
 

Vlindernieuws 6 jrg2 

 

Beste vlindervrienden 

 

Op vrijdag 31 mei zijn wij, Heidi, Vivianne en ikzelf samen met Gerard Jannis enkel paadjes gaan uitzetten op het 

graslandje op Den Tip. Dit om de Veldparelmoer die daar toen volop rondvloog, zo min mogelijk te verstoren tijdens 

onze verkenningen en tijdens de maandelijkse wandeling op 8 juni. 

 
Heidi en Gerard druk in het veld 

 

Achteraf hebben we Gerard ook nog geholpen bij het knippen van bamboe en met hem afgesproken om in de 

toekomst daar waar mogelijk ook te komen helpen bij eventuele beheerwerken. 



   
Gerard tussen de bamboe                     Vivianne en ik bij het verknippen 

 

Maandag 3 juni in de namiddag en dinsdag 4 juni in de vooravond ben ikzelf dan afgezakt naar de Watering om aan 

de verschillende geïnteresseerden de nodige uitleg te geven in verband met de monitoring van dagvlinders op de 

vloeiweiden. Samen met Henri, Luc en Heidi op maandag en met Pieter, Toon, Jean-Pierre en Vivianne op dinsdag 

heb ik dan het te monitoren project afgestapt en achteraf hebben we nog een beetje rondgetrokken in de Watering. 

 

  
Heidi en Luc op stuk Vanderhooidonks                        Weidebeekjuffer  

 

Hierna de uitleg en de kaartjes over de monitoring, mochten er zich nog mensen geroepen voelen om hier aan mede 

te werken, gelieve mij dan te contacteren. 

 

 

 

 



 

VLINDERROUTE WATERING LOMMEL 

 

We willen dit jaar starten met een systematische telling van dagvlinders in de watering. Daarbij 
willen we een vergelijking maken tussen een traject dat regelmatig wordt gemaaid en een dat 
onaangeroerd blijft. 

Het plannetje geeft een beeld van de locatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rood: weg naar het traject van aan het wateringhuis= volg wandelpad tot insectenhotel 

Groen:  

 traject heen op dijk "Cox", deel van wandelpad en dus regelmatig gemaaid 

 traject terug over stuk " Vanderhooidonks" geen eigendom van Natuurpunt blijft onbeheerd 

 

 

 



 

 

Er zijn een paar regels aan het tellen verbonden. 

Zo mag je alleen tussen 10:00 en 17:00 tellen en mag er wanneer er een temperatuur van 13 tot 
17 °C niet meer dan 50% bewolking zijn.   

Wanneer de temperatuur hoger is dan 17 °C, mag er ook met een bewolking van boven de 50% 
geteld worden. Je moet tevens letten op de windrichting en windkracht. Het mag namelijk niet 
harder waaien dan windkracht 5. Wanneer de grote takken aan de bomen bewegen bij windkracht 
6 dan mag je niet tellen. Al deze gegevens, de datum en het tijdstip waarop je begint schrijf je 
bovenaan het notitieblad.  

Tijdens het tellen loopt je in een rustig en constant tempo langs de route. Je noteert alle 
dagvlinders en enkele dagactieve nachtvlinders die je binnen een bepaald volume ziet. Dit volume 
heeft een afstand van 2,5 meter aan zowel je linker als rechterkant tot 5 meter voor je en 5 meter 
boven je.  

 

Soms is het moeilijk om de verschillende witjes te 
onderscheiden. Het klein koolwitje is in de vlucht makkelijk te 
verwarren met het klein geaderd witje. Bij deze soorten en 
alleen bij deze soorten is er de mogelijkheid om dit op te 
schrijven als W van witjes. Natuurlijk probeer je als de 
vlinder stil zit er achter te komen om welk soort het gaat. Met 
een camera een foto maken en later de juiste naam in vullen 
is ideaal 
 
  

 
Mocht je tijdens je telling een konijntje of ander dier tegen komen dan mag je hier ook een 
aantekening van maken. 

Het kan gebeuren dat er in een hele week geen enkele dag is waarop je kunt tellen. Dat is jammer 
maar een heerlijke wandeling door de watering is ook genieten.  

De route is onderverdeeld in 6 secties, je noteert per sectie welke vlinders je hebt gezien en in 
welk aantal. Verder voorzie je het blad van je naam, datum uur en weersomstandigheden en dan 
mag je alles doormailen naar mij, wouters.rudi@scarlet.be. 

Met vlinderrijke groeten, 

Rudi Wouters 
Vinkstraat 21 
3920 Lommel 
0498/384896 
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Sectie 3   

Bosje   

    

Sectie 2   

overgang naar stuk Vanderhooidonks    

 

Zaterdag 8 juni zijn we dan met een groep van 9 personen onder een stralende hemel op verkenning getrokken op 

Den Tip. Veldparelmoer in overvloed, niet alleen op het graslandje, maar doorheen de gehele aansluitende 

boomgaard. We mogen stellen dat de voortplanting succesvol is verlopen. Nu nog in augustus de rupsennesten gaan 

lokaliseren. En dan aan de hand daarvan een beheerplan opstellen. 



 
Veldparelmoervlinder 

 

Het werd een leuke namiddag, met niet alleen Veldparelmoer, maar ook nog andere vlinders, libellen, wilde bijtjes, 

kevers, nachtvlinders en noem zo maar op. Tevens hebben we hier en daar van Bèr nog enkele verhalen en 

anekdotes vernomen bij de aanwezige bomen. Het was weer een leerrijke namiddag. Wist je bijvoorbeeld al dat er 

op Den Tip een verzameling staat van de meeste oude appelrassen die er vroeger in de Kempen stonden? Echt een 

uitzonderlijke verzameling. Momenteel wordt er aan gewerkt om alle bomen en struiken die er staan in kaart te 

brengen. 

  
Plasrombout                                                                      Smaragd libel 



   
Gerard in volle actie                                              Olijfkleurige boegsprietmot 

Achteraf zijn Heidi, Gerard en ikzelf nog doorgereden naar de voetbalterreinen van de Dorperheide Girls, want daar 

had Gerard ook Veldparelmoer gezien, en ja hoor we hebben niet echt moeten zoeken, en toch wel verschillende 

exemplaren waargenomen. 

Enkel dagen later heb ik van Heidi nog een mail gehad dat ze aan het voetbalveld van Gelderhorsten ook 

Veldparelmoer heeft gespot. 

Door examenomstandigheden kan ik momenteel geen soortenlijst bijvoegen. Deze zal bij de volgende 

Vlindernieuwtjes gevoegd worden. 

Volgende activiteit, zaterdag 6 juli 13.00 uur. We trekken dan naar de 

Resterheide, Theo Geuns gaat dan met ons op verkenning aan de 

Schuilenswijer. Tevens gaan we dan op zoek naar de Kleine IJsvogelvlinder. 

Afspraak: Begijnenstraat 3940 Hechtel-Eksel. Voor de mensen die willen 

carpoolen vanuit Lommel, spreken we af net voor de Spoorwegovergang op de 

baan Eindhoven Hasselt. 

 



 

 

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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