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1. Inleiding 
 
In gesprekken in begin 2004 tussen Groenservice Zuid-Holland (GZH) en de Koninklijke 
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afd. Regio Delft (KNNV) werd door GZH de 
behoefte geuit om een gebied vlindervriendelijk in te richten en te beheren. Dit om het 
recreatieve publiek voor te kunnen lichten over vlinders. GZH dacht daarbij aan het 
zuidelijk deel van het Abtswoudse Bos (x85-y442/443, km-hok 37-26-21 en 31). De 
verwachting was dat het gebied goede potenties heeft om de huidige vlinderpopulaties 
uit te breiden met beperkte ingrepen in beheer en inrichting. De KNNV heeft op basis 
van inventarisaties in haar rapport van april 2004 beheer- en inrichtingsadviezen 
gegeven om een grotere vlinderpopulatie te krijgen in het zuidelijk deel van het 
Abtswoudse Bos.1 De inrichting zal gaan bestaan uit het aanpassen van bosschages, 
ruigten, en grasstroken aan de behoefte van de vlinders. Verder moet voor de recreant 
een vlinderroute worden aangelegd om van de vlinders kennis te nemen. Het beheer zal 
vooral bestaan uit een maaibeheer dat planten bevordert waar de vlinders zich bij 
thuisvoelen. 
Dit heeft in 2005 geleid tot de opdrachtverstrekking van GZH aan de Agrarische 
Natuurvereniging Vockestaert (ANV) tot het uitvoeren van een vlindervriendelijk 
maaibeheer. In 2006 zijn door de KNNV (Marian Barendtszen) vlinderinventarisaties 
gehouden, waarover in 2007 aan de ANV is gerapporteerd.2 Deze inventarisaties laten 
een achteruitgang van de vlinderpopulaties zien ten opzichte van de KNNV-rapportage 
van april 2004. Dit beeld komt ook naar voren uit inventarisaties van vlinderdeskundige 
Leo Poot over de periode 2001 – 2005 en in voorjaar/zomer 2007.3 Eind 2006 is in het 
overleg met GZH door de KNNV (Huub van ’t Hart, Geert van Poelgeest) voorgesteld 
om mantelzomen aan te leggen.4 In het overleg eind 2007 is geconstateerd dat er 
onvoldoende afstemming was tussen inrichting (GZH), monitoring (KNNV) en 
maairegiem (ANV). 
Dit heeft er toe geleid dat door Lindoana Todicescu (GZH) een inrichtingsplan is 
ontworpen met mantelzomen bestaand uit flink groot struweel, paddenpoelen (165 m2), 
grondwallen (met grond uit de te graven paddenpoelen) en een natuurpad. Dit plan is 
door GZH besproken op 6 maart met ANV en KNNV en zal naar verwachting eind 2008 
in uitvoering worden genomen. In dit overleg is tevens gesproken over de voor- en 
nadelen van maaibeheer versus beweiding met schapen. Het beleid op dit punt moet 
nog worden bepaald. Onderstaande rapportage over onderhoudsregiems voor het open 
grasland, de zomen en de mantels is er op gericht om bij een keuze voor maaibeheer 
hiervoor een zo vlindervriendelijk en gedetailleerd mogelijk regiem voor te stellen. In dit 
voorstel is het definitieve inrichtingsplan nog niet verwerkt. Wel worden voor het open 
grasland en de aan te leggen zomen en mantels onderhoudsvoorstellen gedaan. 
 

                                                 
1 Nonhof, Cor, Geert van Poelgeest (red.). Abtswoudse Bos, vlinderbiotoop. KNNV afd. Regio Delft, 2004 
2 Poelgeest, Geert van (red.). Rapportage Vlinderbiotoop Abtswoudse Bos. KNNV afd. Regio Delft, juli 2007 
3 Poot, Leo. Inventarisatie Abtswoudse Bos (x85-y442/443). Den Hoorn, 2 oktober 2007 
4 Hart, Huub van ‘t. Keuze Bosperceel Abtswoudse Bos. KNNV afd. Regio Delft, 23 december 2006 
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2. Beschrijving biotoop en inventarisaties 
 
Insecten en in het bijzonder dagvlinders zijn een goede en betrouwbare indicator voor 
natuurvriendelijk beheer in een bepaald gebied. Een goede graadmeter is het geregeld 
monitoren van de vlinderstand waardoor een beeld ontstaat van de kwaliteit van de 
natuur en het effect van het beheer. Vlinders stellen duidelijke eisen aan hun leefgebied 
en zijn gevoelig voor veranderingen. Als er in een gebied bepaalde planten of structuren 
verdwijnen, reageren vlinders als één van de eerste insectengroepen hierop met 
achteruitgang of verlies van populaties. 
 
Uit de gehouden inventarisaties van de vlinderbiotoop vanaf 2001 is gebleken dat de 
oorspronkelijk aanwezige vlinderpopulaties steeds schaarser geworden zijn. Vanaf de 
aanleg van het Abtswoudse Bos waren er langere tijd braakliggende stukken grond 
waarop een rijke pioniervegetatie domineerde. Door deze gevarieerde vegetatie waren 
er al snel grote populaties vlinders gevestigd. De vraag was hoe lang deze populaties 
zouden standhouden als het gebied eenmaal zou zijn ingericht. In 2005 werd deze 
monitoring gestopt vanwege de dramatische afname in soort en vooral in aantallen 
vlinders. Mede doordat er nauwelijks sprake is geweest van vlindervriendelijk beheer is 
het gebied in sterke mate vergrast en erg dras. Hierdoor is de vegetatie weinig 
gevarieerd en ontbreekt het aan waard- en nectarplanten. Er is een biotoop ontstaan die 
weinig aantrekkelijk is voor vlinders. Gedurende de maanden mei, juni en augustus van 
2007 is de beoogde vlinderbiotoop opnieuw geïnventariseerd om een indruk te krijgen 
wat er nog aan populaties over is sinds het stoppen met de monitoring in 2005. De 
resultaten zijn vergeleken met data uit voorgaande jaren en hebben betrekking op de 
maand augustus, de vliegmaand van de meeste soorten en op de aantallen gerelateerd 
aan genoemd gebied. Ook is er op een aantal data gestroopt (lokmethode 
nachtvlinders) om een indruk te krijgen welke soorten nachtvlinders er voorkomen. Bij 
de inventarisaties is het gebied verdeeld in twaalf sectoren (zie bijlagen 3 en 4). 
 
De inventarisatie werd uitgevoerd op de data 02-05, 02-06 en 03-08-2007, dagen met 
zonnig weer en een zwakke wind. Alle sectoren werden lopend doorkruist en alle 
exemplaren binnen een denkbeeldige kooi van ± 5 meter werden geteld. Ook werden 
clusters planten die mogelijk als waardplanten kunnen dienen op eitjes en rupsen 
onderzocht. 
 
In de sectoren I , II en VIII werden de meeste vlinders aangetroffen waarbij in sector II 
de soort Ochlodes faunus (Groot dikkopje) een opmerkelijke soort is. Verder werd in 
sector VIII de soort Araschnia levana (Landkaartje) het meest gezien. In de overige 
sectoren werden slechts lage aantallen vlinders gesignaleerd waarvan in de sectoren 
met bomen en struiken de soort Pararge aegeria (Bont zandoogje), altijd wel één 
exemplaar werd aangetroffen. Afgezien van Pieris rapae (Klein koolwitje) welke soort 
overal wel te zien is, werden er in de sectoren IV, V en VI geen vlinders waargenomen. 
In de maanden mei en juni werden rupsen gevonden van het groot dikkopje op gras 
(Deschampsia, Dactylis?) in sector II, en van het landkaartje op brandnetel (Urtica 
dioica) in de sectoren I en VIII.  
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Tabel 1 geeft een overzicht van de aantallen van de in 2007 nog voorkomende soorten 
dagvlinders. Grafiek 1 geeft een overzicht van de afname in aantallen tussen 2001 en 
2007. Grafiek 2 geeft een overzicht van de afname van het aantal soorten tussen 2001 
en 2007. 
 
                 Tabel 1. Aantallen van de in 2007 nog voorkomende soorten dagvlinders 
 

Soort en maand Sector totaal 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Mei              
Argus vlinder         1    1 

Atalanta           1 1 2 
Bont zandoogje        4 1    5 
Klein koolwitje 1 2  1 2 1 3 3    3 16 
Landkaartje 3       7     10 

              
Juni              

Groot dikkopje 3 9      4 1 2   19 
Kleine vos 3 5           8 

Zw.spr.dikkopje 1            1 
              

Augustus              
Argus vlinder  1      1 1   2 5 

Bont zandoogje 2 2 1     3 2 2  3 15 
Bruin zandoogje           5  5 
Groot koolwitje 1         2   3 
Klein gead.witje   1          1 
Klein koolwitje   2          2 
Landkaartje 1       2     3 

              
totaal 15 19 4 1 2 1 3 24 6 6 6 9 96 

 
    Grafiek 1. Afname in aantallen 
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          Grafiek 2. Afname in soorten 
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In grafiek 1 valt een duidelijke afname (74,8%) in absolute aantallen te onderscheiden. 
Grafiek 2 geeft een daling van het aantal soorten aan van 17 naar 11 (35,2%). 
Hieronder de opgave van de voorkomende soorten in 2007 en de in 2007 t.o.v. de 
periode 2001 – 2005 niet meer aangetroffen soorten. 
 
Soorten dagvlinders in 2007   Niet meer aangetroffen in 2007 
 
Aglais urticae (kleine vos)    Gonepteryx rhamni (citroenvlinder) 
Araschnia levana (landkaartje)   Inachis io (dagpauwoog) 
Lasiommata megera (argusvlinder)  Lycaena phlaeas (kleine vuurvlinder) 
Maniola jurtina (bruin zandoogje)   Polyommatus icarus (icarusblauwtje) 
Ochlodes faunus (groot dikkopje)   Pyronia tythonus (oranje zandoogje) 
Pararge aegeria (bont zandoogje)  Vanessa cardui (distelvlinder) 
Pieris brassicae (groot koolwitje) 
Pieris napi (klein geaderd witje) 
Pieris rapae (klein koolwitje) 
Thymelicus lineola (zwartsprietdikkopje) 
Vanessa atalanta (atalanta) 
 
Bovenstaande gegevens zijn genoteerd door Leo Poot5. Er zijn een aantal nuances in 
acht te nemen. In de eerste plaats moet opgemerkt worden dat gezien de slechte 
weersomstandigheden 2007 een slecht vlinderjaar was, dus moeten de resultaten met 
een zekere reserve worden beschouwd. Ook de locatie, tijdstippen en het aantal 
waarnemers kan van invloed zijn. Zo zijn in dezelfde periode van 2007 door Marian 
Barendtszen zowel in de vlinderbiotoop als in de overige delen van het Abtswoudse Bos 

                                                 
5 Poot, Leo. Inventarisatie Abtswoudse Bos (x85-y442/443). Den Hoorn, 2 oktober 2007 
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de volgende soorten wel aangetroffen: dagpauwoog, icarusblauwtje,citroenvlinder, 
atalanta, boomblauwtje, distelvlinder, gehakkelde aurelia en kleine vuurvlinder. 
 
Wel laten de resultaten vergeleken met de uitkomsten uit 2005 zien, dat de situatie zich 
lijkt te stabiliseren met betrekking tot de aantallen aangetroffen vlinders. Het lijkt er op 
dat een populatie van het landkaartje en groot dikkopje zich nog kan handhaven, gezien 
ei en rupsenvondsten, al zijn de aantallen echter te klein om van een gezonde stabiele 
populatie te kunnen spreken. De overige aantallen van de soorten aangetroffen vlinders 
komen waarschijnlijk uit aanpalende gebieden waar zich nog wel populaties 
bevinden. Een soort van aandacht is het 
groot dikkopje dat in de rode lijst 
dagvlinders als gevoelig is aangemerkt 
en in bedoeld gebied nog aanwezig is 
ondanks het geringe aanbod van 
nectarplanten. Wat verder opvalt is dat 
van de soort Maniola jurtina (Bruin 
zandoogje) slechts 5 exemplaren 
werden aangetroffen. Deze soort is de 
meest voorkomende soort in Nederland 
en het moet dus wel erg slecht gesteld 
zijn met de biotoop als deze soort zich 
niet kan handhaven. Waarom deze 
exemplaren alleen in sector XI werden 
gezien is onduidelijk.        Groot dikkopje (foto: Wikipedia) 
 
 
Hieronder nog een opgave van de in 2007 aangetroffen soorten nachtvlinders. Leo Poot 
zal ook in de opvolgende jaren deze soorten inventariseren om de effecten van het 
inrichtingsplan en het maairegiem te kunnen volgen. 
 
Soorten nachtvlinders (macro) gespot 
 
Amphipyra pyramidea (piramidevlinder)  
Autographa gamma (gammauil) 
Campaea margaritata (appeltak) 
Cyclophora punctaria (gestippelde oogspanner) 
Deltote bankiana (zilverstreep) 
Epirrhoe alternata (gewone bandspanner) 
Hypena prosboscidalis (bruine snuituil) 
Macrochilo cribrumalis (stippelsnuituil) 
Naenia typica (splinterstreep) 
Noctua pronuba (huismoeder) 
Oligia fasciuncula (oranjegeel halmuiltje) 
Oligia latruncula (donker halmuiltje) 
Oligia strigilis (gelobd halmuiltje) 
Orthosia gothica (nunvlinder) 
Protodeltote pygarga (donker marmeruiltje) 
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Rivula sericealis (stro-uiltje) 
Scoliopteryx libatrix (roesje) 
Timandra comae (lieveling) 
Trachea atriplicis (meldevlinder) 
Xanthorhoe fluctuata (zwartbandspanner) 
Xanthorhoe montanata (geoogde bandspanner) 
Xestia c-nigrum (zwarte c-uil) 
 
Aanvulling Marian Barendtszen: 2 rupsen Euthrix potatoria (rietvink).  
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3. Aanbevolen onderhoudsregiems 
 
Het gebied is in hoge mate vergrast en daardoor steeds minder geschikt voor vlinders, 
behoudens een enkele soort die zich ook in deze biotoop wel handhaaft. Voor 
uitbreiding van de nu aanwezige populaties zal het beheer gericht moeten zijn op de 
hervestiging van de verloren gegane flora waaronder de kruidachtigen. Het ontbreekt 
vooral aan nectarplanten gedurende het gehele vliegseizoen. De enige nectarplanten 
van importantie zijn momenteel in het voorjaar enkele schermbloemigen (nectarplant 
voor landkaartje) en in de zomermaanden de akkerdistel (nectarplant voor meerdere 
soorten). Het is dus aan te bevelen om de mate van vergrassing af te remmen en zo de 
condities te creëren voor de hervestiging van o.a. kruidachtigen. Niet alleen zal dan het 
nectaraanbod worden verhoogd maar ook de diversiteit aan flora. Nieuwe waardplanten 
zullen zich vestigen die weer van belang zijn voor stabilisatie van de aanwezige 
populaties dag- en nachtvlinders. Ook is niet uit te sluiten dat verdwenen soorten het 
gebied dan weer aantrekkelijk gaan vinden en zich gaan vestigen. Uit de kennis 
opgedaan in eerdere jaren en recent monitoren in de omgeving van bedoeld gebied is 
bekend dat er meerdere soorten aanwezig zijn die dus kunnen migreren. 
 
Figuur 1 

 
 

Doorsnede van een zoommantel (uit: Stortelder, A.H.F, K.W. van Dort, J.H.J. Schaminee, N.A.C. Smits. Beheer van 
bosranden. Van scherpe grens naar soortenrijke gradiënt. Tweede druk, KNNV Uitgeverij, Utrecht, 2001) 
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Naast een vlindervriendelijke inrichting met mantelzomen (zie fig. 1) langs de bestaande 
bosranden en aanleg van paddenpoelen en grondwallen is het enige middel dat voor 
beoogd doel ter beschikking staat het maaibeheer. Het moet mogelijk zijn door 
rigoureus te maaien, zeker de eerste jaren, bedoelde condities te induceren en 
vervolgens de ontwikkeling van de flora te volgen. Samen met het monitoren van de 
vlinderstand kan de situatie worden beoordeeld en kan tijdig het maairegiem in 
kwantiteit en in tijd worden aangepast. Het gunstige effect van voorgesteld beheer en de 
nieuwe inrichting rechtvaardigt de verwachting dat de natuurwaarden en visuele 
aantrekkelijkheid voor recreanten van het gebied zullen toenemen. 
 
Maairegiem open grasland 
Het voorstel om te komen tot beoogd doel wordt in bijlagen 1 en 2 uitgewerkt  
uitgewerkt. Zie ook het kaartmateriaal in bijlagen 3 en 4. Een aantal algemene regels 
t.a.v. het te maaien open grasland worden aanbevolen: 
1. laat locaties waar veel brandnetel en distel groeit ongemoeid, 
2. voer het maaisel binnen een week af, 
3. locaties aan de noordkant van bosschages zijn niet aan een maaitijdstip onderhevig, 
4. gebruik bij voorkeur machines met maaibalk (afstelling op 10 cm) of bosmaaiers, 

(NOOIT KLEPELMAAIERS). 
 

In die delen van het open grasland waar zich nu een viltige laag heeft gevestigd, zal 
deze eerst verwijderd moeten worden. Als het mogelijk is dan wordt aanbevolen de 
eerste maaibeurt vóór de zaadval van de grassen uit te voeren, althans de eerste twee 
jaren. Bij continuering van het maaibeheer is maaien in de maanden juni en september 
het minst schadelijk voor de vlinderstand. Dit zijn echter geen starre data en ze kunnen 
wederom afhankelijk van het resultaat aangepast worden.  
 
Maairegiem zoom 
Voor het maairegiem van de zoom geeft Stortelder c.s. een maaifrequentie aan van 
eens in de vijf jaar tot eens per jaar met afvoer. Het KNNV-rapport geeft voor de ruigte 
in de zoom aan dat eens in de drie jaar een goede richtlijn is, maar zwarte els en 
schietwilg zijn vaak na drie jaar niet te maaien. Daarom wordt voorgesteld om eens in 
de twee jaar te maaien. Het maaien gebeurt in de late herfst of winter, waarbij een 
behoorlijk percentage niet wordt gemaaid om niet alle fauna uit te roeien. 
Bovenstaand voorstel geldt voor die delen van de zoom waar zich al ruigten in 
bevinden. Voor die delen waar de zoom zich nog moet gaan ontwikkelen moet in de 
eerste twee jaar het maairegiem open grasland worden toegepast om ook andere 
planten dan grassen de kans te geven zich te vestigen.  
 
Onderhoudsregiem mantel 
Uit het KNNV rapport van 2004 blijkt dat de Klasse der berkenbroekbossen (50%), 
Eendekroos-klasse (43%), Klasse der natte strooiselruigten (29%), Klasse der 
elzenbroekbossen (25%), Klasse der nitrofiele zomen (22%) en Riet-klasse (22%) goed 
vertegenwoordigd zijn. Stortelder et. al. geven aan dat broekbossen voorkomen op luwe 
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(weinig dynamische), venige standplaatsen die permanent drassig zijn.6 Voor het 
bosrandbeheer geeft Stortelder c.s. dat een regelmatig hakhoutbeheer noodzakelijk is, 
omdat anders binnen enkele tientallen jaren het wilgenstruweel vervangen wordt door 
elzen. In het kader van het eerder gedane voorstel van GZH aan de KNNV over een 
proef met ‘adoptiebeheer’ zou gekeken kunnen worden of de al bestaande werkcyclus 
voor de geriefhoutbosjes in het Abtswoudse Bos en de Tanthofkade uitgebreid kan 
worden met het hakhoutbeheer in de vlinderbiotoop. 
 
 
Tot slot 
Stortelder c.s. geven aan dat het oranjetipje (op pinksterbloem en look zonder look) een 
typische vlinder is van mantels van broekbossen. Het oostelijk deel van de 
vlinderbiotoop bevat inderdaad een aantal exemplaren van de pinksterbloem. De vraag 
is echter of het optreden van het oranjetipje een realistische doelstelling is. Vooralsnog 
wordt als doelstelling van het vlindervriendelijk beheer voorgesteld om te kiezen voor 
het herstel van de eerder aanwezige en deels nog aanwezige vlinderpopulaties, zoals 
de gehakkelde aurelia, het landkaartje, het groot dikkopje en de argusvlinder. 
 
Voorts wordt voorgesteld om onbruikbaar maaisel te gebruiken om aan de warme 
zuidkant van de biotoop (tegen de Mandjeskade aan) broedhopen voor de ringslang te 
creëren. Verwezen wordt naar het KNNV-rapport van 2004 waarin ringslangdeskundige 
Gerard Tijsseling uit Gouda aangehaald wordt (door de kleinschalige opzet is het gebied 
zeer geschikt voor ringslangen. Alleen de hoge slootkanten en het ontbreken van 
broedhopen vormen een probleem). 
 
Ook wordt voorgesteld om het uit het onderhoud afkomstige hakhout niet af te voeren 
maar ter plaatse op te zetten in houtrillen. 
 
Eerder is al opgemerkt dat het noodzakelijk is om de eerstkomende jaren elk jaar de 
vlinderstand te monitoren en af te stemmen op de onderhoudregiems. 
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6 Stortelder, A.H.F, K.W. van Dort, J.H.J. Schaminee, N.A.C. Smits. Beheer van bosranden. Van scherpe grens naar 
soortenrijke gradiënt. Tweede druk, KNNV Uitgeverij, Utrecht, 2001: p. 63 - 73 
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Bijlage 1 Maairegiem behorend bij het open grasland in de sectoren 1 t/m 12 
 
Maaien in juni en september 
 
Sector I Maaien met uitzondering van het rood gearceerde gedeelte. Hierin alleen 
  een strook van 2 meter middendoor maaien 
 
Sector II Niet maaien met uitzondering van een strook van 2 meter middendoor het 
  rood gearceerde gedeelte 
 
Sector III Maaien rond de pollen 
 
Sector IV Niet maaien. 
 
Sector V Niet maaien 
 
Sector VI Maaien 
 
Sector VII Maaien 
 
Sector VIII Maaien met uitzondering van het rood gearceerde gedeelte. Hierin alleen 
  een strook van 2 meter middendoor maaien 
 
Sector IX Niet maaien met uitzondering van een strook van 10 meter gelegen voor 
  het rood gearceerde gedeelte, dus langs de watergang 
 
Sector X Maaien met uitzondering van het rood gearceerde gedeelte 
 
Sector XI Maaien met uitzondering van het geel gearceerde gedeelte (zuringveld) en 
  de helft van het deel dat langs het voetpad is gelegen. Maai ook ruim rond 
  de hoogspanningsmast. let op: in dit deel staan boomstronken 
 
Sector XII Maaien. Let op: ook hier staan aan de oostkant boomstronken 
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