscheidenheid, maar 
als het betekent dat er met bosmaaiers een regelrechte kaalslag plaatsvindt kan dat alleen 
maar nadelig zijn voor de bewuste biotoop, zeker als dit beleid in volgende seizoenen nog 
wordt doorgetrokken. 
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Wespvlinders 
De familie telt bijna 1400 soorten. De vlinders in deze familie hebben nauwelijks de voor 
vlinders karakteristieke schubben. Alleen op de randen van de smalle vleugels komen ze 
voor. Als gevolg hiervan zijn de vleugels vrijwel doorzichtig. Wespvlinders vertonen veel 
overeenkomsten met bijen en wespen. Sommigen doen zelfs alsof ze willen steken. 

De lichamen zijn vaak geel gestreept, soms zelfs erg helder. De antennes zijn eenvoudig. 
De algemene verschijning lijkt daardoor voldoende op die van wespen of hoornaars om 
het aannemelijk te maken dat er sprake is van verminderde jacht op hen als gevolg van 
mimicry. Zij kunnen daarom overdag actief zijn. Het lichaam is zwart, blauwachtig of 
donkerbruin, met gele of oranje strepen. De vleugelspanwijdte varieert van een tot vier 
cm. 

Sommige soorten zijn een plaag voor fruitbomen of houtbouw. Zo kan de rups van de 
hoornaarvlinder met lange gangen het hout van oude populieren vernielen. De rupsen van 
bijvoorbeeld de frambozenglasvlinder kunnen schade in de frambozenteelt aanrichten. 

Wolfsmelkwespvlinder    
Een klein vlindertje van maximaal een centimeter, die heksenmelk als waardplant heeft. 

In Nederland en België is het een zeer zeldzame soort die vooral gezien wordt rond de 
grote rivieren. De vlinder heeft één generatie die vliegt van halverwege mei tot en met juli. 

De foto’s zijn gemaakt langs het Albertkanaal bij Kanne in de vroege zomer van 2015. 



 



Frambozenglasvlinder    
De imago kan geen voedsel opnemen en vliegt voornamelijk overdag. De 
voorvleugellengte bedraagt tussen de 11 en 14 millimeter. Hij overwintert twee jaar als 
rups en heeft framboos als waardplant. 

De frambozenglasvlinder is in Nederland een zeldzame maar in België een vrij algemene 
soort. De vlinder kent één generatie die vliegt van eind juni tot en met augustus. 

De foto is gemaakt op het Plateau van Caestert in de gemeente Riemst, begin juli van dit 
jaar. 

 



Hoornaarvlinder    
Andere benamingen zijn horzelvlinder en wespvlinder.  

Deze vlinder lijkt sprekend op grotere wespensoorten als de hoornaar en heeft een 
spanwijdte van 3-4 centimeter. Deze gelijkenis dient om vijanden zoals vogels af te 
schrikken en wordt mimicry genoemd. Belangrijk onderscheid met de hoornaar is dat 
deze meer oranje is, minder behaard en een duidelijke wespentaille heeft. De wespentaille 
wordt nagebootst door de bruine driehoekige vlek voor het borststuk. Ondanks het 
vervaarlijke uiterlijk is de onschuldige hoornaarvlinder zoals alle vlinders volkomen 
weerloos. 

Er zijn nog wel bijzonderheden aan deze soort; de hoornaarvlinder behoort tot de 
nachtvlinders maar is alleen overdag actief. Ook eet deze soort alleen als rups; eenmaal uit 
de pop wordt geen voedsel meer opgenomen. De vlinder vliegt maar zelden en wordt 
meestal op boomstammen aangetroffen. 

De foto is genomen op het Plateau van Caestert in Petit Lanaye (Klein Ternaaien - 
gemeente Wezet) in de zomer van 2012. 





Wilgenwespvlinder    
Deze tot anderhalve centimeter metende vlinder is soms moeilijk te onderscheiden van de 
appelglasvlinder en de berkenglasvlinder en is in Nederland en België algemeen. Toch 
kom je hem zelden tegen. De foto is genomen in de zomer van 2015 in het Jekerdal op de 
bloemenweide naast de CNME natuurtuinen. 

 



Appelglasvlinder    
Deze kleine vlinder is in Nederland een buiten boomgaarden zeldzame en in België een 
vrij algemene soort. De vlinder kent één generatie die vliegt van eind mei tot en met 
augustus. 

De foto’s zijn genomen op het Plateau van Riemst (Heukelom) in de zomer van 2016. 

 





Bessenglasvlinder    
Hij wordt tot twee centimeter in spanwijdte. De waardplanten komen uit het geslacht 
Ribes met daarnaast wilde kardinaalsmuts. De rupsen leven van de bast en het hout van 
de planten. De soort overwintert als rups meestal in een tak. De vliegtijd is halverwege mei 
tot en met juli. 

In Nederland is het een niet vaak waargenomen vlinder die vermoedelijk echter vrij 
algemeen is. Ook in België is de soort vrij algemeen. 

De foto is genomen op het Plateau van Caestert in de gemeente Riemst in juli van dit jaar. 

 



Klaverwespvlinder    
De klaverwespvlinder komt vrijwel uitsluitend voor in Zuid- en Midden-Limburg, waar hij 
zeldzaam is. Op de Rode Lijst staat hij als gevoelig. 

Hij is iets groter dan een centimeter. De waardplanten zijn soorten vlinderbloemigen 
(grofweg "klaver"), met name gewone rolklaver en honingklaver. 

Op de foto die langs het Albertkanaal in Veldwezelt is genomen in de zomer van 2017, 
foerageert hij op wondklaver. 
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Spinners 
De Spinners familie telt ongeveer 1500 soorten. Enkelen, zoals de hageheld, zijn overdag 
actief. In Nederland en België komen zestien soorten voor. 

De wollig behaarde en zwaar gebouwde vlinders hebben geen roltong en eten niet meer als 
imago. Ze eten hun reserves als rups bij elkaar. Deze middelgrote vlinders zijn vaak bruin 
of grijs met enkele witte stippen. De vrouwtjes zijn over het algemeen een stuk groter dan 
de mannetjes. De vleugelspanwijdte bedraagt meestal minder dan 4 cm. 

De rupsen leven samen in tenten of webben van zijde (vandaar de naam), waarin de zon 
fraai weerkaatst. Ze verpoppen zich in stevige, eivormige, papierachtige cocons. Je vind 
deze soort op het loof van allerlei bomen. 

Hageheld    
De hageheld is een grote, krachtige bruine vlinder. De vrouwtjes zijn nog groter dan de 
mannetjes. De mannetjes hebben sterk gekamde voelsprieten. De spanwijdte bedraagt 
tussen de 45 en 75 millimeter. 

De mannelijke vlinders fladderen vooral overdag bij zonneschijn, snel zigzaggend, terwijl 
de vrouwtjes pas vliegen als het gaat schemeren. 

Hij is tamelijk algemeen maar staat desondanks op de Rode Lijst als gevoelig. 









Veelvraat    
De veelvraat is een grote diklijvige, dagactieve nachtvlinder die in Nederland wijdverbreid 
voorkomt. Je vindt ze zelfs langs wegbermen en op droge taluds met veel braamstruiken. 

De mannetjes vliegen overdag, maar vliegen zo snel dat ze nauwelijks waarneembaar zijn. 
De vrouwtjes zitten meestal in de braamstruiken of in het gras. De vliegperiode is van mei 
tot en met augustus. 

De foto’s zijn allebei genomen in het veld van Vroenhoven (Vroenhovenweg) maar op 
verschillende tijdstippen, in de zomers van 2015 en 2016. 





Gevlamde vlinder    
De gevlamde vlinders werden vroeger ook wel "berkenspinners" genoemd en hebben een 
spanwijdte van 50-60 millimeter. 

De waardplant van de gevlamde vlinder is in de eerste plaats de berk, maar ook de els 
wordt soms gebruikt. De gevlamde vlinder is in Nederland zeldzaam, bijna alleen nog 
waar te nemen op de Veluwe. 

De vliegperiode is van maart tot en met mei. De vrouwtjes rusten op boomstammen. De 
mannelijke vlinders fladderen vooral overdag bij zonneschijn rond, terwijl de vrouwtjes 
pas vliegen als het gaat schemeren. 

De foto is genomen in de Kempen nabij Gellik in de zomer van 2013. 
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Nachtpauwogen 
De nachtpauwogen zijn een familie met ruim 2000 soorten. 

De middelgrote tot grote vlinders (bij de nachtpauwogen horen de grootste vlinders ter 
wereld) zijn meestal na zonsondergang actief, maar mannetjes kunnen ook overdag 
zoekend naar een vrouwtje worden gezien. Het korte leven van de vlinder, meestal enkele 
weken, is helemaal gericht op het voortbrengen van nageslacht. 

In Nederland en België komen twee inheemse soorten voor, de tauvlinder en de 
nachtpauwoog. 

Tauvlinder    
De vlinder meet tussen de 60 en 84 millimeter. De soort overwintert als pop. De 
mannetjes zijn snelle, onrustige vliegers op zoek naar de vlak bij de grond rustende 
vrouwtjes. 

Deze vlindersoort komt voor in loofbossen. In Nederland is de soort zeldzaam en komt 
vooral voor op de Veluwe. In België is de soort bekend van bossen uit het midden en 
zuiden van het land. Waardplanten zijn vooral beuk, maar ook berk, zwarte els, boswilg en 
wilde lijsterbes. 

De foto’s zijn genomen in de Kempen nabij Pietersheim in Lanaken in de zomer van 2015. 





Nachtpauwoog    
De vrouwtjes hebben een spanwijdte tussen de 48 en 90 millimeter en zijn daarmee vaak 
groter dan de mannetjes die slechts een spanwijdte van 40 tot 65 millimeter bereiken. 

Het is een van de grootste vlinders van midden-Europa. In Nederland waar te nemen 
vooral op heiden en langs de bosrand op zandgrond. De vliegtijd is van mei tot juni.  

Waardplanten zijn onder andere berk, zomereik, wilg, ratelpopulier, struikheide, 
moerasspirea, sleedoorn en braam. 

De foto is gemaakt in de Eijsder Beemden in de zomer van 2017. 
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Venstervlekjes 
De venstervlekjes familie telt zo'n 940 soorten, waarvan de meeste in de tropen en 
subtropen voorkomen. Uit Europa is maar één soort bekend, de bosrankvlinder. Vroeger 
werd de familie verwant geacht aan de grasmotten, en daarmee in één superfamilie 
geplaatst. 

Bosrankvlinder    
Het is een piepklein vlindertje van nog geen centimeter. De voorvleugel heeft in het 
midden een opvallende doorzichtige vlek, het "venstertje". Ook op de achtervleugel zitten 
dergelijke venstertjes. 

De imago vliegt overdag in de zon en schiet dan van bloem naar bloem van bijvoorbeeld 
braam. 

Het is in Nederland en België een zeer zeldzame soort. In Nederland is hij alleen bekend 
uit Zuid-Limburg, in België uit de provincies Luik, Luxemburg en Namen. De habitat 
bestaat uit warme bosranden op kalkrijke bodem. 

De foto is genomen op d’n Observant in juni van dit jaar. 
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Spanners 
Spanners werden vroeger ook wel landmeters genoemd vanwege de kenmerkende 
voortbeweging van de rupsen waarbij het diertje een afstand lijkt af te passen. Het is een 
grote familie met ruim 21.000 soorten, waarvan er zo’n 300 in Nederland voorkomen.  

Veel soorten hebben een smalle buik en brede, afgeronde vleugels. Ze worden gewoonlijk 
plat gehouden met de achtervleugels zichtbaar. Als zodanig zien ze er nogal vlinderachtig 
uit, maar toch zijn het in de meeste opzichten echte motten: de overweldigende 
meerderheid vliegt 's nachts, en de antennes van de mannetjes zijn vaak geveerd. De 
vrouwtjes van sommige soorten zijn ongevleugeld. 

De rupsen hebben een duidelijk herkenbare manier van voortbewegen: eerst wordt het 
achterlichaam tot aan de borst opgetrokken, zodat de rups de vorm van de Griekse letter 
omega heeft. Daarna wordt het voorlichaam vooruit geschoven, zodat de rups zich weer 
over de volle lengte uitspant. Hieraan ontleent de familie haar naam. 



Oranje Berkenspanner    
Wordt niet groter dan twee centimeter. De vlinder vliegt overdag en is in Nederland 
zeldzaam en in België tamelijk algemeen. Ze vliegen vroeg in het voorjaar zoals op deze 
foto van 2014 op het Plateau van Caestert in de gemeente Riemst. 

 



Bosbesbruintje    
Dit vlindertje wordt nog geen anderhalve centimeter. Hij heeft niet alleen bosbes maar 
ook wilg en ratelpopulier als waardplant. Het bosbesbruintje is in Nederland en België een 
zeldzame soort. De foto is gemaakt op d’n Observant in het voorjaar van 2015. 

 



Boterbloempje    
Het boterbloempje komt voor in het oosten en zuiden van Nederland langs zonnige 
bosranden en droge gebieden. De vlinder vliegt overdag van half april tot begin juli. Hij 
kan tot drie centimeter spanwijdte meten. De waardplanten zijn verschillende 
kruidachtige planten, waaronder de witte dovenetel, bergandoorn, kattendoorn en 
hertsmunt. 

Ik kwam hem tegen op het Plateau van Eben-Emael in het voorjaar van 2014. 

 



Dennenbandspanner    
Hij gebruikt spar als waardplant en dat is een boom die je in de onmiddellijke omgeving 
niet veel vindt. Op het grondgebied van Maastricht groeien vooral loofbomen. Ik vond dit 
diertje dan ook in de Hoge Kempen tijdens een van mijn bezoeken vorige zomer. 

De soort breidt haar areaal uit naar het noorden. De dennenbandspanner is in Nederland 
in 1978 voor het eerst waargenomen en is er, behalve in Zuid-Limburg, zeldzaam. Ook in 
België is de dennenbandspanner zeldzaam en vooral bekend uit het zuiden. 

 



Dennenspanner    
Kan tot 3,5 centimeter worden. Waardplant is de den, maar bij gebrek daaraan worden 
ook wel andere naaldbomen gebruikt. De vliegtijd, van deze in Nederland vrij algemene 
vlinder, loopt van eind april tot begin juli. Wanneer het warm weer is kunnen de 
mannetjes vliegend rond dennen ook overdag worden gezien. 

De foto is genomen in de Hoge Kempen in Lanaken, nabij Pietersheim in de zomer van 
2017. 

 



Gerande Spanner    
De vlinder is algemeen in Nederland en België. Komt voor in parken, tuinen, loof- en 
gemengde bossen, vooral in vochtige, wat schaduwrijke gebieden. De vliegtijd is van april 
tot en met oktober. 

De camouflagevlekken zijn uiterst effectief, de vlinders zien eruit als vogelpoepjes. Ze 
worden door vogels zelden herkend. De rupsen leven op populier, wilg en hazelaar. 

De foto is genomen in het Jekerdal (Jekerpark) in het voorjaar van 2016. 

 



Gestreepte Bremspanner    
Wordt anderhalf tot twee centimeter en is in Nederland een zeldzame en in België een 
schaarse soort. Deze foto, de meest duidelijke uit een kleine reeks, is in het voorjaar van 
2017 genomen in het Poppelmondedal. 

 



Gewone Heispanner    
Dit is geen soort die je bij ons verwacht, maar wel op de Hoge Kempen waar ik de foto 
nam in de zomer van 2015. Het is een vlinder die tot 3,5 centimeter spanwijdte kan meten 
en is in Nederland en België algemeen op zandgrond met lichte bossen en heideplanten. 

De volwassen gewone heispanner voedt zich met de nectar van struikheide en 
verschillende soorten klaver. Struikheide dient daarnaast ook als waardplant, samen met 
allerlei andere houtige en kruidachtige planten. 

De vliegtijd loopt tot begin augustus. Ze worden vooral opgemerkt op warme en zonnige 
dagen. 

 



Grote Voorjaarsspanner    
Het vrouwtje heeft rudimentaire vleugels en kan niet vliegen. De spanwijdte van de 
mannetjes is 36 tot 42 mm. 

Als leefgebied geeft de vlinder de voorkeur aan loofbos. Hij komt vrij algemeen voor in 
Nederland en België. De vliegtijd is van februari tot en met april. 

Als voedselplant dienen diverse loofbomen, zoals meidoorn, iep, Prunus, berk, wilg, eik, 
linde, haagbeuk en els. 

De foto is van het voorjaar van 2015, genomen op de Cannerberg. 

 



Klaverspanner    
Deze vlinder komt in onze contreien vrij veel voor. Zowel langs de Jeker, op de Sint 
Pietersberg als langs het Albertkanaal. 

Hij wordt tot zo’n drie centimeter en je ziet hem zowel in het voorjaar als in de zomer. 

In Nederland en België is het een heel gewone vlinder, maar in de oostelijke helft van 
Nederland zijn er gebieden waar hij nauwelijks wordt gezien. 

 







Kleine Herculesspanner    
De voorvleugellengte bedraagt tussen de 14 en 17 millimeter. Hij overwintert als pop en 
heeft bosbes als waardplant, maar gebruikt ook wel andere kruidachtige planten. 

De kleine herculesspanner is in Nederland een algemene en in België een niet zo algemene 
soort. De vlinder kent één generatie die vliegt van eind april tot halverwege juli. 

De foto is van juli 2018, genomen in het Poppelmondedal. 

 



Oranje Bremspanner    
De oranje bremspanner meet tot anderhalve centimeter en is in Nederland en België een 
zeldzame soort. De vliegtijd is van halverwege april tot halverwege augustus. Hij vliegt bij 
zonnig weer en rust met de vleugels naar elkaar toe gevouwen en komt verspreid over het 
land lokaal voor, vooral op zandgronden. Rode Lijst: ernstig bedreigd. 

De foto is genomen in de Hoge Kempen te Lanaken, nabij Pietersheim in de zomer van 
2015. 

 



Vals Witje    
Het vals witje is de enige witte spanner met zwarte aders in Nederland en België en heeft 
zijn noordelijke areaal-grens in Limburg. 

Het kan tot vier centimeter worden en heeft populaties zowel in het Poppelmondedal als 
langs het Albertkanaal, maar ik kom het ook regelmatig langs de Jeker tegen. 

Waardplanten zijn ondermeer kropaar, geoorde wilg, gevlekt hertshooi en geel walstro. 
Het vliegt van begin mei tot en met eind juni. 

 







Varenspanner    
Het vlindertje heeft een voorvleugellengte van 15 tot 18 millimeter en is in Nederland en 
België een vrij gewone soort die verspreid over het hele gebied voorkomt (waar varens 
groeien). De vliegtijd is van eind april tot eind juni. 

De foto is genomen in het voorjaar van 2014 in de Hoge Kempen te Lanaken. 

 



Zomervlinder    
Deze geslaagde foto nam ik in het ENCI bos in de zomer van 2016 van deze vijf centimeter 
grote vlinder die algemeen voorkomt in Nederland en België, maar die je zelden te zien 
krijgt omdat hij de voorkeur heeft voor een bosrijke omgeving waar zijn waardplanten, 
vooral boomsoorten, zijn te vinden. 

 



Bosbandspanner    
Wordt niet groter dan anderhalve centimeter en heeft diverse walstro-soorten als 
waardplanten. 

De bosbandspanner is in Nederland en België een vrij gewone soort die verspreid over het 
hele gebied kan worden gezien. Hij vliegt van begin mei tot in september in twee 
generaties. 

De foto is genomen bij Slavante in het voorjaar van 2014. 

 



Bruinbandspanner    
De vlinder kan verward worden met de malvabandspanner en de bruine snuituil, maar 
ook met de bruine daguil. Hij wordt zo’n twee centimeter en heeft diverse grassen, wikke 
en klaver als waardplanten. 

In Nederland en België is de bruinbandspanner niet zo gewoon. In België komt hij 
verspreid over het hele land voor. In Nederland zijn vier kerngebieden: het zuidwesten, 
Zuid-Limburg, Oost-Groningen en de duinen op enkele waddeneilanden. De vliegtijd is 
van juni tot en met augustus in één generatie. 





Fijnspardwergspanner    
De voorvleugellengte van de vlinder bedraagt tussen de 12 en 13 millimeter. Hij heeft niet 
alleen fijnspar als waardplant, maar ook andere coniferen zoals zilverspar, europese lork 
en jeneverbes. 

In Nederland en België is de fijnspardwergspanner gewoon. De vliegtijd is van april tot en 
met juli. 

De foto is genomen in Pietersheim, Lanaken in het late voorjaar van 2015. 

 



Gegolfde Spanner    
Hij wordt zo’n twee centimeter en gebruikt bosbes en wilg als waardplanten. De gegolfde 
spanner vliegt van eind mei tot in augustus. 

Hij is in Nederland algemeen en in België een vrij algemene soort. 

De foto is genomen in het Jekerdal, op het Lombokpad in het late voorjaar van 2016. 



Geoogde Bandspanner    
Tot drie centimeter in spanwijdte. De vliegtijd loopt van mei tot en met juli. Waardplanten 
komen onder andere uit de geslachten walstro, helmbloem en sleutelbloem. 

Het is een algemeen voorkomende vlinder in Nederland en België en kan in diverse 
vochtige biotopen, zoals bospaden, moerassen, graslanden en ook in tuinen voorkomen. 

De foto is genomen in het Poppelmondedal bij de vijver in het voorjaar van 2015. 



Groenbandspanner    
Deze vlinder meet zo’n anderhalve centimeter en heeft als waardplanten diverse 
loofbomen, met name els. Hij is in Nederland en België algemeen. Hij vliegt van eind april 
tot en met juli. 

De groenbandspanner heeft een karakteristieke bocht in de voorrand van de voorvleugel 
die schouder wordt genoemd. 

De foto is genomen in het Wolderveld in het voorjaar van 2013. 

 



Grote Vierbandspanner    
Heeft dezelfde afmeting als de groenbandspanner en hij gebruikt allerlei kruidachtige 
planten als waardplanten. De grote vierbandspanner vliegt van eind april tot en met 
augustus. 

Hij is in Nederland een niet zo gewone en in België een zeldzame soort en komt verspreid 
over het land lokaal voor; de meeste waarnemingen komen uit de duinen, uit het oosten 
van het land en uit Zuid-Limburg. Rode Lijst: bedreigd. 

Foto: ENCI bos, voorjaar 2016. 

 



Pijlkruidspanner    
Ook deze wordt zo’n anderhalve centimeter. Een opvallend kenmerk is de aanwezigheid 
van een tweetal donkere vlekken vlak bij de achterrand van de voorvleugel die soms een U 
vormen. 

De pijlkruidspanner gebruikt kruidachtige planten en grassen als waardplanten. Hij is in 
Nederland en België een zeldzame soort die vliegt van halverwege mei tot halverwege 
augustus. 

Ik kwam hem tegen in het Savelsbos, vlakbij de toegang in Keer, in de zomer van 2017. 

 



Ratelaarspanner    
Dit vlindertje is maar goed een centimeter. De soort is in Nederland en België ongewoon, 
die wel verspreid over het hele gebied voorkomt. De vliegtijd is van begin mei tot eind juli 
in één generatie. 

Graslanden, natte hooilanden en vochtige plaatsen in de duinen zijn de habitat van de 
ratelaarspanner. De soort wordt vooral waargenomen in de duinen, op de 
Waddeneilanden, in Zuid-Limburg en in het noordoosten van het land.  

Deze fraaie foto nam ik op de Muizenberg in Kanne in het voorjaar van 2014. 

 



Rouwspanner    
De rouwspanner heb ik maar een keer gezien maar toen was het een hele invasie van deze 
lastig te fotograferen vlinders. Ze zaten in de weilandstrook langs de grensweg in 
Vroenhoven richting Veldwezelt. Dat was in de zomer van 2016. Dat najaar werd de strook 
gerooid en opnieuw ingezaaid en daarna heb ik deze zeldzame vlinder niet meer gezien. 

Ik heb er meer foto’s van, echter maar een echt duidelijke. De vlinders waren erg 
beweeglijk, zaten nooit stil en vlogen als in een ballet door elkaar waardoor het lastig was 
je op een exemplaar te concentreren. 

De rouwspanner wordt ook zo’n anderhalve centimeter en is in Nederland en België zeer 
zeldzaam. In Nederland zijn nauwelijks recente waarnemingen bekend, in België wordt de 
soort vooral in het zuiden gezien. De vlinder vliegt van juni tot in augustus. 

 



Springzaadbandspanner    
Ik kom dit vlindertje regelmatig tegen maar heb er weinig goede foto’s van. Deze is 
genomen aan het Jezuïetenpad waar veel reuzenbalsemien groeit. De foto is van vorige 
zomer. 

Hij wordt nog geen anderhalve centimeter en heeft als waardplanten groot en klein 
springzaad en reuzenbalsemien. 

De springzaadbandspanner is in Nederland en België een niet zo gewone soort die wel 
overal kan worden gezien. De vlinder kent twee generaties die vliegen van eind maart tot 
in september. 

 



Springzaadspanner    
Deze foto’s zijn vorige zomer genomen in de Voerstreek, net over de grens met Eijsden 
waar ik meerdere exemplaren van deze, goed een centimeter grote vlinder, tegenkwam die 
ik daarvoor en daarna nooit meer heb gezien. 

Het is in Nederland en België een zeldzame soort die verspreid over het hele gebied kan 
worden gezien behalve in Noord-Nederland. De vlinder kent twee generaties die vliegen 
van begin mei tot en met augustus. 

 



 



Variabele Spanner    
Kan tot twee centimeter meten en kan verward worden met bijvoorbeeld de 
groenbandspanner. De variabele spanner vliegt echter vroeger, en heeft in de buitenhoek 
slechts één schuin zwart streepje, in plaats van twee. Hij gebruikt loofbomen als de wilg en 
bosbes als waardplanten. 

Hij is in Nederland en België een algemene soort die vliegt van mei tot en met augustus. 

De foto is genomen in het ENCI bos in de vroege zomer van 2015. 

 



Wit Spannertje    
Wordt maar een centimetertje groot en gebruikt hazelaar, berk en soms haagbeuk als 
waardplanten. 

Het wit spannertje is in Nederland een zeldzame en in België een niet zo gewone soort. De 
vlinder kent jaarlijks twee generaties die vliegen van halverwege april tot en met augustus. 
Komt verspreid voor in het midden, het zuiden en het oosten van het land. Rode Lijst: 
bedreigd. 

De foto is genomen aan het Albertkanaal in Vroenhoven in het voorjaar van 2014. 

 



Zuringspanner    
De spanwijdte kan meer dan 2,5 centimeter bedragen. 

De vlinder leeft in twee tot drie generaties per jaar van april tot en met september. De rups 
heeft veld- en schapenzuring als waardplant. De zuringspanner is in Nederland en België 
een algemene soort die op zandgrond voorkomt. 

Een dagactieve soort van heiden, duinen, wegbermen en spoorbermen. 

 





Zwartkamdwergspanner    
Wordt zo’n twee centimeter en heeft een lange vliegtijd waarin drie tot vier generaties voor 
kunnen komen. De eersten vliegen in maart en de laatste tot in september en soms zelfs 
begin december. De vlinder wordt laat in de middag actief en vliegt tot middernacht. 

Het is een in Europa algemene soort die onder andere de framboos en struikhei als 
waardplant heeft. De foto is afgelopen voorjaar genomen in Daalhof. 

 



Berkenoogspanner    
Wordt tot 2,5 centimeter. De vliegtijd is april en mei voor de eerste generatie en juli en 
augustus voor de tweede. In Nederland en België is het een algemene vlinder, de habitat is 
vooral bosgebied en heide op zandgrond. 

Deze foto is genomen op het Plateau van Caestert in de gemeente Wezet (Visé) in het 
voorjaar van 2015. 

 



Iepentakvlinder    
Wordt rond de drie centimeter en heeft diverse loofbomen als waardplanten. 

Het is in Nederland en België een niet zo gewone soort, die verspreid over heel Nederland 
en het noordelijk deel van België voorkomt. De vliegtijd is van halverwege juni tot eind 
september. 

Deze foto nam ik bij toeval in Daalhof in juni 2018, waar dit exemplaar tegen een muur zat 
te rusten. 

 



Peper-en-zoutvlinder    
De peper-en-zoutvlinder of berkenspanner heeft een spanwijdte van 35 tot 60 millimeter. 
Er zijn twee verschijningsvormen: wit met zwarte spikkeltjes, en (vrijwel) geheel zwart. In 
bossen, parken en tuinen is de berkenspanner algemeen, in mei en juli. 

Oorspronkelijk was alleen de lichte variant bekend, tot in het Engeland van de 
negentiende eeuw plotseling een zwarte variant opdook. Dit kwam normaal gesproken 
slechts bij 1 % voor, omdat zwarte exemplaren lagere overlevingskansen hebben. Ze vallen 
op wanneer ze op een witte berkenstam zitten. Later bleek, dat met het opkomen van de 
industrie, deze zwarte variant betere overlevingskansen bood dan de lichtere. Door het 
vele roet in de lucht waren bomen en gebouwen zwart verkleurd met als gevolg dat de 
lichte variant eerder werd opgemerkt. In sommige gebieden keerde de verhouding zwart-
wit zich om: 99 % van de peper-en-zoutvlinders was zwart en slechts 1 % wit. Later, met 
het terugdringen van de roetuitstoot, nam het aandeel witte peper-en-zoutvlinders weer 
toe. Dit verschijnsel werd later gebruikt als voorbeeld van natuurlijke selectie. 

De foto nam ik in de berkenlaan die in Veldwezelt langs het golfterrein loopt in het 
voorjaar van 2015. 



Gestreepte Goudspanner    
De vlinder komt algemeen voor in Nederland en België. De vliegtijd ligt tussen half mei en 
begin september. De gestreepte goudspanner vliegt in één tot twee generaties per jaar. De 
spanwijdte bedraagt tussen de 20 en 25 millimeter. 

Waardplanten zijn diverse kruidachtige planten, onder andere vogelmuur en planten uit 
de duizendknoop-familie. Volwassen vlinders worden aangetrokken door ondermeer 
kruiskruid en valeriaan. 

Dit spannertje kom ik af en toe tegen maar het verbergt zich meestal. Plotseling vliegt hij 
op waarmee hij zich verraad, maar vaak kruipt hij daarna weg aan de onderkant van een 
blad zodat ik hem niet kan fotograferen. (Dit is overigens een gedrag dat wel meer kleine 
spanners vertonen.) 

De foto’s zijn genomen aan de Gulp bij Beutenaken en aan de Jeker bij Sint Pieter, 
respectievelijk in de zomer van 2017 en dit voorjaar. 





Zwartvlekdwergspanner    
Dit exemplaar zat gewoon aan de buitenkant van mijn raam waar ik het door weerkaatsing 
niet goed kon fotograferen. Daarom plakte ik een foto aan de binnenkant in de hoop dat 
het diertje bleef zitten en fotografeerde het opnieuw. De vlinder bewoog niet eens. Dat was 
vorig jaar zomer. 

Hij heeft een spanwijdte van 16 tot 20 millimeter. Een grote verscheidenheid aan kruiden 
dient als waardplant voor de zwartvlekdwergspanner. De vlinder vliegt in twee generaties 
per jaar van april tot eind september die elkaar in juli aflossen. Hij komt voor in 
boomrijke gebieden maar ook bij grasland. 
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Pijlstaarten 
De meeste pijlstaarten zijn grote vlinders die 's nachts vliegen; de kleinere soorten vliegen 
meestal overdag. Over de hele wereld zijn ongeveer duizend soorten bekend. Omdat de 
meeste soorten in Nederland erg zeldzaam zijn en de algemene soorten verborgen leven 
hebben veel mensen nog nooit een pijlstaart gezien. 

De naam is afgeleid van een typisch kenmerk van de rupsen die een verharde stekel op 
hun achterste segment dragen. De rupsen zijn meestal groot en kleurig, maar net zo dat ze 
niet opvallen in de waardplant. Pijlstaarten hebben vaak bonte kleuren. De grootste 
pijlstaart heeft een spanwijdte van ongeveer 17,5 centimeter. Ze hebben een gestroomlijnd 
lichaam en smalle vleugels. Ze kunnen snelheden halen van 50 km/uur. De 
vleugelspanwijdte varieert van 3,5 tot 15 cm. 

Van enkele soorten is bekend dat ze ultrasone geluiden produceren. Het is niet bekend 
waarom. 

Deze vlinders voeden zich met nectar. De vliegwijze en manier van voeden lijkt op die van 
kolibries. De kolibrievlinder heeft hieraan zijn naam te danken. De vlinders slaan 
razendsnel met hun vleugels terwijl ze vrij in de lucht met hun lange roltong nectar 
opzuigen. Het vliegen kost veel energie en de vlinders moeten voortdurend drinken om 
daaraan te voldoen. Tijdens een vlucht kan de lichaamstemperatuur van de vlinder 
oplopen tot 40°C. Van een aantal soorten is bekend dat ze grote afstanden kunnen 
afleggen; zogenaamde trekvlinders. 

Zowel mannetjes als vrouwtjes leven relatief lang (10 tot 30 dagen). De vrouwtjesvlinders 
leggen doorschijnende groene eieren. De eieren worden meestal enkelvoudig gelegd. Ei-
ontwikkeling varieert sterk, van 3 tot 21 dagen. 

Deze familie komt wereldwijd voor op bloemen in tropische en subtropische streken. 



Glasvleugelpijlstaart    
Met zijn geelbruine pels, witte band, zwart achterwerk en doorzichtige vleugels lijkt de 
glasvleugelpijlstaart op een fors uitgevallen hommel. De spanwijdte bedraagt tussen de 38 
en 48 millimeter. Het is een snelle vlieger die stil hangend met zijn lange tong nectar uit 
bloemen van onder andere rododendrons, vlinderstruiken en koekoeksbloemen drinkt. 

De vlinder komt voor in Noord-Afrika, Europa (uitgezonderd Noord-Scandinavië) en 
Centraal en Oost-Azië. In Nederland vooral boven zandgrond vrij algemeen. De vliegtijd 
loopt van eind april tot half september, per jaar vliegen twee generaties. 

Waardplanten zijn soorten van de geslachten kamperfoelie en walstro. De rupsen, met de 
voor de pijlstaartfamilie kenmerkende puntstaart, zijn te zien van juni tot augustus. 
Overwinteren gebeurt als pop tussen dorre bladeren op de grond. 

De schubben op de vleugels van de dagactieve glasvleugelpijlstaart vallen al tijdens de 
eerste vlucht af (vandaar de naam). 

De foto is genomen in de Hoge Kempen in de zomer van 2015. 



Kolibrievlinder    
De kolibrievlinder is te herkennen aan de grijze tot bruine voorvleugels. De achtervleugels 
zijn oranje aan de bovenzijde. De spanwijdte is ongeveer 5 centimeter. 

De vlinder komt voor in Zuid-Europa en Noord-Afrika. Het is een zeer snelle vlieger. De 
kolibrievlinder is een van de bekendste trekvlinders. In de zomer vliegen grote aantallen 
naar het noorden en westen van Europa en 's winters trekken de vlinders weer zuidelijk. 
Het verspreidingsgebied strekt zich uit tot in noord Scandinavië. De vlinder wordt 
beschouwd als een algemeen voorkomende en talrijke soort die niet wordt bedreigd. 

De waardplanten bestaan voornamelijk uit walstro en meekrap maar ook andere planten 
dienen de rupsen als voer. De volwassen vlinders zuigen nectar van plantensoorten uit 
verschillende plantenfamilies. De kolibrievlinder is overdag actief maar kan ook in de 
schemering en 's nachts vliegend worden aangetroffen. 

Hij heeft een lange tong en is in staat om stil te hangen bij een bloem terwijl hij nectar 
drinkt. Omdat de vlinder daarom doet denken aan een kolibrie kreeg hij de naam 
kolibrievlinder. Hij wordt ook wel meekrapvlinder, onrustvlinder of onrust genoemd. De 
naam meekrapvlinder slaat op de plant waarvan de meeste rupsen leven. De naam 
onrustvlinder heeft hij te danken aan het snelle vlieggedrag. 

In andere talen worden heel andere namen gebruikt, zoals Duits; Taubenschwänzchen, 
wat 'duivenstaartje' betekent. In het Engels wordt de vlinder hummingbird hawk-moth of 
hummingmoth genoemd, wat 'kolibrie-vlinder' respectievelijk 'zoemende vlinder' 
betekent. In het Frans wordt Sphinx colibri gebruikt (kolibrie- sfinx). In het Frans worden 
overigens alle pijlstaartvlinders sfinx genoemd. 

De kolibrievlinder kan als trek- en standvlinder bijna het hele jaar aangetroffen worden in 
de Benelux. In hete en droge zomers wordt de soort hier massaal waargenomen. Veel 
trekvlinders, zoals de doodshoofdvlinder, komen pas aan het eind van de zomer naar 
Nederland, maar de kolibrievlinder is soms al in het voorjaar te vinden. De eieren worden 
hier van mei tot september afgezet. Van exemplaren die al in januari werden aangetroffen 
werd gedacht dat het overwinterende vlinders waren maar het blijkt waarschijnlijk toch 
om immigranten te gaan. De vlinder vliegt in Nederland vooral in de maanden augustus 
en september. 























Populierenpijlstaart    
De populierenpijlstaart is een grote vlinder die tot negen centimeter spanwijdte kan 
bereiken. De vlinder valt nauwelijks op tussen dorre bladeren, zowel door zijn vorm als 
door zijn kleuren. 

De vlinder komt vooral veel voor in Europa en de gematigde streken van Azië. De vliegtijd 
is van half april tot begin september in twee generaties. Overdag rust de vlinder tegen een 
boomstam. 

In rust steken de achtervleugels van de populierenpijlstaart een eind voor de voorvleugels 
uit. 

Omdat ze nauwelijks opvallen zie je ze ook niet veel. Je moet er goed op letten want ze zijn  
talrijker dan je denkt. Vooral in de buurt van groepjes populieren is er een goede kans dat 
je de vlinder te zien krijgt. Als je hem niet verstoord laat de vlinder zich gemakkelijk 
fotograferen omdat hij overdag vaak in rust is. 









Doodshoofdvlinder    
Hij dankt zijn naam aan de op een schedel lijkende vlek op het borststuk. Het is een van 
de grotere pijlstaartvlinders en bereikt een lichaamslengte van ongeveer zeven centimeter. 
De spanwijdte van de vleugels is bijna het dubbele.  

Het is een trekvlinder die in de zomer noordwaarts vliegt. De doodshoofdvlinder komt dan 
voor tot in Scandinavië en wordt jaarlijks in Nederland en België waargenomen. De 
vlinder is niet in staat zich hier te handhaven. 

Als rups leeft hij van planten maar eenmaal volwassen eet hij vooral zoetigheden als 
nectar en honing en dringt daarvoor de nesten van bijen binnen. De vlinder wordt echter 
niet zelden door de bijen doodgestoken en uit het nest gewerkt.  

Wanneer een doodshoofdvlinder wordt verstoord piept hij luid om zijn belager af te 
schrikken. De rups kan gemeen bijten wanneer hij wordt opgepakt. De volwassen vlinder 
is volslagen weerloos. 

Dit exemplaar kwam ik tegen op het Plateau van Caestert in de gemeente Riemst in de 
zomer van 2016. 
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Tandvlinders 
De tandvlinders omvatten ongeveer 3500 soorten, verspreid over de wereld. De meeste 
soorten komen voor in tropische gebieden. 

De meeste tandvlinders zijn bruinig van kleur. Sommige soorten hebben een uitstulping 
aan de vleugels die in rust boven de vleugels uitsteekt, wat de naam tandvlinder verklaart. 
De rupsen zijn meestal onbehaard en nemen vaak bijzondere houdingen aan om vijanden 
om de tuin te leiden of af te schrikken. De imago’s eten niet meer, maar veel soorten 
hebben toch monddelen. 

Witte Hermelijnvlinder    
Heeft een spanwijdte tussen 25 en 38 millimeter en heeft wilg en populier als 
waardplanten. 

De witte hermelijnvlinder is in Nederland een zeldzame soort uit het zuiden en in België 
een zeldzame soort die verspreid over het hele land kan worden gezien. De vlinder kent 
één generatie die vliegt van mei tot en met juli. Nederland ligt aan de noordrand van zijn 
Europese areaal.  

De foto’s zijn gemaakt op de Louwberg en in het Jekerdal in het voorjaar van 2017. 





Donkere Wapendrager    
De imago heeft een voorvleugellengte van 11 tot 14 mm. De vlinder overwintert als pop 
tussen het afgevallen blad van de waardplant. De waardplanten zijn wilg en populier, met 
name ratelpopulier. 

De donkere wapendrager is in Nederland een zeldzame en in België een vrij gewone soort. 
In Nederland komt hij voor in de duinen en plaatselijk op de zandgronden. Hij vliegt van 
half april tot in september in twee jaarlijkse generaties. 

De foto is genomen in de Hoge Kempen nabij Lanaken in de zomer van 2015. 
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Spinneruilen 
Wereldwijd komen 24.600 soorten voor. De familie omvat ondermeer de donsvlinders en 
de beervlinders.  

De donsvlinders of borstelrupsvlinders zijn een onderfamilie met ongeveer 2500 bekende 
soorten in alle delen van de wereld. De volwassen exemplaren van deze familie zijn klein 
tot middelgroot en eten niet meer. Ze hebben gewoonlijk schutkleuren als bruin en grijs. 
De naam donsvlinders heeft betrekking op hun sterke beharing. Bij enkele soorten zoals 
de witvlakvlinder zijn de vleugels van de vrouwelijke vlinders sterk gereduceerd, waarmee 
zij niet meer kunnen vliegen. De vleugelspanwijdte varieert van 2 tot 6 cm. 

De beervlinders tellen tot 11.000 soorten. Veel van hen hebben harige rupsen, waarnaar 
de naam verwijst. Deze forse vlinders hebben een harig lichaam, soms met heldere 
kleuren of veel zwarte vlekken. De voorvleugels hebben meestal een cryptisch patroon, de 
achtervleugels zijn contrastrijk met felle kleuren. De dieren waarschuwen zo roofvijanden 
voor hun giftigheid en oneetbaarheid. De spanwijdte varieert van 2 tot 7 cm. Sommige 
soorten produceren gifstoffen en worden daarom door andere dieren niet gegeten. Bij 
sommige soorten kan de vlinder achter de kop gele bloedvloeistof naar buiten persen. De 
kleur en geur hebben vermoedelijk nog een extra afstotend effect. Andere imiteren de 
kleuren van deze giftige exemplaren en profiteren van de oneetbaarheid van hun 
soortgenoten. 



Bonte Beer    
De vlinder heeft een spanwijdte van 45 tot 55 millimeter. De waardplanten van de bonte 
beer komen voornamelijk uit de familie van de smeerwortel maar ook andere kruiden 
worden gebruikt. De vliegtijd is mei tot juli. In Nederland wordt de vlinder hoogst zelden 
aangetroffen. 

Hij doet zijn naam eer aan met zijn bonte kleuren en tekening. Een soort die vooral 
voorkomt in Limburg maar ook daarbuiten af en toe wordt waargenomen. Rode Lijst: 
gevoelig. 

De foto is genomen op het Plateau van Eben-Emael in de zomer van 2014. 

 



Kleine Beer    
De kleine beer is een trage, onopvallende vlinder met een spanwijdte van 35 tot 45 
millimeter. In rust vouwt hij zijn vleugels op in de vorm van een dakje. 

Het is een relatief kleine, dikke vlinder. De voorkant van het lijf lijkt extra dik door de 
flinke beharing. De rupsen van de kleine beer zijn opvallender dan de vlinders zelf en 
worden daarom eerder opgemerkt. Ze zijn vaak te vinden op (zand)paden. 

De vliegtijd is van mei tot en met augustus. Ze worden in heel Nederland algemeen 
aangetroffen. 

 







Mendicabeer    
Er is bij de imago een duidelijke seksuele dimorfie. Het mannetje heeft een bruingrijze 
grondkleur met een voorvleugellengte van 14 tot 17 millimeter, het vrouwtje is wit met een 
voorvleugellengte van 17 tot 19 millimeter. Waardplanten zijn onder andere berk, wilg, 
kattenstaart, zuring, dovenetel en weegbree. 

In België en de oostelijke helft van Nederland is de mendicabeer een (vrij) gewone soort, 
in de kustprovincies van Nederland wordt hij ook waargenomen. De vliegtijd is van april 
tot begin juli. 

Deze foto is genomen op het pad langs de Jeker (Jekerpark) in het voorjaar van 2014. Of 
het dier nog leefde weet ik niet. Het bewoog niet. Verder ben ik deze beervlinder nooit 
tegengekomen. 

 



Grote Beer    
Dit is zo’n zeldzame foto, toen ik in de zomer van 2017, tussen de buien, besloot op zoek te 
gaan naar foeragerende vlinders kwam ik hem tegen langs de grensweg van Vroenhoven 
naar Veldwezelt. Hij zat in het kleine kruidenrijke stukje tegenover de Neanderthal site bij 
de opgang naar het kanaal. Het is ook de enige keer dat ik in staat was een grote beer te 
fotograferen, hoewel hij in onze contreien vrij algemeen schijnt te zijn. 

Hij is vrij groot, tot zo’n zeven centimeter spanwijdte. Zijn kleuren waarschuwen belagers 
dat hij giftig is. Hij heeft geen specifieke waardplant. De rupsen leven van lage planten op 
schraal grasland. Hij vliegt van juni tot en met augustus. 

 



Sint-jacobsvlinder    
De eerste vlinder kwam ik tegen in Genk bij het ziekenhuis in het voorjaar van 2016, waar 
hij op een bospad zat. Ik kon hem eerst niet thuisbrengen, zag wel dat het geen Sint-
jansvlinder was. Later zag ik hem vaker, hier in de buurt, in het Jekerdal bijvoorbeeld, 
maar erg vaak zie ik deze vlinder niet. 

De sint-jacobsvlinder, met een spanwijdte van zo’n twee centimeter, leeft waar zijn 
waardplanten, het jakobskruiskruid en enkele andere kruiskruid soorten voorkomen. De 
vliegtijd is van april tot en met begin augustus. 

Het jakobskruiskruid, dat de rups eet, bevat giftige bestanddelen die het diertje oneetbaar 
maken. De opvallende tekening waarschuwt daarvoor, waardoor het als voedselbron 
wordt gemeden. De rups raakt het gif dat hij binnenkrijgt niet meer kwijt, integendeel, het 
wordt geconcentreerd en doorgegeven aan de vlinder die daardoor eveneens oneetbaar is. 
Dit is vaker het geval bij felgekleurde insecten. 

 





Plat Beertje    
De voorvleugellengte bedraagt tussen de 14 en 17 millimeter en hij heeft als waardplanten 
korstmossen en algen. Er wordt ook wel gemeld dat de rups bladeren eet van meidoorn, 
sleedoorn, braam en bosrank. 

Het is in Nederland en België waarschijnlijk een schaarse soort, die verspreid over het hele 
gebied kan worden gezien. Er worden echter veel determinatie fouten gemaakt, de imago 
kan heel makkelijk verward worden met het streepkokerbeertje. De vlinder kent één 
generatie die vliegt van halverwege juni tot halverwege september. 

De foto is gemaakt in Daalhof in juli 2018. Het betreft hier een dood exemplaar. 

 



Spaanse Vlag    
De spanwijdte is 52 tot 58 mm. De soort overwintert als jonge rups. De vlinder komt in 
Nederland en België voor maar is in Nederland zeldzaam. Hij valt onder de 
Habitatrichtlijn. De vliegtijd is juli en augustus. 

De soort vliegt vooral in de middag en bij voorkeur bij bloeiend koninginnenkruid. Door 
hun camouflerende tekening vallen ze hier nauwelijks op. 

De Spaanse vlag heeft verschillende kruidachtige planten als waardplant, zoals 
koninginnenkruid, brandnetel, dovenetel, weegbree en hondsdraf, maar soms ook 
struiken zoals braam. 

In het verleden kwam je hier maar af en toe een exemplaar tegen, maar vorig jaar was er 
plots een invasie en telde ik wel honderd exemplaren op een dag langs het Albertkanaal 
tussen Vroenhoven en Kanne. Ik kwam het diertje op plaatsen tegen waar ik het nog nooit 
had gezien zoals in de Hoge Fronten, en ook dit jaar is er aan Spaanse Vlaggen geen 
gebrek, hoewel de hete droge zomer wel vroegtijdig een eind heeft gemaakt aan de 
aantallen. In dezelfde tijd dat ik er vorig jaar wel honderd zag, zag ik er nu maar een. 







 







































Mi-vlinder    
De spanwijdte is 25 tot 30 mm. Hoewel de imago bij vluchtige blik doet denken aan de 
aardbeivlinder, die in dezelfde tijd in hetzelfde biotoop aanwezig kan zijn, is hij bij betere 
bestudering hiervan goed te onderscheiden. Op de voorvleugel van de mi-vlinder bevindt 
zich namelijk een figuur die doet denken aan de kop van een heks, met een duidelijk oog 
en een enorme haakneus en uitstekende kin. Op de wang van deze heks bevindt zich nog 
een T-vormige vlek. 

De mi-vlinder is in Nederland en België een gewone soort die verspreid over het hele 
gebied voorkomt. De vliegtijd is van eind april tot eind juni. 

De waardplanten zijn allerlei kruidachtige planten en grassen, zoals klaver, rolklaver, 
hopklaver, vogelwikke, luzerne en kropaar.  

De foto is genomen in de Kleine Weerd in de zomer van 2015. 

 



Nonvlinder    
De vlinder heeft een voorvleugellengte van 18 tot 28 millimeter. 

De nonvlinder heeft diverse naaldbomen, maar ook loofbomen, met name eik, en struiken 
als waardplant. De eitjes worden afgezet onder de bast en in spleten van bomen. 

Het is in Nederland en België een niet zo gewone soort, terwijl de soort vroeger 
behoorlijke schade in naaldbossen aanrichtte. De vliegtijd is van halverwege juni tot 
halverwege oktober. 

De foto is genomen op de Muizenberg in Kanne in het najaar van 2014. 

 



Plakker    
De eerste foto’s nam ik deze zomer thuis waar hij tegen het horrengaas aanplakte. Toen ik 
wat te dichtbij kwam vloog hij weg. De andere foto’s zijn genomen in het ENCI bos in het 
voorjaar en de zomer van 2014. 

Het is een vlinder met een spanwijdte tussen de 32 en 55 millimeter. De vrouwtjes zijn een 
stuk groter dan de mannetjes maar vliegen niet of nauwelijks. De mannetjes hebben sterk 
geveerde antennen. De vrouwtjes hebben witte tot geelwitte voorvleugels met donkere 
zigzaglijnen. Het vrouwtje zet de eieren af in spleten in de bast. Het legsel wordt afgedekt 
met een dikke laag geelbruine haren van haar achterlijf. De volledig ontwikkelde rupsen 
overwinteren in de eitjes. In het vroege voorjaar worden de jonge rupsjes met behulp van 
spinseldraden verspreid door de wind. 

In Nederland en België is de plakker een gewone soort, die echter in het noordoostelijke 
deel niet voorkomt. De vlinder komt vooral voor op warmere plaatsen in open 
eikenbossen. De vliegtijd is van halverwege mei tot en met augustus. Soms kan de plakker 
als plaaginsect optreden, vooral op eikenbomen. 

De waardplanten zijn een groot aantal soorten loofbomen en struiken, zoals zomereik, 
ratelpopulier, boswilg, winterlinde, meidoorn, wilde appel en lijsterbes. Ook komt de rups 
in boomgaarden voor. 







Rood Weeskind    
Het plots opduiken en weer verdwijnen van de rode vleugels zal een predator in 
verwarring brengen. De vlinder heeft een spanwijdte van 65 tot 80 millimeter. Het rood 
weeskind rust overdag, ook gewoon tegen een muur. De vlinder fladdert min of meer als 
een vleermuis. 

Dit is een vrij algemeen voorkomende vlinder in weiden, parken, tuinen met bomen en 
hagen, langs rivieren en beekdalen. Het rood weeskind kan waargenomen worden van juli 
tot en met oktober, in Nederland vooral in de hoger gelegen delen. De waardplanten zijn 
wilg en populier. 

De foto’s zijn genomen aan het Albertkanaal in Vroenhoven in juli 2018. 

 







Vierstipbeertje    
De vlinder gebruikt algen en korstmossen als waardplanten. De vliegtijd is van juni tot en 
met augustus. 

Het vierstipbeertje heeft twee zwarte stipjes op iedere voorvleugel.  

Algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen. Rode 
Lijst: kwetsbaar. 

Foto: Hoge Kempen, zomer 2015. 

 



Weegbreebeer    
De spanwijdte van de vlinder bedraagt tussen de 32 en 38 millimeter. De achtervleugels 
van het mannetje zijn zwart met wit of geel terwijl deze bij het vrouwtje rood met bruin 
zijn. De mannelijke vlinders zijn vooral overdag actief terwijl de vrouwtjes juist meer 
actief zijn na zonsondergang. 

Waardplanten van de vlinder zijn weegbree, leeuwentand, havikskruid, en andere lage 
planten. De weegbreebeer komt voor is bosgebieden en bij zurige graslanden. De vliegtijd 
is van begin juni tot eind juli. 

De opvallende lengtestreep op de voorvleugel is kenmerkend voor de weegbreebeer. Zeer 
zeldzaam. Een soort die vroeger populaties had in het uiterste zuiden van Limburg. Na 
lange tijd afwezig is de soort in 2010, 2012 en 2014 weer waargenomen op diverse plekken 
in Zuid-Limburg. Rode Lijst: ernstig bedreigd. 

De foto is van de zomer van 2014, genomen op het Plateau van Eben-Emael. 

 



Zwart Beertje    
De voorvleugellengte is 15 tot 18 millimeter. De vlinder overwintert als pop in de 
strooisellaag onder mos. Waardplanten zijn allerlei korstmossen en algen. 

In Nederland en België is het zwart beertje een algemene vlinder die verspreid over het 
gebied voorkomt. De vliegtijd is van half mei tot half juli. 

Het zwart beertje vliegt op warme zonnige dagen rond de toppen van eiken of 
naaldbomen. 

 





Witvlakvlinder    
Er is sprake van een opvallende seksuele dimorfie. De mannelijke vlinders hebben 
roodbruine vleugels met een witte stip, de spanwijdte bedraagt tussen de 25 en 30 
millimeter. Vrouwtjes hebben geen vleugels. 

De eitjes overwinteren, waarna de rupsen zich voeden met verschillende soorten 
waardplanten zoals: Salix, Prunus en Rubus. De rups is op jonge leeftijd feller gekleurd 
dan nadat hij volgroeid raakt. Onderzocht is of hierbij sprake is van een spanningsveld 
tussen schrikkleuren en schutkleuren. Feller gekleurde jonge rupsen blijken opmerkelijk 
genoeg voor vogels moeilijker op te sporen, terwijl dat effect bij groter worden afneemt. 
De volwassen vlinders voeden zich niet meer en leven daarom vrij kort. 

De witvlakvlinder is in Nederland en België een gewone soort die verspreid over het 
gebied voorkomt. De vliegtijd van de twee generaties loopt van mei tot en met oktober. De 
mannetjes vliegen overdag in zigzag op zoek naar de ongevleugelde vrouwtjes. 

De foto is genomen op het Plateau van Caestert in de gemeente Riemst in het voorjaar van 
2016. 
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Grasmotten 
De vlinders zijn heel variabel in uiterlijk. Veel grasmotten nemen een smalle, dicht opeen 
gevouwen houding aan op grasstengels waardoor ze erg onopvallend zijn. Andere hebben 
helder gekleurde patronen en rusten met wijd uitgespreide vleugels. 

De rupsen zijn typische stengelboorders. Omdat ze veel belangrijke voedingsgewassen 
aantasten worden sommige grasmotten als schadelijk beschouwd. In de Benelux is de 
buxusvlinder uit Azië een nieuwe invasieve soort. 

Buxusvlinder    
Deze soort komt van nature voor in Oost-Azië en is in Europa een invasieve exoot, voor 
het eerst opgemerkt op het grensgebied van Duitsland en Zwitserland in 2006. 

Ze hebben een spanwijdte van ongeveer vier centimeter.  

De vlinders leven een dag of acht en kunnen tot vijfhonderd eitjes leggen. De jonge rupsen 
zijn vuilgeel en enkele millimeters groot, maar groeien snel uit tot felgroene exemplaren 
met een zwarte kop. Ze kunnen tot 4 cm lang worden en zijn dan bijna een maand oud. Na 
het rups-stadium verpoppen ze in de achtergelaten spinsels voor een periode van ongeveer 
veertien dagen. De rups overwintert ingesponnen tussen de buxus. In België en Nederland 
komen gelijktijdig twee generaties voor. 















 



Muntvlindertje    
Dit vlindertje vind je vaak in talrijke mate op zonnige plaatsen zoals droge weidegronden 
en grasvelden. In Nederland en België komt de soort vrij algemeen voor. 

Het is met een spanwijdte van 10 tot 15 millimeter een zeer klein vlindertje. De vlinder 
lijkt sterk op het purpermotje dat net iets groter is. De waardplant is zoals de naam al doet 
vermoeden, munt. De vliegtijd is van eind april tot eind september. Het muntvlindertje 
vliegt in twee overlappende generaties per jaar van april tot september. 

De rups is donkergroen met zwarte vlekken en leeft op wild kattenkruid en andere geurige 
lipbloemigen zoals citroenmelisse. 

 





Haagbeukmot    
De spanwijdte bedraagt tussen de 20 en 24 millimeter. De soort overwintert als pop. Hij 
heeft haagbeuk als waardplant, maar berk en kastanje worden ook wel gemeld. 

De haagbeukmot is in Nederland en België een zeldzame soort. In Nederland komt de 
soort alleen voor in het zuiden, met name in Zuid-Limburg, en ook in België komt de soort 
vooral in het zuiden voor. De soort kent één generatie, die vliegt van mei tot in juli. 

Foto: Muizenberg Vroenhoven, voorjaar 2015. 

 



Kroosvlindertje    
Een fraaie, goed gelukte foto, genomen aan het Hezerwater in Veldwezelt in het voorjaar 
van 2013. 

De vlinder wordt tot 2,5 centimeter in spanwijdte. Bij de vrouwtjes is er een goudbruine 
tekening, bij de mannetjes zijn de voorvleugels grotendeels wit. 

Het kroosvlindertje is in Nederland een algemene en maar in België een lokale soort die 
vooral in het noorden wordt waargenomen. De vliegtijd is van mei tot en met augustus. 
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Uilen 
Meer dan 25.000 soorten vlinders worden tot deze familie gerekend en het vermoeden 
bestaat dat er nog veel meer soorten zijn. 

De meeste soorten uilen hebben grauwe voorvleugels. Van sommige soorten zijn de 
achtervleugels wél felgekleurd. Op de voorvleugel zijn vaak twee vlekken te herkennen, die 
"ringvlek" en "niervlek" worden genoemd. De vleugelspanwijdte is vaak minder dan 5 cm. 
Meestal is er weinig verschil tussen de beide seksen.  

De overweldigende meerderheid vliegt 's nachts en wordt sterk aangetrokken door licht. 
Veel soorten worden ook aangetrokken door suiker en bloemen die rijk zijn aan nectar. 

Verschillende soorten hebben larven die onder de grond leven en voor de landbouw 
schadelijk zijn. Vooral kool en sla is hier gevoelig voor. De meeste schadelijke larven 
voeden zich 's nachts en rusten overdag in de grond of in een spleet in de voedselplant. 
Voorafgaand aan de gedaanteverwisseling vormen ze harde, glimmende cocons. 

In Nederland zijn 354 uilen aangetroffen. Vrijwel alle soorten zijn nachtactief; enkele 
soorten zijn echter uitsluitend overdag actief zoals de bruine daguil. Sommige soorten zijn 
nachtactief maar kunnen overdag gemakkelijk worden opgejaagd, zoals de zilverstreep en 
de zilverhaak. Uilen met oranje achtervleugels en een zwarte band zijn bekend onder de 
naam huismoeders. De talrijkste soort uit deze groep is de (gewone) huismoeder, die 
overal in Nederland kan worden aangetroffen. 



Bruine Daguil    
De vlinder heeft een spanwijdte van 25 tot 30 millimeter. Waardplanten komen uit de 
geslachten Viola en Trifolium. 

In Nederland is de bruine daguil niet zo gewoon. Hier en daar zijn concentraties, zoals in 
het zuiden van Limburg en het oostelijk deel van Zeeland. Er zijn ook gebieden waar de 
vlinder nauwelijks wordt gezien. Ook in België is de soort niet zo gewoon en ontbreekt hij 
in sommige gebieden. De vlinder vliegt van half april tot half augustus in twee generaties. 













Stro-uiltje    
De voorvleugellengte bedraagt tussen de 13 en 15 millimeter. Het heeft diverse grassen als 
waardplant, zoals boskortsteel en pijpestrootje.  

Het stro-uiltje is in Nederland en België een gewone vlinder die over het hele gebied 
verspreid voorkomt. De vliegtijd is van half mei tot half oktober in drie generaties. 

Deze ene foto is genomen in het Poppelmondedal in het voorjaar van 2014. 

 



Grauwe Monnik    
Hij heeft een spanwijdte van 52 tot 59 millimeter. Waardplanten zijn diverse kruidige 
planten, zoals paardenbloem, melkdistel, silene, havikskruid, gewoon biggenkruid, maar 
ook sla en andijvie. 

Hij is in Nederland en België een gewone soort die verspreid over de hele regio voorkomt. 
De vliegtijd is van begin mei tot half oktober in twee generaties. 

De foto nam ik in het Wolderveld in het late voorjaar van 2014. 

 



Vlasbekuiltje    
Heeft een spanwijdte van 26 tot 32 millimeter. Deze uil heeft een rechtopstaande, 
behaarde halskraag. 

Behalve vlasbekje geldt ook gestreepte leeuwenbek en andere soorten vlasleeuwenbek als 
waardplant. De vlinders vliegen van begin mei tot eind augustus in twee generaties. Ze 
bezoeken zowel ´s nachts als overdag bloemen van onder andere spoorbloem. 

Zeldzaam. Komt zeer verspreid en lokaal voor in het westen, midden en zuiden van het 
land. Rode Lijst: bedreigd. 

Foto: Albertkanaal Ternaaien (Petit Lanaye), zomer 2014. 



Zilverstreep    
Hij vliegt zowel 's nachts als overdag. Overdag is hij makkelijk op te jagen, waarna hij na 
een korte vlucht weer op een grasspriet gaat zitten, met de kop omlaag. De vlinder heeft 
een voorvleugellengte van 10 tot 12 millimeter. De soort overwintert als pop in een cocon 
die laag in het gras verborgen is. Hij heeft allerlei grassen, zoals veldbeemdgras en 
pijpenstrootje als waardplanten. 

De zilverstreep is in Nederland en België een gewone soort die verspreid over het hele 
gebied voorkomt. De vliegtijd is van begin mei tot begin augustus. Soms is er een 
(partiële) tweede generatie tot eind september. 





Eenstreepgrasuil    
De voorvleugellengte bedraagt tussen de 15 en 17 millimeter. Hij gebruikt grassen, met 
name kropaar en kweek, als waardplanten.  

De eenstreepgrasuil is in Nederland en België een zeldzame soort. De vlinder vliegt van 
halverwege juni tot en met augustus. 

Foto: Albertkanaal Kanne, zomer 2014. 

 



Gevlamde Uil    
De voorvleugellengte bedraagt 13 tot 15 millimeter. Hij gebruikt Sint-janskruid en 
hokjespeul als waardplanten. 

De gevlamde uil is in Nederland en België een zeldzame soort. De vlinder kent twee 
generaties die vliegen van mei tot en met augustus. Soms is er een partiële derde generatie 
in september en oktober. 

Foto: Plateau van Eben-Emael, zomer 2014. 

 



Huisuil    
De voorvleugellengte bedraagt tussen de 12 en 15 millimeter en hij heeft weegbree en 
diverse grassen als waardplanten. 

De huisuil is in Nederland en België een vrij gewone soort die verspreid over het hele 
gebied gezien kan worden. De vlinder kent waarschijnlijk twee generaties die vliegen van 
halverwege april tot halverwege oktober. De soort wordt ook regelmatig binnenshuis 
gezien. 

En daar is deze foto genomen; bij mij in de huiskamer in september 2016. 

 



Oranjegeel Halmuiltje    
De vlinder heeft een voorvleugellengte van 11 tot 13 millimeter. De waardplanten komen 
uit de grassenfamilie, zoals ruwe smele. 

Het oranjegeel halmuiltje is in Nederland en België een vrij gewone soort die verspreid 
over het hele gebied voorkomt. De vliegtijd is van halverwege mei tot begin juli. 

De foto is genomen in het veld van Vroenhoven, het deel dat grenst aan Daalhof, in het 
voorjaar van 2014. Het diertje zit hier op witte dovenetel. 



Roodbruine Vlekuil    
De voorvleugellengte bedraagt tussen de 12 en 15 millimeter. Hij gebruikt grassen en groot 
hoefblad als waardplanten. 

De roodbruine vlekuil is in Nederland een niet zo gewone en in België een zeldzame soort. 
De vlinder vliegt van juli tot en met september. 

Foto: Albertkanaal Ternaaien (Petit Lanaye), zomer 2014. 



Stompvleugelgrasuil    
De voorvleugellengte bedraagt tussen de 14 en 18 millimeter. Hij heeft diverse grassen als 
waardplant, zoals kropaar en riet. 

De stompvleugelgrasuil is in Nederland en België een gewone vlinder die over het hele 
gebied verspreid voorkomt. De vliegtijd is van eind mei tot begin september. Soms is er 
een partiële tweede generatie. 

De stompvleugelgrasuil, bleke grasuil en spitsvleugelgrasuil, die alle drie vrij algemeen in 
Nederland en België voorkomen, zijn vrij lastig van elkaar te onderscheiden, met name bij 
meer afgevlogen exemplaren. Bij de bleke grasuil is de zwarte veeg over de voorvleugel 
langs de witte hoofdader minder duidelijk dan bij de stompvleugelgrasuil en 
spitsvleugelgrasuil. Ook is bij de bleke grasuil de achtervleugel voornamelijk wit, bij de 
andere twee soorten donkerder grijs. De spitsvleugelgrasuil heeft verder een opvallend 
puntje aan de vleugel, die de stompvleugelgrasuil niet heeft. 

Foto: Wolderveld, zomer 2013. 

 



Witband-silene-uil    
De vlinder heeft een spanwijdte van 25 tot 30 millimeter. De waardplanten zijn 
duizendschoon en blaassilene. Van deze planten worden door de rupsen de zaden gegeten. 
Duizendschoon dient ook als voedselplant voor de vlinders.  

In Nederland en België worden elk jaar twee tot drie generatie voortgebracht. De vliegtijd 
loopt van mei tot en met eind juli begin augustus. Hij is hier niet zo gewoon maar komt 
wel verspreid over het hele gebied voor. 

Toen ik de foto maakte zat hij tegen een muurtje in Campagne. Dat was in de zomer van 
2015. 

 



Witstipgrasuil    
De voorvleugellengte bedraagt tussen de 14 en 17 millimeter. Hij heeft diverse grassen als 
waardplant. 

De witstipgrasuil is in Nederland en België een gewone vlinder die in het noorden van 
Nederland minder algemeen is. De vliegtijd is van half april tot begin november. Volgens 
Vlindernet is de witstipgrasuil een trekvlinder, maar niet volgens de Trekvlinderregistratie 
van de werkgroep Vlinderfaunistiek van het EIS. 

De foto is genomen in Biesland waar hij op de opslag in een weiland zat aan de Susserweg. 
Dat was in het begin van de herfst in 2016. 

 



Zandhalmuiltje    
De voorvleugellengte bedraagt tussen de 10 en 12 millimeter. Het heeft als waardplanten 
allerlei grassen als ruig schapengras, zinkschapengras, ruwe smele en glanshaver. 

Het zandhalmuiltje is in Nederland en België een algemene soort die verspreid over het 
hele gebied kan worden gezien. De vlinder vliegt van eind juni tot halverwege september. 

De foto is genomen langs de Jeker, nabij het Gerlachuspad, in de zomer van 2015. 

 



Dwerghuismoeder    
De dwerghuismoeder vliegt vooral bij zonnig weer. De spanwijdte bedraagt 19 tot 22 mm. 
Hij dankt zijn naam aan de gele vlekken op de achtervleugels en kan bij oppervlakkige 
beschouwing verward worden met het muntvlindertje, maar de dwerghuismoeder heeft 
bijvoorbeeld geen geel op de voorvleugel. Hij heeft als waardplanten hoornbloem en 
muur. 

De dwerghuismoeder is in België een vrij gewone soort, maar in Nederland een niet zo 
gewone soort, die verspreid over het hele gebied voorkomt. De vliegtijd is van eind april 
tot begin juli. 

De foto is genomen in mei 2014 op de Muizenberg in Kanne waar hij foerageert op wilde 
peen. 

 



Katoendaguil    
Dit is een trekvlinder die af en toe in Nederland als adventief wordt waargenomen in de 
omgeving van vliegvelden en havens, waar rupsen zijn meegekomen op uit Afrika 
geïmporteerde bloemen en groenten. De vele waarnemingen uit de zomer en het najaar 
van 2006 duidden op echte vlindertrek. 

De zandkleurige tot paarsachtig-bruine voorvleugel is 16 tot 19 mm lang. Op de grijze 
achtervleugel zit een brede zwarte zoom. 

Foto: Albertkanaal Ternaaien (Petit Lanaye), zomer 2014. 

 



Oranje O-vlinder    
De voorvleugellengte bedraagt tussen de 16 en 19 millimeter. Hij heeft als waardplanten 
stalkruid, wilgenroosje en zeepostelein, maar ook wel loofbomen, struiken en andere 
kruidachtige planten. 

De oranje o-vlinder is in Nederland en België een vrij algemene soort, die verspreid over 
het hele gebied kan worden gezien. De vlinder vliegt van eind mei tot halverwege 
september. 

De foto is genomen in het Jekerdal in Sint Pieter in de zomer van 2016. 

 



Gewone Worteluil    
Het meest opvallend aan deze vlinder is het dubbele zwarte ‘uitroepteken’. De 
vleugellengte is 15 mm. Hij is wijdverbreid en een van de talrijkste soorten uilen. Ze 
komen voor in parken, tuinen, graslanden, op hellingen en andere open niet te natte 
plekken. In Nederland zijn ze waar te nemen van mei tot en met augustus, in een tot twee 
generaties. 

Overdag zijn ze moeilijk waar te nemen omdat ze zich verbergen. Als ze ontdekt en 
gestoord worden verdwijnen ze snel, soms huppelend in het dichte gras zonder op te 
vliegen. ’s Avonds komt de gewone worteluil ook wel op kunstlicht af. De rupsen leven van 
grassen, kruiden en worteltjes. Vlinders en rupsen worden graag gegeten door 
insecteneters. 





Granietuil    
De voorvleugellengte bedraagt 12 tot 15 millimeter. Hij heeft als waardplanten struikhei en 
dophei. 

De granietuil is in Nederland en België een algemene soort in heidegebieden. De vlinder 
vliegt van eind mei tot halverwege augustus. 

Foto: Plateau van Eben-Emael, zomer 2015. 

 



Huismoeder    
Wordt ook wel hooivlinder genoemd. In de zomer gaan de vlinders in rust. Vrij talrijk 
voorkomend in tuinen, parken, open cultuurland en open loofbossen. In heel Nederland 
algemeen van mei tot en met september. 

Hij heeft een spanwijdte van circa 60 millimeter. Huismoeders vliegen 's avonds vaak op 
het licht af en fladderen onrustig rond de lamp. 

Net als bij het rood weeskind kan het plots opduiken en weer verdwijnen van kleurige 
vleugels een predator in verwarring brengen. De rups komt op verschillende waardplanten 
voor, zoals boswilg, gewone braam, grote brandnetel, glad walstro en paardenbloem. 

 





Kleine Breedbandhuismoeder    
De voorvleugellengte bedraagt 16 tot 20 millimeter. De vlinders zijn soms overdag actief. 
Hij heeft als waardplanten allerlei loofbomen, struiken en kruidachtige planten. 

De kleine breedbandhuismoeder is in Nederland en België een algemene soort die 
verspreid over het hele gebied kan worden gezien. De vlinder vliegt van eind juni tot en 
met september. 

Deze foto is genomen in Campagne in de zomer van 2015. 

 



Kleine Huismoeder    
De voorvleugellengte is tussen de 14 en 17 millimeter. Hij heeft als waardplanten allerlei 
grassen en kruidachtige planten, zoals moerasspirea en groot kaasjeskruid. 

De kleine huismoeder is in Nederland een vrij algemene en in België een niet zo algemene 
soort die verspreid over het hele gebied kan worden gezien. De vlinder vliegt van eind juni 
tot en met augustus. 

De foto is gemaakt aan de Jeker in Kanne in de zomer van 2016. 

 



Open-breedbandhuismoeder    
De voorvleugellengte is tussen de 16 en 20 millimeter. De vlinders zijn soms dagactief. Hij 
heeft als waardplanten allerlei loofbomen, struiken en kruidachtige planten. 

De open-breedbandhuismoeder is in Nederland en België een algemene soort die 
verspreid over het hele gebied kan worden gezien. De vlinder vliegt van eind juni tot en 
met september. 

De foto is genomen in het Jekerpark in de zomer van 2014. 

 



Donkere Jota-uil    
Voorvleugellengte tussen 17 en 20 millimeter. Hij heeft als waardplanten allerlei 
kruidachtige planten, zoals brandnetel, kamperfoelie, bosandoorn en jakobskruiskruid. 

De donkere jota-uil is in Nederland en België een zeldzame soort die verspreid over het 
hele gebied kan worden gezien. De vlinder vliegt van begin mei tot en met juni. Soms is er 
een tweede generatie in augustus en september. Hij heeft een paarsachtig bruine 
voorvleugel met een lichte Y-vormige vlek. 

Foto: Albertkanaal Kanne, zomer 2017. 

 



Gamma-uil    
De gamma-uil is een onopvallend bruin vlindertje. In het midden van de voorvleugel zit 
een duidelijke geelwitte gamma waaraan hij altijd goed te herkennen is. De opening van 
de gamma is belangrijk: die is bij de gamma-uil wijd en trechtervormig; dit onderscheidt 
hem van de veel op hem lijkende, maar iets bontere donkere jota-uil, die een smalle V-
vormige tekening heeft. De gamma-uil heeft ook de bijnaam Pistooltje, omdat de tekening 
ook op een pistool lijkt. 

Ze komen overal voor waar nectar-rijke bloemen zijn. In Nederland en België is de 
gamma-uil een trekvlinder. De soort is waar te nemen van april tot en met oktober. De 
vlinders trekken in het voorjaar vanuit het Middellandse Zeegebied naar het noorden en 
koloniseren Midden- en Noord-Europa. In Nederland kunnen in augustus en september 
in sommige jaren grote populaties ontstaan. Een deel van de vlinders trekt in september 
en oktober weer naar het zuiden. De gamma-uil is niet in staat in Nederland te 
overwinteren, hoewel een enkel geval van overwintering bekend is in verwarmde kassen. 

In tegenstelling tot veel van zijn soortgenoten vliegen de gamma-uilen ook overdag. Ze 
brengen veel tijd door op bloemen en zijn soms in grote aantallen te vinden op 
klavervelden. 's Avonds komt hij ook wel op kunstlicht af. Hij plant zich hier in de 
zomermaanden voort. De rupsen van de gamma-uil zijn polyfaag en leven van een groot 
aantal soorten kruiden. 















Getekende Gamma-uil    
De voorvleugellengte is tussen de 12 en 17 millimeter. Hij heeft allerlei kruidachtige 
planten als waardplant, waaronder dovenetel, brandnetel en kamille. 

De getekende gamma-uil is in Nederland en België een vrij gewone soort die verspreid 
over het hele gebied kan worden waargenomen. De vlinder heeft hier drie generaties van 
april tot begin oktober. 

 







Goudvenstertje    
De spanwijdte bedraagt 34 tot 46 millimeter. Het is een bewoner van vochtige gebieden, 
zoals slootkanten, rivieroevers, moerassen, bosranden en vochtige weiden. De 
waardplanten zijn allerlei planten die horen bij vochtige plaatsen, zoals diverse soorten 
zegge, grote egelskop, gele lis en grote waterweegbree. 

Het goudvenstertje is in Nederland een gewone soort en in België een niet zo gewone 
soort. Hij komt verspreid over het hele gebied voor. De vliegtijd is van juni tot en met 
september in twee generaties. De voorvleugels zijn oranjebruin met opvallende witte en 
goudkleurige vlekjes. 

De foto is genomen aan de Jeker (Jekerpark) in de zomer van 2016. 

 



Koperuil    
De voorvleugellengte is tussen de 16 en 18 millimeter. De imago is met twee opvallend 
metaalachtig glanzende banden - vaak versmolten - en een oranje kop met karakteristieke 
kuif een goed te herkennen nachtvlinder, al is verwarring met de in Nederland en België 
zeer zeldzame grote koperuil mogelijk. Hij heeft als waardplanten allerlei kruidachtige 
planten, zoals brandnetel, dovenetel, distels en wilde marjolein. 

De koperuil is in Nederland en België een algemene vlinder die verspreid over het hele 
gebied kan worden gezien. De vlinder kent twee of drie generaties die vliegen van mei tot 
oktober. 

 











Turkse Uil    
Voorvleugellengte tussen de 15 en 18 millimeter. Hij heeft diverse kruidachtige planten als 
waardplant, waaronder slangenkruid, moerasscherm en braam, en gekweekte planten als 
tomaat, aardbei en tabaksplant. 

De Turkse uil is in Nederland en België te vinden als trekvlinder die verspreid over het 
hele gebied kan worden gezien. Hij wordt ook regelmatig als rups met plant-materiaal 
geïmporteerd. In de glastuinbouw kan de vlinder zich als plaaginsect ontwikkelen. De 
vlinder wordt hier gezien van juni tot en met oktober. Sinds 1976 komt hij verspreid voor, 
maar wordt vooral in het zuidwesten waargenomen. 

Foto: Malberg, zomer 2014. 

 



Akkerwinde-uil    
De akkerwinde-uil is herkenbaar aan de grote witte vlek langs de voorrand van de bruin en 
zwart gekleurde voorvleugel. Van deze soort zijn slechts enkele waarnemingen bekend, 
waaronder in 2015 in Zuid-Limburg. (Foto: Kleine Weerd, mei 2015) 

De voorvleugellengte is tussen de 12 en 13 millimeter. 

De akkerwinde-uil is in Nederland slechts driemaal waargenomen. In België is het een 
zeer zeldzame soort, die hier en daar in het zuiden van het land wordt gezien. De vlinder 
heeft jaarlijks twee generaties die vliegen van begin mei tot halverwege september. 

 





Nawoord 

Ik heb niet de illusie dat ik alle hier voorkomende dagactieve vlinders de revue heb laten 
passeren, of dat ik een standaardwerk heb geschapen. Dat was ook helemaal niet de 
bedoeling. Ik wilde iets met de foto’s die ik, sinds ik weer in Maastricht woon, heb 
gemaakt. 

Niet alleen van vlinders overigens. Op stapel staat in elk geval nog een boek met foto’s die 
binnen de gemeentegrenzen van Maastricht zijn ontstaan. De opzet is klaar, maar ik moet 
het nog bewerken. 

Of ik nog fotoboeken zal samenstellen is een vraag voor de toekomst. Het zou kunnen. Ik 
heb aan materiaal geen gebrek om bijvoorbeeld een vogelboek samen te stellen, maar dat 
is allemaal een kwestie van voldoende tijd en vooral gezondheid. Ik heb geleerd niet te 
hard van stapel te lopen voor wat de toekomst betreft. 

Het begon met foto’s, maar deze foto’s waren eigenlijk de aanleiding voor een 
alomvattende boodschap. Dankzij mijn (lange) wandelingen zie ik ook hoe hard onze 
leefwereld erop achteruit gaat. Steeds meer soorten ontbreken. Daarvoor komen soms 
nieuwe in de plaats waarmee we niet altijd onverdeeld gelukkig zijn. Denk maar aan de 
buxusvlinder! 

De wereld, haar soorten, klimaat, en alles wat erbij hoort, is voortdurend aan verandering 
onderhevig. Heel vroeger was hier een zee die ons de kalksteen naliet, maar ik betwijfel of 
er ooit een generatie mensen is geweest die de veranderingen zo nadrukkelijk en zo 
massaal zelf kon beleven. Wat mij daarbij verbaasd is dat we het ons niet aan lijken te 
trekken. Ondanks alles drijven er na elk weekend hopen plastic afval in het kanaal. We 
bouwen een tunnel waar we verdomd trots op zijn maar die er uiteindelijk alleen maar 
voor zorgt dat de druk op dit smalle stukje land nog meer vergroot. We recreëren ons een 
slag in de rondte; er gaat bijna geen weekend voorbij zonder de een of andere grootse 
manifestatie, en toch durven wij de schamele lapjes groen die daarvoor worden gebruikt, 
nog natuur te noemen terwijl we tezelfdertijd dat natuurlijk functioneren meer en meer de 
nek omdraaien. 

Blijkbaar hebben we niets geleerd van ons gedrag dat alle dramatische veranderingen 
teweeg bracht die we ons inmiddels beklagen, want we gaan er niet alleen mee door, we 
intensiveren het zelfs en geloof maar niet dat een handvol alternatieve lapmiddelen ons 
voor de komende catastrofes zullen behoeden. 

Mijn tijd zal het wel duren, daar heb ik de leeftijd voor, maar ik vrees voor al wie na mij 
komt als het gedrag dat ons allen stuurt niet drastisch veranderd… 



Geraadpleegde Bronnen 

Compact gids Vlinders, uitgeverij Kosmos, vierde druk 2015 
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