
Vlindernieuws 4 jrg2 

 

Beste vlindervrienden, 

 

Onze eerste echte uitstap voor dit jaar, was niet echt zo als gehoopt, om 13.00 uur was het nog vrij druilerig en 

winderig, maar later op de dag hebben we toch ook de zon gezien. Onze kalender wordt al ruim een half jaar op 

voorhand vast gelegd, en met het weer weet je natuurlijk nooit. 

Om ook echt het Oranjetipje te spotten, ons voorjaarsvlindertje bij uitstek in de Watering, was het echter nog een 

beetje vroeg. Wel hebben we kennis kunnen maken met Geert, Lothar, Dik, Henk en Frans, 5 heren van de 

insectenwerkgroep van de KNNV uit Eindhoven. Eigenlijk is het KNNV vereniging voor veldbiologie, en dan staat 

KNNV voor Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.  

Op Wikipedia lezen we daarover het volgende: “De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is 

een vereniging die zich bezighoudt met natuurlijke historie. De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van 

natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming. De KNNV omschrijft zichzelf als 'vereniging voor veldbiologie'. 

De KNNV telt ongeveer 8.500 leden en ruim 50 afdelingen. De KNNV is medeorganisator van de natuurwerkdag. 

Sinds 1951 draagt de vereniging het predicaat 'Koninklijk'. De vereniging is opgericht op 27 december 1901 als de 

Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging door onder meer Hendrik Heukels, Han Heinsius, Eli Heimans en Jac. 

P. Thijsse.  

Doel De voornaamste doelstellingen waren en zijn het verspreiden van de kennis der natuurlijke historie, het 

steunen van pogingen die kunnen leiden tot oplossing van natuurhistorische vraagstukken en het beschermen van 

terreinen die uit natuurhistorisch oogpunt belangrijk zijn.” 

 Zij zijn zowat de Nederlandse tegenhanger van ons Natuurpunt. 

Nu het was best gezellig, zoals verdere foto’s ook bewijzen. 

Ondanks het dreigende weer in de vroege namiddag haalden we toch 13 geïnteresseerden. We hebben een mooie 

wandeling gemaakt en hebben toch nog enkele Dagpauwogen en Kleine vossen gezien en meerdere mannetjes van 

de Citroenvlinder. Evenals zeer veel padden, verschillende reeën, schrijvertjes en schaatsenrijders en ook bruine 

kikkers, buizerds verschillende mezen en noem zo maar op.  

Zoals de meesten wel zullen weten, staat de natuur enkele weken achter tegen normaal, toch zagen we al bloeiend 

Speenkruid, Klein en Groot Hoefblad in bloei, en stond er nog van alles klaar om uit te barsten. We lopen dan wel 

enkel weken achter, maar hebben al bij al toch een leuke en ook wel leerrijke namiddag gehad. 
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Enkele sfeerbeelden. 

 

 
 

Foto’s van Luc, Henri Bynens en mezelf op deze pagina, volgende pagina allen van Henri Bynens. 



 



 

Waarnemingen op 13 april 2013 

 

Nachtvlinders 

Sigaarzakdrager  Taleporia tubulosa  

   
 

Dagvlinders 

Dagpauwoog  Aglais io  

Kleine vos  Aglais urticae  

Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni  

 

Insecten 

Aardhommel Bombus terrestris  

Schrijvertje  Gyrinidae …  

Gewone Beekloper  Velia caprai  

Schaatsenrijder  Gerridae …  

 

Amfibieën 

Bruine Kikker Rana temporaria  

Kikkerdril 

Gewone Pad  Bufo bufo  

 

Bloeiende planten 

Klein hoefblad  Tussilago farfara  

Groot hoefblad  Petasites hybridus  

Kleine veldkers  Cardamine hirsuta  

Paarse dovenetel  Lamium purpureum  

Bonte krokus Crocus vernus  

Slanke sleutelbloem  Primula elatior  

Paardenbloem (alle soorten)  Taraxacum spec  

 

 

 

Volgende afspraak: 

 

Zaterdag 11 mei, we gaan dan op zoek naar het Groentje en het Bont Dikkopje 

op de Riebos in Lommel 

Afspraak: 13.00 uur parking Brasserie de Lossing, lossingsweg 21 brug 12 
Lommel  
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Met Vlinderrijke groeten,  
 
 
Rudi Wouters  
Vinkstraat 21  
3920 Lommel  
0498/384896  
wouters.rudi@scarlet.be  
 
 
PS: kennen jullie nog mensen die geïnteresseerd zijn in het doen en laten van onze dag- en nachtvlinders stuur me 
hun naam en e-mailadres door en ik zet ze bij op de lijst voor de nieuwsbrieven. 
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