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Rapporten Vlindermonitoring Midden-
Delfland 2012 
 
In dit overzicht staat een samenvatting van zeven rapporten van de monitoring in 2012 van 
dagvlinders en nacht- en microvlinders in twee gebieden van het Natuur-en recreatieschap 
Midden-Delfland (Abtswoudse Bos en Woudse Bos), één gebied van Rijkswaterstaat (Talud A4 
tussen Gaag-aquaduct en Kruithuisweg aan beide kanten) en één gebied van het 
Hoogheemraadschap van Delfland (het terrein rondom de Afvalwaterzuiveringsinstallatie). 
 
De monitors voor het Abtswoudse Bos zijn Leo Poot en Marian Barendtszen en voor Woudse 
Bos, Talud A4 en AWZI is dit Leo Poot, die tevens verantwoordelijk is voor de verslagen en de in 
de rapporten opgestelde beheeradviezen. 
 
Zie voor de rapporten http://www5.knnv.nl/afdelingDelfland/downloads-natuurstudie  

 
KNNV-rapport Dagvlinders Vlinderbiotoop en Telroute Abtswoudse Bos 2012 
De Vlinderbiotoop in het Abtswoudse Bos wordt onderhouden door Agrarische Natuurvereniging 
Vockestaert op basis van de adviezen van de KNNV afdeling Delfland. De indexen van zowel de 
vlinderbiotoop en telroute zakten in 2012. Dit is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan het 
slechte weer. Voor de vlinderbiotoop met een totaal van 1303 vlinders en 16 soorten verdeeld 
over 5 families. Voor de telroute met een totaal van 253 vlinders en 15 soorten verdeeld over 5 
families. Een positief beeld 
werd gezien bij de 
argusvlinder (doelsoort) en 
bont zandoogje waar de 
aantallen verdubbelden in 
de vlinderbiotoop. Op de 
telroute lagen de aantallen 
aanmerkelijk lager met 
uitzondering van de kleine 
vos en bonte zandoog die 
verdubbelden. Het is 
wenselijk het maairegiem te 
handhaven en tevens in 
sommige sectoren waard- 
en nectarplanten te zaaien.  
 
 
 

Figuur 1 Argusvlinders 
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KNNV-rapport Nacht- en Microvlinders Abtswoudse Bos 2012 
Nadat van 2007 tot en met 2011 de nacht- en 
microvlinders onderzocht zijn in de Vlinderbiotoop 
van het Abtswoudse Bos is daarvan een goed 
beeld ontstaan. In 2012 is daarom gekozen voor 
het zuidwestelijk deel van dit bos. Dit resulteerde in 
1 nog niet eerder aangetroffen soort bij de 
macronachtvlinders in de familie van de 
Geometridae. Bij de microvlinders werden maar 
liefst 14 nog niet eerder aangetroffen soorten 
gevonden. In de familie Tortricidae en Crambidae 5 
soorten, bij de Pyralidae, Cosmopterigidae, 
Momphidae en Alucitidae elk 1 soort. Waarschijnlijk 
is de biotoop, die voor het overgrote deel bestaat 
uit kruidenrijke ruigte, de oorzaak van de nieuw aangetroffen soorten die een voorkeur hebben 
voor deze biotoop met lisdodde, riet en liesgras naast de kruidachtige vegetatie. Ook werd de 
zeldzame Noctuidae Mormo maura (zwart weeskind) gespot, dit is een zwerfgast uit het zuiden 
van het land dus helaas geen blijvertje in deze locatie. In seizoen 2013 wordt de inventarisatie 
gecontinueerd en mogelijk uitgebreid met het noordoostelijk deel van het Abtswoudse Bos.  
 
KNNV-rapport Dagvlinders Woudse Bos 2012 
De weeromstandigheden lieten het dit seizoen niet 
toe de locatie iedere maand twee maal te 
bezoeken. De route werd slechts 9 maal 
gemonitord, in april en september werden geen 
vlinders waargenomen, het totaal aan vlinders was 
151 met 11 soorten verdeeld over 4 families. De 
Satirinae scoorden de hoogste aantallen, vooral 
door de bonte zandoog terwijl de Nymphalidae de 
meeste soorten leverden. Klein koolwitje was de 
meest voorkomende soort, gevolgd door bont en 
bruin zandoogje. De aantallen zijn voor alle soorten 
structureel laag en de trend laat geen positief beeld 
zien. De enige manier om de natuurwaarden in deze locatie te verbeteren waarvan de vlinders 
zullen profiteren is het beheer aan te passen en te investeren in aanplant en inzaaien van flora 
met het doel waardplant en nectaraanbod te verhogen. 
 
KNNV-rapport Nacht en microvlinders Woudse Bos 2012 
In seizoen 2012 werden 1038 vlinders op naam 
gebracht bij de macronachtvlinders wat het niveau 
van 2010 weer benaderd. Er werden 135 soorten 
verdeeld over 7 families aangetroffen, door deze 
resultaten lijkt er een herstel van de populaties in 
gang gezet na de dramatische ingrepen op de 
biotoop uit 2010. Wel is er een verschuiving in 
aantal en soorten te zien door de eerder genoemde 
ingreep waardoor er minder of meer waardplanten 
voor een bepaalde soort voorkomen. Bij de 
microlepidoptera deed zich eenzelfde feit voor. Hier 
was het aantal gedetermineerde vlinders >417. 

Figuur 2 Groot avondrood 

Figuur 3 Bruin zandoogje 

Figuur 4 Dubbelstipvoorjaarsuil 
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Meer dan de helft van het totaal kwam op naam van de Yponomeutidae (stippelmotten). Er 
werden 62 soorten op naam gebracht verdeeld over 14 families, de meeste soorten werden 
gezien bij de Tortricidae en Crambidae, in de overige aangetroffen families waren de aantallen 
zeer laag zowel in aantal en soort. Van de gewone eikenvlekmot werden meer dan 100 mijnen 
gevonden. Bij de Noctuidae werden 5 nieuwe soorten gevonden, bij de Geometridae 4 en bij de 
Drepanidae 1. De meerjarenlijst bevat nu 229 soorten macro’s. Bij de micro’s werden 21 nieuwe 
soorten gedetermineerd, meerjarenlijst nu 143. Bij een meer op vlinders toegespitst beheer 
zullen de natuurwaarden van deze locatie aanmerkelijk kunnen verbeteren.  
 
KNNV-rapport Dagvlinders Talud A4 2012 
Ten gevolge van slechte weerscondities dit seizoen 
kon de locatie maar 12 keer worden gemonitord. Er 
werden 640 vlinders geteld met 15 soorten gespot 
verdeeld over 5 families. De meest voorkomende 
vlinders waren bruin zandoogje, klein koolwitje en 
kleine vos. Vergeleken met seizoen 2011 werden 5 
soorten niet gezien (atalanta, dagpauwoog,  
gehakkelde aurelia, bruin blauwtje en 
boomblauwtje). Van 3 soorten werden hogere 
aantallen gezien (landkaartje, zwartsprietdikkopje 
en kleine vuurvlinder). Van alle andere 
aangetroffen soorten werden lagere aantallen 
gescoord. De resultaten laten voor de meeste 
soorten een dalende trend zien de afgelopen seizoenen. Verschillende factoren spelen hierin 
een rol, vooral de vernietiging van de biotoop in de oostelijke sector vanwege de aanleg van de 
380 kV is hierin van grote importantie op de populaties bruine blauwtjes, boomblauwtjes en in 
mindere mate voor icarusblauwtjes. Voor de bruine blauwtjes is de situatie zorgelijk daar er dit 
seizoen geen enkel imago werd gezien en er ook geen eiafzet of rupsenvondsten werden 
gedaan. Dit seizoen is er veel te laat gemaaid wat te wijten was aan de planvorming van 
gemeente Midden-Delfland met betrekking tot de aanleg van parkeerplaatsen in de westelijke 
sector. Hierdoor was Rijkswaterstaat in de veronderstelling dat er niet meer gemaaid diende te 
worden, dit is inmiddels gecommuniceerd waardoor het afgesproken maairegiem de komende 
seizoenen zal worden hervat. Met de gemeente Midden-Delfland is overleg omtrent de invulling 
van de plannen om de schadelijke effecten in de biotoop te beperken en mogelijk te 
compenseren.  
 
KNNV-rapport Nacht- en microvlinders Talud 
A4 2012  
Er werden 845 macronachtvlinders op naam 
gebracht. Door herindeling van soorten in de 
families zijn er wijzigingen in de aantallen van 
meest voorkomende soorten vergeleken met vorige 
seizoenen. De volgorde in aantallen imago’s is nu 
dat de Noctuidae nog steeds de hoogste aantallen 
scoren maar nu gevolgd door de Erebidae en de 
Geometridae. Aantallen imago’s in de overige 
families waren dit seizoen laag. Wel werden 18 nog 
niet eerder gedetermineerde soorten gezien 
waarvan de meest opvallende drie soorten 
pijlstaarten zijn. Dit seizoen konden 101 soorten 
verdeeld over 9 families worden gedetermineerd. Bij de microvlinders werden >185 vlindertjes 

Figuur 5 Zwartsprietdikkopje 

Figuur 6 Lindepijlstaart 
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gedetermineerd, bij de Yponomeutidae werd een schatting van de aantallen gedaan >100, alle 
Yponeumatidae die niet op naam gebracht konden worden maken deel uit van deze schatting. 
De aantallen liggen nog ver onder het niveau van 2010. Wel werden ook bij de micro’s 12 nog 
niet eerder aangetroffen soorten op naam gebracht. Dit seizoen werden 37 soorten verdeeld 
over 10 families gedetermineerd. Ondanks de slechte weersomstandigheden verraste deze 
locatie toch weer, vooral de jaarlijkse toename van soorten is opmerkelijk en bewijst de 
waardevolle functie van deze locatie. De meerjarenlijst voor de macronachtvlinders voor de 
locatie Talud A4 is nu gekomen op 179 soorten, voor de microvlinders is de lijst gegroeid naar 
103 soorten. Er is dit seizoen niet uitgebreid gezocht naar blad minerende soorten (mijnen). Het 
is van groot belang het beheer zo af te stemmen dat de biotoop voor vlinders in stand blijft, deze 
locatie is als kraamkamer voor de taluds van de nieuwe A4 van grote waarde. 
 
KNNV-rapport Dagvlinders AWZI 2012 
De teltoute heeft een lengte van 2500 meter rond het 
terrein van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI 
van het Hoogheemraadschap van Delfland) en het 
aangrenzend talud van de rijksweg A4. Het gebied 
kent een aantal sectoren met bloem- en kruidenrijke 
flora en/of grassen, jonge aanplant van loofbomen en 
heesters en rietkragen. In voorgaande jaren is 
gebleken dat in deze locatie een forse populatie 
icarusblauwtjes voorkomt, ook het kwetsbare bruine 
blauwtje heeft hier een populatie evenals de 
argusvlinder. In 2010 zijn afspraken gemaakt met de 
beheerder (Hoogheemraadschap Delfland) van 
genoemde locatie betreffende maaibeheer en inrichting welke in het voorjaar van 2011 is 
gerealiseerd. Genoemde aanplant en beheer zijn in eerste instantie gericht op het in stand 
houden van de nu aanwezige populaties vlinders. De aantallen waren zeer laag. Totaal 120 met 
9 soorten dagvlinders, 3 soorten overdag vliegende nachtvlinders en 1 soort microvlinder. Alleen 
van de bruine zandoog komt nog een redelijke populatie voor. De blauwtjes zijn zo goed als 
verdwenen, ook de argusvlinder werd niet gezien en kleine vos, vorig seizoen nog de meest 
voorkomende Nymphalidae, werd in zeer gering aantal waargenomen. Door verruiging en 
verdringing van de waardplanten is er nog maar weinig wat de biotoop aantrekkelijk maakt voor 
vlinders. Bont zandoogje, bruin zandoogje en Sint-Jacobsvlinder (overdag vliegende 
nachtvlinder) hebben nog een geschikte biotoop. Alleen het handhaven van een strak 
maairegiem/beheer zal nog invloed kunnen uitoefenen in het hervestigen en uitbreiden van 
vlinderpopulaties in deze locatie.  
 

Figuur 7 Sint-Jacobsvlinder 
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