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Vlinderwerkgroep 
 

 

 

Naar aanleiding van een verzoek van de 

Vlinderstichting om nadere informatie te geven 

over het vlinderbestand in ons duingebied, werd in 

1995 een vlinderwerkgroep opgericht. 

 

Sindsdien telt deze groep vlinders in de 

kilometerhokken tussen de Katwijkse Uitwatering 

en de Langevelderslag. Het tellen gebeurt driemaal 

per jaar, n.l. in mei, juli en augustus, maar ook wel 

in het voor- en naseizoen. De gegevens worden 

naar de Vlinderstichting gestuurd en tevens in ons 

eigen archief bewaard. 

 

Na 6 jaar tellen zijn wij al een stuk verder 

gekomen en weten wij wel ongeveer welke 

vlinders hier voorkomen. Zo komen o.a. geaderde 

witjes, Icarusblauwtjes, kleine parelmoervlinders, 

bruine zandoogjes, hooibeestjes en zwart-

sprietdikkopjes meestal veelvuldig voor. 

Het oranjetipje, de bruine eikenpage, het bruin 

blauwtje, het landkaartje, de duinparelmoervlinder 

en het oranje zandoogje worden maar weinig 

gezien. 

 

Ook zijn er trekvlinders, bijvoorbeeld de 

distelvlinder, die het ene jaar onze duinen in grote 

aantallen bezoekt en het andere jaar praktisch 

wegblijft. 

De Sint Jacobsvlinder is van de dagactieve 

nachtvlinders de meest geziene soort. 

 

Natuurlijk verschillen de vlinderaantallen ook per 

jaar voornamelijk door weersomstandigheden. 

 

De tot nu toe verzamelde gegevens  zullen door de 

Vlinderstichting gebruikt worden voor de 

binnenkort uit te geven Dagvlinder-atlas. 

 

Toch blijft onze werkgroep de ontwikkeling van de 

vlinderpopulaties in ons hele gebied (dus ook de 

akker- en poldergebieden) volgen. Ook 

nachtvlinders en libellen hebben daarbij onze 

aandacht. 

 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als de leden 

van onze vereniging vlinder- en 

libellenwaarnemingen aan ons willen doorgeven. 

Zo kunnen wij ons archief op peil houden en 

misschien nog uitbreiden met nieuwe soorten.  Bij 

voorbaat dank! 

 

Fons en Els Schlatmann 

Juffermansstraat 29 

2341 JJ Oegstgeest 

tel. 071-5174060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Slootjesexcursie van de Jeugdgroep op 12 mei jl.      
                           
Kees Verweij 

 

Zaterdagmorgen 10.00 uur aan de Varkensboslaan 

achter het landgoed Offem te Noordwijk. 

Het was prachtig weer en in de verte kwamen zo'n 

15 kinderen met hun ouders en begeleiders aan om 

in de sloot te gaan vissen. Het ging hierbij niet om 

vissen met de hengel maar met een netje. 

Aan de oppervlakte van de sloot is meestal 

nauwelijks iets te merken, maar zodra je een netje 




