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Lampropteryx suffumata 

(fraaie walstrospanner). 

Foto A. Saunders. 

(zie pag. 35) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto’s hierboven: J.Bouma (zie pag. 30 en 31)  

Gestippelde houtboorder (Zeuzera pyrina). 
 

 

Paddenstoeluil (Parascotia fuliginaria) 

Grote beer (Arctia caja) 

 

Plakker (Lymantria dispar) 
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een beetje teleurgesteld, maar ik had het kunnen weten. Vooral toen ze 

overwinterden als pop: dit zijn in elk geval geen pusillata’s. 
Zo zie je maar weer: een kweek kan heel boeiend zijn. Soms denk je te weten wat je 

in kweek hebt, en er komt toch iets anders uit. Tijdens het kweektraject leer je geduld 

hebben en wachten. Als je heel goed waarneemt en alle kenmerken op een rij zet, 

dan weet je ook dat je bepaalde soorten kan uitsluiten. Misschien weet je dan niet 

meer wat je wél kunt verwachten. Maar als er dan een vlinder tevoorschijn komt, 

dan geniet je toch weer van hoe mooi hij is. En je weet meteen waar je zo lang op 

gewacht hebt. 

 
Dat virus kwam écht binnen!    Judith Bouma 

 

Al vele jaren ga ik af en toe kijken bij het nachtvlinderen. Indrukwekkend, steeds 

opnieuw. Met al genoeg hobby’s en passies, zijn daarnaast nog heel veel andere zeer 

boeiende uitdagingen met cursussen en excursies die aanspreken. Sprinkhanen, 

hommels, wilde bijen, graafwespen, mieren, maar ook lieveheersbeestjes. Bijna 

toevallig allemaal met zes pootjes … Nee, “niet aan beginnen”, hoor ik zo’n 

stemmetje in mijn hoofd zeggen. Maar gôh, dat nachtvlinderen. Dat is toch eigenlijk 

ook wel heel bijzonder. Zullen velen met mij eens zijn! 

Vorig jaar greep dat virus me tóch aan, en hoe! Niet op voorbereid … Met vier lakens 
en lampen in de tuin, een geweldige avond gehad (zie eerdere Flinterwille). Ja, het 

begon sterk te kriebelen dat ‘wil-je-dat-wel-hebben-virus’. Jan, mijn man, bedenkt 

en maakt graag printplaten en toebehoren. Gevolg, een schitterend kastje met een 

perfecte oplossing voor de lamp. Een bouwlamp omgebouwd tot nachtvlinderlamp! 

De eerste keer in werking in oktober vorig jaar, kwam als eerste een Gamma-uiltje 

(Autographa gamma) op het laken. Kort daarna nog wat ander ‘spul’ en maar liefst 

vier Diana-uilen (Griposia aprilina). Nou, als dat geen mooi begin is! 

Inmiddels heeft dit jaar de lamp al met regelmaat gestaan en val ik vaak van de ene 

in de andere verbazing. Pieken van Wapendragers, Meikevers, muggen, 

Huismoeders en ‘gewoon’ dertien keer een Groot avondrood (Deilephila elpenor) 

tegelijkertijd op en om het laken!! Maar ook vijf Populierenpijlstaarten gelijktijdig.  

Wat te denken van een Paddenstoeluil (Parascotia fuliginaria)? (foto zie pag. 21)  
Toch ook niet de meest algemene. En twee avonden na elkaar een Essengouduil 

(Atethmia centrago). Twee verschillende, te zien aan de tekening. 

Uitspringers voor mij qua schoonheid zijn toch de Grote beer (Arctia caja) (foto zie 

pag. 21) en de Gestippelde houtboorder (Zeuzera pyrina) (foto zie pag. 21). 

‘Instinkers’ zitten er ook bij. Hoe vaak ik niet denk weer iets onherkenbaars te 

hebben, vast leggen op de gevoelige plaat, nakijken en ja hoor, wéér die Spurrie-uil 

(Hadula trifolii).  

De bijvangsten zijn ook meer dan ik dacht. Een jonge Steenmarter die ik zo handtam 

had kunnen maken, kwam zeer regelmatig heel dichtbij, op aaiafstand, kijken. Vaak 

Kwartels gehoord, ook zeer dichtbij, maar niet te zien. Een keer een Nachtzwaluw, 
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uilen, rondsnuffelende Egels, kikkers, padden, muisjes en mieren die op de grond 

liggende kleine vlindertjes weten te pakken.  
 

Zoals iedereen inmiddels wel weet, het Fochtelooërveen is mijn ‘territorium’. 

Geweldig dat dit jaar weer genachtvlinderd is aan de rand van het hoogveengebied. 

Met vijf lakens die precies over de grens in Drenthe stonden, vingen VWF leden de 

nachtvlinders uit Friesland. Het kwam spontaan in me op om ook eens aan de andere 

kant nabij de Norger Petgaten te staan. Een voormalig veeteelt gebied wat betrokken 

was bij het LIFE project van de EU, is enkele jaren geleden omgevormd tot 

zogenaamde ‘nieuwe natuur’. De Struik- en Dopheide schiet de grond uit, evenals 

diverse soortengroepen. Het ligt aan de Drentse kant, nabij het Esmeer, dicht tegen 

het veen aan. Jammer genoeg meenden enkele leden van de VWF de wereld over te 

moeten reizen, nét nu .. Alleen als beginner met de eerste keer op reis met mijn 

spulletje tussen campinggasten en de beheerders,  leek me niet een goed idee. 
Anneke, ze kwam, altijd enthousiast om te nachtvlinderen. Of we de opstellingen 

helemaal op de juiste plaats hadden geplaatst moest eerst blijken. Achteraf gezien 

stond Anneke op een kade misschien net niet goed, maar dat weet je pas achteraf. 

Ikzelf stond wat tussen de campers en caravans in met een open ruimte, vlakbij 

bosschage. Misschien had ik ook net meer bij moeten gaan staan. Hoe dan ook, het 

was een erg leuke avond in erg plezierig gezelschap. Ik heb weer veel geleerd, echt 

super!  

De leukste vangst die avond was toch wel een vrouwtje Plakker (Lymantria dispar) 

(foto zie pag. 21) op het laken! 

 

Het vlinderjaar 2019      Herre Seepma 

 

Als pure liefhebber van vlinders besloot ik om niet een verslag te maken van al mijn 

waarnemingen in 2019, maar gewoon mijn beleving van dit jaar. Laat ik beginnen 

met hoe het voor mij eens begonnen is. Voor zes jaar kwamen wij te wonen in een 

nieuw appartement in Drachten waar men heeft geprobeerd om de natuur een beetje 

te vormen met glooiingen en wat waterpartijen. Gedeeltes worden onderhouden en 

een gedeelte mag zijn gang gaan. Het geheel wordt omringd door water. Dat leverde 

een stukje wilde natuur op waarin allerlei grassoorten en riet opkomen, maar ook 

brandnetelbossen en distels. In de loop der tijd kwamen en gingen plantensoorten 

zoals moerasandoorn, waarop zwartsprietdikkopje en groot dikkopje zich thuis 

voelden. Maar die dus verdwenen met deze plant. Gewone rolklaver en kattenstaart 

hebben het moeilijk, maar zijn er nog wel. Verder komen er enorm veel elzen op en 
wat grauwe wilg. Langs de kanten staan veel oudere eikenbomen, gelukkig nog 

zonder de eikenprocessierups. Dit levert een dagvlinderstand op met vaste gasten als 

citroenvlinder, kleine vos, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, icarusblauwtje, 

boomblauwtje, eikenpage, klein en groot koolwitje, klein geaderd witje, landkaartje, 

oranjetipje en bont zandoogje. En als jaarlijkse trekkers atalanta en distelvlinder, 

waar ik er dit jaar tussen de dertig en veertig stuks van zag. Door mijn aandacht 


