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Schokkend aantal Veenhooibeestjes!   Judith Bouma 

In de Flinterwille van 2015 kon u lezen:  

‘Een nieuw record! Dramatisch wel te verstaan. Een jaar geleden was het nieuwe 

record van een spectaculair aantal Veenhooibeestjes.’ 

In 2014 het hoogte record: 538 Veenhooibeestjes gezien op één dag; 

in 2015 een dramatisch laag aantal: 125 Veenhooibeestjes gezien op één dag. 

Ik kan u zeggen dat het dieptepunt nu écht bereikt is. Het laagste aantal voor mij was 

in 2003, mijn eerste jaar monitoren. Honderd stuks, exact. Dit jaar gaan we er 

onderdoor en telde ik maar 85 Veenhooibeestjes op één dag, de zogenaamde 

‘piekdag’. 

Zoals enkele voorgaande jaren waarin het erg heet en droog was en een, 

vermoedelijke, tweede generatie vloog (2008-2011-2018), lijkt nu ook het geval. 
(Nog) niet de tweede generatie, maar wél dezelfde kortere vliegtijd en nagenoeg 

dezelfde weersomstandigheden. Ze lijken massaal uit de pop te komen om dan ook 

weer tegelijkertijd te verdwijnen. 

De tweede generatie blijft discutabel. Het is vreemd dat ik de maanden tussen het 

einde van de eerste generatie en de eerste exemplaren van de tweede generatie, niet 

één exemplaar zie. Daarmee lijkt het voor mij toch om een tweede generatie te gaan. 

Zekerheid hebben we niet en krijgen we niet. 

Het Eenarig wollegras verdroogde in rap tempo vorig jaar, weinig regenwater en 

vervolgens de hitte en droogte van dit jaar er bovenop, het Eenarig wollegras 

(waardplant) heeft een enorme dreun gekregen. Of dat dan ook direct het gevolg is 
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van de lage aantallen, ’t zou zomaar kunnen. Ik neem alleen waar, zonder 

wetenschappelijke onderbouwing. Maar, mocht het zo zijn, dan houd ik mijn hart 
vast voor volgend jaar.  

De dopheide (belangrijke nectarplant) leek het even slecht te gaan doen, maar 

verplaatst naar de lager gelegen, ietwat nattere, ondergrond. De Veenhooibeestjes 

hangen er graag aan! 

2003 100 2012 126 

2004 190 2013 355 

2005 141 2014 538 
2006 191 2015 125 

2007 273 2016 122 

2008 468 2017 263 

2009 364 2018 271 

2010 516 2019 85 

2011 179 

Sinds 2001 wordt de speciale monitoringroute gelopen. Het gaat niet zozeer om de 

exacte aantallen, maar om de toe- of afname. De jaarlijks wisselende aantallen 

kunnen veel oorzaken hebben, het weer speelt hierin wel een erg grote rol.  

Nog even de geschiedenis induiken … 

In de jaren ‘80 (1982-1983) en de jaren ’90 (vanaf 1993) zijn er Veenhooibeestjes 

gemeld in het Fochtelooërveen, het was dus géén nieuwe soort.  

Zeer waarschijnlijk zat het Veenhooibeestje er ook tussen 1983 en 1993. Vóór 2000 
werd er nauwelijks naar gekeken. Omdat ze aanwezig bleken te zijn is er overleg 

met de beheerder geweest om de natuur herstelmaatregelen niet al te grootschalig 

aan te pakken in het betreffende leefgebied. 

De hoogste aantallen die gezien zijn op één dag én doorgegeven zijn: 

1993 1 1998 47 

1994 5 1999 34 

1995 5 2000 597 

1996 5 2001 91 

1997 3 2002 31 

2003 - 100

2004 - 190

2005 - 141

2006 - 191

2007 - 273

2008 - 468

2009 - 364

2010 - 516

2011 - 179

2012 - 126

2013 - 355

2014 - 538

2015 - 125

2016 - 122

2017 - 263

2018 - 271

2019 - 85
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gezien op één dag
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Ter info: in 2000 is met meerdere personen in het veen geteld en zijn ook veel kaden 
meegenomen in de telling. Daarna kon het niet meer vanwege de komst van de 
Kraanvogels en die gaan voor alles ... zelfs vóór de Veenhooibeestjes. 

In totaal, de Veenhooibeestjes binnen de transecten én daarbuiten opgeteld,  kom ik 

toch al gauw op 11.350 zeldzame Veenhooibeestjes in zeventien jaar!  

Ik hoop van harte dat 2020 een super jaar gaat worden voor deze eigenzinnige 

veenvlinders! 


