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de laptop en beamer op de kleine tafel. De foto’s op de meegenomen “stokjes” 

worden daarna op een witte muur geprojecteerd. 
Er werd begonnen met de foto’s van Herre Seepma; vervolgens die van Abel 

Jagersma en Hessel Hoornveld jr. De andere aanwezigen probeerden de vlinders op 

naam te brengen, soms met behulp 

van diverse webpagina’s (zoals 

lepiforum.de) en verschillende 

boeken. Leo kwam ook af en toe 

kijken en gaf dan zijn mening en ook 

soms enkele handige 

determinatietips. Zo wees hij erop 

dat Orthotaenia undulana 

(Woudbladroller) meestal goed 

herkenbaar is aan een vulkaan: op de 
voorvleugel zijn er bij de brede 

middenband in het midden twee 

uitsteeksels. Ook is er een 

knotsvormige vlek of schuine streep 

bij de achterrand van de 

voorvleugel. 

De dag werd nog onderbroken door de lunch met soep en broodjes met de 13 

aanwezigen. ’s Middags was er ook koffie of thee met weer wat lekkers wat door 

een deelnemer was meegenomen. Om ruim vijf uur gingen de meesten huiswaarts; 

enkele microvlinders achterlatend om verder te laten uitzoeken door Leo of Joop. Er 

blijven ook nog  enkele heerlijke koeken, bonbons en bloemen in Hemrik! Een ieder 
wordt bedankt voor zijn inbreng bij deze geslaagde determinatiedag. 

Veenhooibeestjes in het Fochtelooërveen  Judith Bouma 

Elk jaar komt er in de Flinterwille een stukje over de aantallen van de 

veenhooibeestjes te staan. In 2017 redde ik het net niet om op tijd om alles afgerond 

te hebben voordat de druk zou zijn van de najaarsuitgave.  

Jaarlijks maak ik namelijk altijd een rapportage voor de Vlinderstichting en 

Natuurmonumenten met alle ingetekende vlieglocaties daarbij. Voor andere 

waarnemingen gebruik ik tegenwoordig ook Webobs Telmee met de GPS 

coördinaten, een applicatie op de smartphone die in het veld/veen heel handig is, of 

eigenlijk kán zijn. Dan spreek ik meer over de losse waarnemingen, want in het veen 

met de drukke vliegtijd van de veenhooibeestjes, maar ook de libellen en gekrioel 

van rupsen en reptielen, zou ik alleen maar op m’n schermpje kijken en invoeren en 

dan mis ik teveel. In die drukke periode streep ik het net zo gemakkelijk even aan  

Orthotaenia undulana (Woudbladroller) 

uit British Tortricoid Moths, Bradley e.a., 

London 1979) 
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Veenhooibeestje (Coenonympha tullia), 
copula, Fochtelooërveen.. Foto: J.Bouma.(zie 
pag 19) 
 

Veenhooibeestje (Coenonympha tullia),  rups, 
Fochtelooërveen. Foto: J.Bouma.(zie pag 19)   

 

Eikenblad 

(Gastropacha 

quercifolia), 

Schaopedobbe, 
Foto: G.Bergsma.(zie 
pag 28) 
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op m’n kaartje. Daarop komen namelijk ook de stippen van de waarnemingen te 

staan van de veenhooibeestjes. Normaliter kun je met Webobs de locatie vrij precies 

aangeven, maar de waarnemingen van veenhooibeestjes wijkt af. Je zou volgens de 

regels enkele meters uit de kant links en rechts van je moeten waarnemen en noteren. 

Daar ligt het probleem. Er is maar één pad door het veen waar te lopen is, vaak 

gemakkelijker om te zwemmen zo nat, maar dat terzijde. Veenhooibeestjes mogen 

waargenomen worden met een verrekijker omdat door het hoogveen lopen gewoon 

geen optie is. Zou ik de Webobs applicatie gebruiken, dan lijkt het alsof alle 

veenhooibeestjes op of net naast het pad vliegen. Geef ik aan dat ik tien meter uit de 

kant wil invoeren, dan nog is het niet helemaal duidelijk of ze vliegen boven de zeer 

natte delen, bij het eenarig wollegras of foerageren op de dopheide. Dus ik blijf 

gewoon lopen met m’n kaartje en pen en voer het dezelfde dag in bij Telmee.nl of 

in het Meetnet van de Vlinderstichting. Het Meetnet is er voor specifieke 

soortgerichte routes, waarin ik per transect in kan voeren. De overige 

veenhooibeestjes die daarbuiten vliegen komen in Telmee.  

Voor het veenhooibeestje en de rapportage ben ik altijd wel even bezig. Erg leuk om 

grafieken te maken en te zien na zoveel jaren aaneengesloten waarnemen, maar heb 

elk jaar ‘ruzie’ met de betreffende grafieken, terwijl ik het eigenlijk altijd wel leuk 

vind (misschien eens een cursus volgen). Daarnaast voer ik per dag dat ik in het 

Fochtelooërveen liep om te tellen, de stippen in op een plattegrond. Maar ook de 

weersomstandigheden en de rest hoort bij de rapportage. Dit alles staat eerst op een 

kladje en aan het einde van het seizoen verwerk ik dat in één keer. Mijn rapport gaat 

dan naar de Vlinderstichting, de Vlinderwerkgroep Friesland (Sinnema’s), 

Natuurmonumenten, Vlinderwerkgroep Drenthe (Pauline Arends) en nog enkele 

voorheen of nu nog direct betrokkenen. Uiteindelijk komt er dan een klein stukje van 

dit geheel in de Flinterwille. 

 

Het veenhooibeestje is misschien wel het meest verwende vlindertje die in het 

Fochtelooërveen rondfladdert. Verwend? O ja, zeker! De dames en heren hebben 

graag een windstille zwoele dag zonder wolkje aan de lucht met een aangenaam 

zonnetje daarbij. Temperatuur graag rond de 20°C - 25˚C. 

Het veenhooibeestje (Coenonympha tullia) (Zie foto’s pag. 15) is een zeer zeldzame 

verschijning in Nederland, maar in het Fochtelooërveen lijkt dat niet het geval. Niet 

één dagvlinder vliegt daar zo veel! Dit zeldzame zandoogje weet elk jaar opnieuw 

mijn volle aandacht te trekken en is niet meer weg te denken uit het unieke 

hoogveengebied.  
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Hoe de weersomstandigheden ook waren, de vooruitgang van het veenhooibeestje 

in het Fochtelooërveen is een feit. Weliswaar schommelen de aantallen per jaar, 

maar het gaat goed met ze. 

Na een groot succes in aantal in 2010 (516) en 2014 (538), kwamen er twee ‘magere’ 

jaren (125-122), maar 2017 (263) zag er weer een stuk beter uit. (zie fig. 1 en 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figuur 2: Aantal waargenomen exemplaren per jaar 

Figuur 1 
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De veenhooibeestjes stellen je steeds opnieuw voor een raadsel en dat maakt het 

monitoren zo leuk. Ik ben enorm benieuwd, zoals elk jaar, wat mijn vijftiende jaar 

monitoren gaat brengen, onvoorspelbaar!  

Judith Bouma 

www.facebook.com/fochtelooerveen.info 

www.fochtelooerveen.info 

 

 

 

Recente nachtvlinderwaarnemingen op Terschelling      Piet Zumkehr 

 
De Natuurvereniging Terschelling is een zelfstandige vereniging met ongeveer 100 

leden die zich bezig houdt met natuuronderzoek en natuurbeleving op Terschelling. 

Er worden excursies en lezingen georganiseerd. Vier keer per jaar verschijnt het blad 

“De Rinkelbollen”. 

De laatste jaren organiseert de Natuurvereniging Terschelling met enige regelmaat 

nachtvlinderavonden op het eiland. En de belangstelling daarvoor neemt ook  

 

opvallend toe. Het aantal bezoekers ligt iedere keer rond de 15 man. We beschikken 

over meerdere lichtbronnen en generatoren die tijdens zo’n avond worden opgezet. 

Zelf heb ik een vanglamp met generator. Daarnaast beschikt Jan van der Zee over  

Nachtvlinderavond Natuurvereniging Terschelling. Foto Jan van der Zee 

 




