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Wilbert Kerkhof heeft ook al jaren ervaring in 

duinen, en zal ons de fijne kneepjes van het vak 

leren. Inventariseren van sprinkhanen kan iedereen 

die de belangrijkste soorten kan onderscheiden (op 

zicht en/of geluid) en die waarnemingen goed kan 

noteren. Een batdetector (waarvan GW er enkele 

wil aanschaffen) kan behulpzaam zijn om de 

beesten te vinden op geluid en evt. op naam te 

brengen. Bob wil behulpzaam zijn als mensen 

moeilijkheden hebben met determineren, ook later 

in de zomer als men er mee aan de gang gaat. GW 

zorgt dat er een formulier komt waarop de 

waarnemingen kunnen worden ingevuld. 

 

Antje Ehrenburg 

ecoloog Gemeentewaterleidingen Amsterdam 

 
Activiteiten van de Vlinderwerkgroep 

 

Ook dit jaar zal de Vlinderwerkgroep aandacht besteden aan het bestuderen van het vlinderbestand in de 

Noordduinen en in de Coepelduinen. Er zal wat minder gekeken worden naar de algemeen voorkomende 

vlinders in deze gebieden, maar meer naar het precieze leefgebied van de niet algemene soorten. 

Het is onze bedoeling de vindplaatsen nauwkeuriger in kaart te brengen en tevens zullen wij kijken naar de 

omgeving, waarin - en de omstandigheden waaronder deze vlinders voorkomen. 

 

Welke vlinders vallen hieronder? 

 

Allereerst de kwetsbare soorten als 

Aardbeivlinder, Bruine Eikepage, Bruin Blauwtje 

en Duinparelmoervlinder. Verder kijken wij naar 

de soorten die niet veel voorkomen in de duinen 

zoals Boomblauwtje, Landkaartje, Koevinkje, 

Oranje Zandoogje enz. 

 

Hoewel deze vlinders het meest in onze 

belangstelling staan, betekent dit niet dat wij niet 

met een schuin oogje naar andere voorkomende 

vlinders zullen kijken: Heivlinders, Distelvlinders 

en Kleine Parelmoervlinders zullen ook onze aan-

dacht hebben. 

Wij hopen natuurlijk dat zij tot de veel 

voorkomende vlinders zullen blijven behoren. 

 

Alle vlinders zijn belangrijke graadmeters voor de kwaliteit van het landschap, in casu de duinen. Alleen 

daarom zijn zij onze belangstelling meer dan waard. Graag zouden wij daarom van de leden van de Vereniging 

horen of zij deze of andere soorten vlinders in de duinen hebben gezien en zo ja wanneer en waar. 

Wij stellen het graag op prijs als u uw waarnemingen wilt doorgeven aan Els Schlatmann, Juffermanstraat 29, 

2341 JJ Oegstgeest, tel. 071-5174060 

Bij voorbaat onze dank!    

 

 

 

 

 

 

 

 




