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Samenvatting 
 
De  voorbije  jaren werden  in  de provincie Vlaams‐Brabant  al uiteenlopende projecten  gerealiseerd waarvan 
nachtvlinderstudie  een  onderdeel  vormde,  alle  met  de  steun  van  het  provinciebestuur.  Voorbeelden  zijn 
onderzoeken naar de biodiversiteit in heiderelicten, natte valleien en oude boskernen, evenals een vernieuwend 
onderzoek naar de nachtvlinderdiversiteit  in het  agrarische  landschap. Al die  initiatieven  zorgen  ervoor dat 
Vlaams‐Brabant tot de best onderzochte regio’s op vlak van nachtvlinders behoort. Er zijn echter soorten die zich 
niet laten opmerken door middel van de klassieke manieren (nachtvlinders lokken met licht en smeer). Specifiek 
op  deze  soorten  richt  dit  project  zich. Deelluiken  zijn: wespvlinders  lokken met  behulp  van  soortspecifieke 
feromonen, op zoek gaan naar dagactieve soorten zoals de zeer zeldzame Oranje espenspanner en uitkijken naar 
de  elusieve Groot‐hoefbladboorder.  Voor  7  soorten wespvlinders werden  nieuwe  vindplaatsen  in    Vlaams‐
Brabant  ontdekt. De  veel  ruimere  verspreiding  (dan  voorheen  aangenomen)  van  de  Klaverwespvlinder was 
verrassend. Dit project heeft de aanzet gegeven tot een ruimer gebruik van feromonen, wat ook na afloop van 
het  project  zal  leiden  tot  een  betere  kijk  op  de  verspreiding  van  wespvlinders.  Wespvlinders  zijn  erg 
waardplantspecifiek en minder dan andere vlinders gevoelig voor milieuveranderingen.  
Van de Oranje  espenspanner  zijn de  vindplaatsen  totnogtoe beperkt  tot  een beperkt  aantal  locaties  in het 
centrum en oosten van de provincie. De soort werd  in Kampenhout op een nieuwe  locatie aangetroffen, die 
echter in de buurt van een gekende vindplaats gelegen was.  
Ondanks een degelijke zoekinspanning werd de Groot‐hoefbladboorder niet aangetroffen in de provincie.  
Tenslotte werd voor 2 soorten waarvan de verspreiding redelijk gekend is een nieuwe methodiek toegepast, met 
name het zoeken van rupsen. Voor Spaanse vlag werd hiermee getracht nieuwe informatie over de leefwijze van 
deze beschermde soort te ontdekken; uit het project bleek dat rupsen zoeken moeilijker  is dan op voorhand 
werd ingeschat. Met de huidige kennis vermoeden we nochtans dat tuinen ook als voortplantingsbiotoop dienen 
en stellen we voor potentiële waardplanten, met name soorten uit de ruwbladigenfamlie, aan te planten.  
Voor Baardsnuituil werd naar Engels voorbeeld getest of een monitoring van deze koestersoort een haalbare 
kaart is. In het Walenbos werd deze methodiek uitgetest en de rups van deze soort aangetroffen. Het opsporen 
van rupsen is echter dusdanig tijdrovend dat een realistische monitoringmethode voorlopig onhaalbaar blijkt en 
inventarisatie met lichtbronnen meer aangewezen is. 
Niet  alle  vragen die  geformuleerd werden bij de  aanvang  van het project  konden bevredigend beantwoord 
worden. Desondanks wordt het project als waardevol geëvalueerd en bijzonder  inspirerend voor bijkomend 
nachtvlinderonderzoek de komende jaren.  
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1 Inleiding 
 

1.1 Achtergrond bij het project  
 
Op  vlak  van nachtvlinders  is  er de  voorbije  jaren  in de provincie  al heel wat  gebeurd. Daarbij  gaat het om 
aandacht  voor  deze  soortgroep  binnen  provinciale  natuurbeschermingsprojecten,  maar  ook  om  een 
toegenomen  aantal  losse waarnemers. Daardoor  is  de  kennis wat macro‐nachtvlinders  van Vlaams‐Brabant 
betreft relatief goed. Maar dat geldt vooral voor de soorten die met de klassieke inventarisatiemethoden goed 
te inventariseren zijn, met name de soorten die goed op licht afkomen. Daarnaast is er minderheid aan soorten 
die niet of nauwelijks op licht afkomen, evenals soorten die uitsluitend dagactief zijn. Voor die slecht gekende 
soorten en families moeten specifieke inventarisatiemethodieken worden ingezet. Daarop richt dit project zich. 
 
Bovendien willen we voor enkele soorten net  iets verder gaan dan het klassieke verspreidingsonderzoek naar 
volwassen  vlinders.  Voor  twee  koesterburen  willen  we  op  zoek  gaan  naar  rupsen  om  de  leefwijze  en  de 
ecologische voorkeuren van een soort beter te begrijpen. Dat kan leiden tot een efficiëntere bescherming. 
 
Nachtvlinderonderzoek in Vlaams‐Brabant 
Hoewel niet alle gegevens rond nachtvlinders op een centrale plaats beheerd worden, bestaat er al een lange 
traditie van nachtvlinderstudie  in de provincie. Voor een overzicht verwijzen we naar Veraghtert  (2009). De 
voorbije  jaren  kon  er  dankzij middelen  van  de  provincie  nachtvlinderonderzoek  gebeuren  te  Schaffen,  te 
Averbode,  in 5 heiderelicten,  in 5 natte  valleien,  in  6 oude bosrelicten  en  specifiek  in het  agrarisch  gebied 
verspreid over de provincie.  
Daarnaast keken tientallen vrijwilligers naar nachtvlinders in tuinen of nabijgelegen natuurgebieden.  
 
Voor veel algemene (en minder algemene) soorten die goed op licht afkomen, leidde deze hoge zoekinspanning 
tot goedgevulde verspreidingskaartjes. Dat wordt geïllustreerd door figuur 1 hieronder, die aangeeft waar een 
huis‐, tuin‐ en keukensoort als de Zwarte‐c‐uil al werd aangetroffen. Deze soort is dan wel zeer algemeen, maar 
laat zich overdag zelden of nooit vinden. De beste manieren om de soort te zien is ze lokken met UV‐lampen of 
met smeer (een mengsel van wijn en suiker).  Dat er nauwelijks hiaten zijn in de Vlaams‐Brabantse kaart geeft 
aan dat deze methoden al veelvuldig gebruikt zijn om nachtvlinders te bestuderen in de provincie.  
 

 
Figuur 1.Verspreiding van de Zwarte-c-uil in Vlaams-Brabant en omliggende regio’s. Bron: www.waarnemingen.be. 
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1.2 Doelstellingen van het project 
 
Het doel van voorliggend project was vierledig: 

1. Kennishiaten omtrent de verspreiding van een selectie macro‐nachtvlinders in Vlaams‐Brabant 
opvullen; 

2. Kennishiaten omtrent de ecologie van een selectie macro‐nachtvlinders in Vlaams‐Brabant opvullen; 
3. Sensibilisatie‐ en mediacampagne omtrent nachtvlinders, met focus op de koesterburen Spaanse vlag 

en Baardsnuituil. 
4. Op basis van punten 1 en 2 beheeradviezen formuleren naar beheerders van natuurgebieden waar de 

zeldzame geselecteerde nachtvlinders worden aangetroffen. 
 
Concreet gaat het om de volgende soorten: 
‐ Wespvlinders: Appelglasvlinder, Berkenglasvlinder, Bessenglasvlinder, Eikenwespvlinder, Elzenwespvlinder, 
Frambozenglasvlinder, Klaverwespvlinder, Hoornaarvlinder, Populierenwespvlinder, Wilgenwespvlinder. 
‐ Oranje espenspanner 
‐ Groot‐hoefbladboorder 
‐ Baardsnuituil 
‐ Spaanse vlag 
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2 Wespvlinderonderzoek in Vlaams-Brabant 
 

2.1 Inleiding 
 
Wespvlinders  vormen  in  veel  gevallen  buitenbeentjes.  Het  zijn  dagactieve  soorten,  die  in  tegenstelling  tot 
nagenoeg  alle  andere  dagactieve  nachtvlinders maar weinig  tot  zeer  zelden  gezien worden.  Bij  de meeste 
wespvlindersoorten  kan  de  leefwijze  als  ‘mysterieus’  omschreven  worden;  wespvlinders  waarnemen  vergt 
specifieke zoektechnieken. In Vlaanderen komen 13 soorten wespvlinders voor. Op één soort na zijn die ook al 
in de provincie Vlaams‐Brabant gezien.  
Terwijl al eeuwen geleden een indeling van de nachtvlinderfamilies in enerzijds micro‐nachtvlinders en anderzijds 
macro‐nachtvlinders werd gemaakt,  is het voor de wespvlinders onduidelijk  tot welke categorie ze behoren. 
Moderne veldgidsen nemen de wespvlinders op bij de macro‐nachtvlinders; oude bronnen  (zoals Hackray & 
Sarlet 1969‐1985) klasseren wespvlinders als ‘microlepidoptera’.  
Aangezien de rupsen van wespvlinders niet op, maar  in een waardplant  leven, worden ze soms als schadelijk 
ervaren;  temeer  omdat  er  onder  die waardplanten  bomen  zijn  die  bosbouwers  interessant  vinden  evenals 
struiken en bomen die voor fruittelers belangrijk zijn. Om economische schade te vermijden werden voor het 
merendeel  van de wespvlindersoorten  in de provincie  synthetische  feromonen of  lokstoffen ontwikkeld die 
ingezet kunnen worden bij de bestrijding. Van die lokstoffen is bij dit project ook gebruik gemaakt, evenwel met 
als doel de vlinders te lokken maar vervolgens weer los te laten.  
Hieronder bekijken we de wespvlindersoorten die in Vlaams‐Brabant voorkomen en het onderwerp vormen van 
dit project. 
 

2.1.1 Hoornaarvlinder (Sesia 
apiformis) 

 
De meest opvallende en misschien wel de meest 
talrijke  wespvlinder  in  Vlaams‐Brabant  is  de 
Hoornaarvlinder (Sesia apiformis).  
 

2.1.1.1 Omschrijving 
De naam hoornaarvlinder is niet slecht gekozen: 
het  gaat  hier  om  één  van  onze  grootste 
wespvlinders  met  een  spanwijdte  van  33  tot 
48mm.  De  Hoornaarvlinder  heeft  echter  geen 
roodbruine  tinten  zoals  een  echte  Hoornaar, 
maar wel een klassieke zwart‐gele tekening.  
De  soort  kan  enkel  verward  worden  met  de 
minder  algemene  zustersoorten  Gekraagde 
wespvlinder (Sesia bembeciformis) en in mindere 
mate  met  de  donkerdere 
Zwartkophoornaarvlinder  (Eusphecia 
melanocephala)1. 
 

2.1.1.2 Ecologie 
 
De  hoornaarvlinder  is  strikt  gebonden  aan 
populier. In Vlaanderen wordt de soort nagenoeg 
enkel  gevonden  bij  Canada‐populieren.  Het 

                                                                 
1 Zowel Gekraagde wespvlinder als Zwartkophoornaarvlinder komen in deze studie niet aan bod. Het zijn de enige 
twee Vlaams‐Brabantse wespvlindersoorten waarvoor geen synthetisch feromoon bestaat. Bijgevolg zijn deze 
soorten nauwelijks op te sporen. Gekraagde wespvlinder kan worden opgespoord door vraatsporen aan wilgen 
te zoeken, maar deze methode is arbeidsintensief en vergt enige expertise. Bijgevolg is het aantal waarnemingen 
in de provincie beperkt en door een handvol waarnemers verricht. Zwartkophoornaarvlinder werd voor de eerste 
maal in Vlaanderen gemeld in juli 2015 in de Dijlevallei (De Prins et al. 2016). 

Figuur 2. Hoornaarvlinder (© Tom Deroover) 
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leefgebied van deze soort  is divers. Overal waar Canada‐populier  in zonbeschenen situaties staan (in dreven, 
bosranden, aangeplante solitaire bomen (ook in stedelijke omgeving), etc.) kan de Hoornaarvlinder voorkomen. 
 

2.1.1.3 Status & verspreiding 
 

De Hoornaarvlinder is wijdverbreid in heel Vlaanderen. Ondanks zijn talrijkheid wordt hij als imago toch maar 
sporadisch waargenomen. Desondanks beschikken we over 67 recente, Vlaams‐Brabantse waarnemingen van 
deze soort omdat de uitsluipgangen van de imago’s zo opvallend zijn. Aan de voet van zonbeschenen Canada‐
populieren vallen de pinkdikke gaten goed op.  
 

2.1.2 Klaverwespvlinder (Bembecia ichneumoniformis) 
 

2.1.2.1 Omschrijving 
De Klaverwespvlinder heeft een opvallend uiterlijk met duidelijke gele banden op het achterlijf en oranje tinten 
nabij de vleugeltop en de dwarsverbinding centraal op de voorvleugel. Opmerkelijk  is dat er  in een populatie 
opvallende grootteverschillen kunnen zijn tussen individuen. De spanwijdte bedraagt 15 tot 21mm.  
 

 
Figuur 3. Klaverwespvlinder (Neder-Over-Heembeek, mei 2012; © Bart Hanssens) 
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2.1.2.2 Ecologie 
 
De rupsen van de Klaverwespvlinder leven in de wortels van klaversoorten, voornamelijk rolklaver. Ze verkiezen 
warmere omstandigheden,  zoals  groeiplaatsen  van de waardplant op  zonbeschenen  taluds. Wellicht  vervult 
Gewone rolklaver daarom een belangrijkere functie dan Moerasrolklaver, die vaak op vochtigere plekken groeit. 
Bartsch et al. (1997) vermelden ook Wondklaver (Anthyllis vulneraria) en (de niet in Vlaanderen voorkomende) 
Paardenhoefklaver (Hippocrepis comosa) als waardplant. 
Het  leefgebied  van  deze  thermofiele  soort  bestaat  uit  droge  graslanden  en  stenige  biotopen,  maar  ook 
antropogene biotopen zoals dijken of steen‐ en zandgroeven.  
Volwassen vlinders hebben geen ontwikkelde roltong. De vliegtijd loopt van eind mei tot in augustus.  
 

 
Figuur 4. Leefgebied van de Klaverwespvlinder in Boutersem (© Pieter Vanormelingen) 

 

2.1.2.3 Status & verspreiding 
Tot voor kort werd de Klaverwespvlinder als een zeer zeldzame soort in Vlaams‐Brabant beschouwd. Tot voor de 
aanvang van het project werd de soort enkel waargenomen in Lembeek bij Halle in 2014 (Jens d’Haeseleer). Aan 
de noordzijde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebeurde één waarneming te Neder‐Over‐Heembeek in 
mei 2012 (Bart Hanssens). Uit de omliggende provincies was de soort vooral gekend uit Limburg, met verspreide 
waarnemingen uit de hele Maasvallei, de Voerstreek, de Limburgse terrils en het Schulensmeer. In Wallonië is 
de soort beduidend minder zeldzaam, met vindplaatsen in alle Waalse provincies.  

 

2.1.3 Berkenglasvlinder (Synanthedon culiciformis) 
 

2.1.3.1 Omschrijving 
Voor wespvlinders  van het genus Synanthedon  is de Berkenglasvlinder  (S.  culiciformis) een  ‘grote’  soort; de 
spanwijdte bedraagt 23‐27mm. Het is een zwart‐rode soort, met zwarte antennes, zwarte vleugelpunten, een 
rode band op het achterlijf, rode palpen en rode tinten aan de vleugelwortel.  
 

2.1.3.2 Ecologie 
 
Als ideale ei‐afzetplaats gelden afgezaagde berken en wondweefsel van berken.  
De rupsen van de Berkenglasvlinder brengen hun volledige ontwikkeling in berken voor. Zij leeft tussen de schors 
en het kernhout. Typisch is de cocon die bestaat uit grove houtsplinters.  
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2.1.3.3 Status & verspreiding 
De Berkenglasvlinder is een uitgesproken zeldzame soort. De weinig gekende vindplaatsen liggen vooral in de 
Kempen. Van deze soort liggen geen recente meldingen uit Vlaams‐Brabant voor. In de oude provincie ‘Brabant’ 
werd de soort in het verleden wel waargenomen, maar niet meer na 1980. 
Ook  in Nederland wordt de Berkenglasvlinder als een zeldzame soort beschouwd. De soort  is op de Rode  lijst 
opgenomen in de categorie ‘Gevoelig’ (Ellis et al. 2013). 
 

 
 
 
 

2.1.4 Eikenwespvlinder (Synanthedon vespiformis) 
 

2.1.4.1 Omschrijving 
De  Eikenwespvlinder  (Synanthedon  vespiformis)  is  een  eerder 
kleine wespvlinder die  geel‐zwart getekend  is. De  soort heeft 
duidelijke gele banden op het achterlijf, grotendeels gele poten 
en  lengtestrepen op het borststuk. De antennes zijn zwart. De 
spanwijdte bedraagt 18 tot 20mm. 
 

2.1.4.2 Ecologie 
 
De  Eikenwespvlinder  is  strikt  aan  inheemse  eiken  gebonden, 
met  name  Zomereik. Oude  literatuurbronnen  vermelden  ook 
Tamme kastanje, walnoot en beuk als waardplanten (Bartsch et 
al. 1997). 
Hij leeft in bossen, maar verkiest ook solitaire eiken of dreven. 
Bartsch et al. (1997) wijzen op de voorkeur van deze soort voor 
kankergezwellen  die  zich  op  de  stam  maar  ook  in  de  kruin 
kunnen  bevinden.  Die  gezwellen  vormen  het  ideale 
voortplantingsbiotoop  voor  de  larven.  Ook  nog  levende 
stronken van eiken (liefst minder dan 1 jaar geleden afgezaagd) 
zijn geliefd als ei‐afzetplaats.  
De duur van het  rupsenstadium varieert: van 1  tot 2  jaar. De 
vlinder vliegt van eind mei tot in augustus.  
 

2.1.4.3 Status & verspreiding 
De  Eikenwespvlinder  is  in  Vlaanderen wijdverbreid, maar  de 
verspreiding blijkt gefragmenteerd. In Vlaams‐Brabant komt de 
soort voor in de noordelijke helft van de provincie en meer verspreid in het Oosten. In het Pajottenland lijkt de 
Eikenwespvlinder  vooralsnog  te ontbreken. Dat  sluit  aan bij het  verspreidingsbeeld  in Oost‐Vlaanderen:  ten 
zuiden van Gent wordt de soort amper nog gezien. De Eikenwespvlinder lijkt dus een voorkeur voor zanderige 
bodems te hebben. Het Nederlandse verspreidingskaartje2 bevestigt dat beeld. 

                                                                 
2 http://www.vlindernet.nl/vlindersoort.php?vlinderid=28  

Figuur 5. Mannetje Eikenwespvlinder (foto: © Ruben Meert)
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2.1.5 Elzenwespvlinder (Synanthedon spheciformis) 
 

2.1.5.1 Omschrijving 
Deze eerder grote wespvlinder maakt een erg donkere  indruk.  In 
tegenstelling tot andere zwart‐gele soorten zoals Eikenwespvlinder 
en Bessenglasvlinder loopt er over het achterlijf maar één gele band. 
Ook  de  tweekleurige  antennes  zijn  kenmerkend.  De  spanwijdte 
bedraagt 26‐31mm.  
 

2.1.5.2 Ecologie 
 
De  rups  van  deze  soort  leeft  vooral  in  jonge  elzen, maar  ook  in 
berken.  
De soort heeft een relatief korte vliegtijd die loopt van half mei tot 
half juni. Voor uitgebreide ecologische informatie verwijzen we naar 
bijlage 2. 
 

2.1.5.3 Status & verspreiding 
 
Van deze soort  liggen geen recente meldingen uit Vlaams‐Brabant 
voor. In de oude provincie ‘Brabant’ werd de soort in het verleden 
 wel waargenomen, maar niet meer na 1980. 
 

2.1.6 Wilgenwespvlinder (Synanthedon formicaeformis) 
 

2.1.6.1 Omschrijving 
Oppervlakkig  lijkt  deze  zwart‐rode  soort  op 
Berkenglasvlinder  (zie  2.1.3)  maar  de 
Wilgenwespvlinder  is  kleiner  en  vertoont  oranjerode 
tinten in het veld bij de vleugeltop. Doorgaans is de top 
van de  voelsprieten wit. Ook op de poten  staan  fijne 
witte bandjes. De spanwijdte bedraagt 17 tot 19mm.  
 

2.1.6.2 Ecologie 
De wilgenwespvlinder is gebonden aan diverse soorten 
wilgen, waaronder de veelvoorkomende Boswilg (Salix 
caprea). De overwintering  gebeurt  als half  volgroeide 
rups. De vlinders vliegen van half mei tot in augustus. 
Volwassen  vlinders  foerageren  soms  op  bloemen;  in 
Vlaanderen liggen waarnemingen voor foerageergedrag 
op  Akkerdistel  (courant),  braam,  gele  composieten 
(kruiskruiden  en  Heelblaadjes),  Grote  kattenstaart, 
Gewoon duizendblad, en vergeet‐me‐nietjes. 
Als  leefgebied  dienen  vooral  vochtige  gebieden waar 
wilg courant voorkomt.  
De  rups  leeft  vaak  in  takken  waar  ze  galachtige 
verdikkingen veroorzaakt.  
 

2.1.6.3 Status & verspreiding 
Deze soort is in Vlaanderen vrij algemeen en wijdverbreid; er zijn recente meldingen uit alle provincies.  
 

 

Figuur 6. Pas uitgeslopen Elzenwespvlinder 
 (© Ruben Meert).

Figuur 7. Wilgenwespvlinder (© Leo Janssen)
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2.1.7 Appelglasvlinder (Synanthedon myopaeformis) 
 

2.1.7.1 Omschrijving 
Net als de voorgaande soort is de Appelglasvlinder 
zwart‐rood  getekend,  met  een  duidelijk  rood 
bandje op het achterlijf. De poten en de antennes 
zijn echter geheel  zwart. De  spanwijdte bedraagt 
18 tot 26mm.  
 

2.1.7.2 Ecologie 
Overal  waar  fruitbomen  niet  goed  verzorgd 
worden,  komt  de  Appelglasvlinder  voor,  stelt 
Bartsch et al. (1997). Het is in de eerste plaats een 
soort  van  oude  boomgarden.  De  waardplant  is 
uitsluitend Appel (Malus domestica). Bij fruittelers 
heeft deze soort geen goede naam.  
 
De  rups  overwintert  één  tot  tweemaal  in  de 
waardplant. Ze  leeft onder de schors, vaak op de 
overgang  tussen  afgestorven  hout  en  gezond 
weefsel.  De  vlinder  vliegt  van  eind mei  tot  eind 
augustus.  
 
 

2.1.7.3 Status & verspreiding 
De appelglasvlinder komt verspreid  in Vlaanderen 
voor.  Van  De  Panne  tot  in  de Maasvallei  zijn  er 
recente meldingen. Zeer algemeen kunnen we deze soort echter niet noemen. In Nederland kreeg hij op de Rode 
lijst de status ‘bedreigd’ (Ellis et al. 2013). 
 

Figuur 8. Appelglasvlinder (© Wim Declercq) 
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2.1.8 Bessenglasvlinder (Synanthedon tipuliformis) 
 

2.1.8.1 Omschrijving 
De  Bessenglasvlinder  is  één  van  de  kleinere 
wespvlinders uit het genus Synanthedon. Het  is een 
geel‐zwarte  soort, met  smalle  gele  banden  op  het 
achterlijf  en  fijne  zijstrepen  aan  het  borststuk, 
evenals een gele kraag. De spanwijdte bedraagt 17‐
20mm.  
 

2.1.8.2 Ecologie 
De waardplanten  van deze  soort  zijn Aalbes  (Ribes 
rubrum),  Zwarte  bes  (Ribes  nigrum)  en  Kruisbes 
(Ribes uva‐crispa), naast occasionele meldingen van 
andere Ribes‐soorten  (Bartsch et al. 1997). De  rups 
vreet  zich  een  gang  in  de  stengels  van  de 
waardplanten.  Bij  het  uitsluipen  blijft  de  pophuid 
vaak achter in het uitsluipgat, dat zich in de onderste 
1/3de van de stengel bevindt.  
 
De  Bessenglasvlinder  lijkt  in  belangrijke mate  een 
cultuurvolger  te  zijn.  Kweekvormen  van  Aalbes 
dragen zijn voorkeur weg. Hij komt dus veel meer in 
tuinen voor dan in natuurgebieden.  
 
De  volwassen  vlinder  voedt  zich  met  nectar  en 
foerageert  ondermeer  op  bloeiende  bramen.  De 
vlinders  vliegen  vanaf  10h maar  kunnen  ook  in  de 
avond nog waargenomen worden. De vliegtijd loopt 
van half mei tot eind juli.  
 

2.1.8.3 Status & verspreiding 
 
De Bessenglasvlinder  is  in Vlaanderen een wijdverbreide soort, met recente waarnemingen  in alle provincies. 
Door de geheimzinnige leefwijze wordt hij echter relatief weinig waargenomen.  
 

2.1.9 Frambozenglasvlinder (Pennisetia hylaeformis) 
 

2.1.9.1 Omschrijving 
 
Een vrij grote wespvlinder (spanwijdte 20‐25mm) met een reeks gele dwarsbandjes op het achterlijf. De voorrand 
en de top van de voorvleugel zijn bruinrood. Mannetjes van deze soort hebben sterk geveerde antennes.  
 

2.1.9.2 Ecologie 
Onder de wespvlinders  is dit een  late soort, waarvan de vliegperiode doorgaans  in  juli aanvangt en tot begin 
september kan lopen. Zoals de naam doet vermoeden is de Frambozenglasvlinder strikt gebonden aan Framboos 
(Rubus  idaeus). De rups overwintert tweemaal en veroorzaakt een galvormige verdikking aan de voet van de 
plant. De volwassen vlinders kunnen geen voedsel opnemen. 
Deze soort leeft langs bosranden en open plekken in bossen waar de waardplant op zonnige standplaatsen groeit. 
Evenzeer komt de Frambozenglasvlinder in tuinen voor. In Duitsland wordt hij daarom zelfs als ‘cultuurvolger’ 
beschouwd (Bartsch et al. 1997).  
 

Figuur 9. Bessenglasvlinder (© Wim Declercq) 
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Net  zoals bij andere wespvlinders  leeft de 
rups in de waardplant. De rups overwintert 
tweemaal. Eitjes worden in kleine groepjes 
aan de onderzijde van het blad afgezet. De 
pop  is  net  als  bij  andere  wespvlinders 
opvallend  beweeglijk;  door  de 
achterlijfssegmenten te bewegen kan ze  in 
de  vraatgang  naar  boven  of  beneden 
kruipen. 
 

2.1.9.3 Status & verspreiding 
In  Vlaanderen wordt  deze  soort,  ondanks 
het  ontbreken  van  een  massa 
waarnemingen,  als  vrij  algemeen 
beschouwd.  Aangenomen  wordt  dat  de 
soort zeer gemakkelijk onder de radar blijft 
en zich slechts met  feromonen of gerichte 
rupsenzoektochten laat opsporen (geen van 
beide  zijn  laagdrempelige  methodes).  In 
Nederland  staat de  soort  als  zeldzamer  te 
boek  en  ontbreekt  ze  in  het  westen.  De 
soort  is op de Rode  lijst opgenomen  in de 
categorie ‘Gevoelig’ (Ellis et al. 2013). 
 
 

2.1.10 Populierenwespvlinder (Paranthrene tabaniformis) 
 

2.1.10.1 Omschrijving 
Deze geel‐zwarte wespvlinder maakt een  forse en donkere  indruk. Kenmerkend zijn de deels ondoorzichtige, 
bruin getinte voorvleugels. De spanwijdte bedraagt circa 30mm. 
 

 
 
Figuur 11. Populierenwespvlinder (foto © Tom Deroover) 

 

   

Figuur 10. Pophuid die uit de waardplant steekt. Vooraleer de rups verpopt, 
vreet ze al een opening waarlangs de vlinder kan uitsluipen. Die wordt met 
een membraan weer afgesloten. De pop heeft vooraan de kop een stevige 
stekel waarmee ze dat membraan kan doorprikken (foto © Ruben Meert).
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2.1.10.2 Ecologie 
 
Duitse literatuur (Bartsch et al. 1997) vermeldt als waardplanten: Ratelpopulier (Populus tremula), Witte abeel 
(Populus  alba)  en  Zwarte  populier  (Populus  nigra).  De  rups  overwintert  tweemaal;  net  als  bij  andere 
wespvlindersoorten  verkiest  ze  wondweefsel.  De  volwassen  vlinders  bezoeken  bloemen,  waaronder 
Koninginnenkruid, Jacobskruiskruid, guldenroede en schermbloemigen. De Populierenwespvlinder vliegt in juni‐
juli. 
  

2.1.10.3 Status & verspreiding 
 
De Populierenwespvlinder is in Vlaanderen een vrij algemene soort. Door zijn occasionele bloembezoek wordt 
de  soort  vaker  door  toevallige  waarnemers  opgemerkt  dan  andere  wespvlindersoorten.  Er  zijn  recente 
meldingen vanuit alle provincies.  
 

2.2 Methodiek 
De wespvlinderwaarnemingen die in Vlaams‐Brabant (en elders in Vlaanderen) gebeuren, zijn op te splitsen in 
drie categorieën: 

‐ De losse waarnemingen van imago’s, die eigenlijk alle als toevalstreffers beschouwd kunnen worden. 
De trefkans is bij alle soorten zeer laag. 

‐ De  waarnemingen  van  rupsen  en/of  hun  vraatsporen  in  de  waardplant.  Deze  methodiek  is 
arbeidsintensief, soms ook destructief (het afzagen van kleine takken om vraatgangen om op te sporen) 
maar  vooral weinig  evident  voor waarnemers  zonder  ervaring.  De  rupsen  van wespvlinders  leven 
namelijk verscholen in de waardplant. Het gaat dus om het afspeuren van de waardplant (doorgaans 
een boom of struik) waarbij wordt uitgekeken naar verdikkingen in takken die op de aanwezigheid van 
een rups kunnen wijzen of naar uitsluipgaten, al dan niet met uitwerpselen van de rups (de zogeheten 
‘frass’). Zowel die verdikkingen als uitsluipgaten zijn weinig opvallend, op die van de Hoornaarvlinder 
na. Momenteel hebben slechts een handvol waarnemers ervaring met deze zoekmethode. 

‐ Gerichte waarnemingen van imago’s door gebruik van soortspecifieke feromonen. Volwassen vlinders, 
met name mannetjes, worden gelokt door een synthetische lokstof die sterk gelijkt op de geur van de 
vrouwtjes.  

Voor dit project werd ingezet op dit laatste type waarnemingen. Die methodiek werd tot voor kort in Vlaanderen 
ook maar weinig  toegepast.  In  tegenstelling  tot  het  zoeken  van  rupsen  is  deze waarnemingsmethode  veel 
eenvoudiger.  
 
In de winter van 2015‐2016 werd,  in het kader van dit provinciale project, een oproep onder meer dan 300 
nachtvlinderwaarnemers  gedaan:  iedereen  kon  een  feromoonset  bestellen  die  voor  de  aanvang  van 
wespvlinderseizoen 2016 beschikbaar was. Op die oproep ontvingen we 45 positieve reacties, waarvan 10 uit 
Vlaams‐Brabant. De dienst Studie kocht drie feromoonsets aan, die na afloop van het project tijdelijk uitgeleend 
kunnen worden aan vrijwilligers die met deze methode willen experimenteren. 
Deze  feromoonactie  verliep  in  nauwe  samenwerking met  de  Vlaamse  Vereniging  voor  Entomologie.  Theo 
Garrevoet, voorzitter van de vereniging maar vooral een gerenommeerd specialist op vlak van wespvlinders, nam 
het praktische luik van de aankoop voor zijn rekening. De distributie gebeurde via Natuurpunt Studie. 
 
Bij het gebruik van feromonen is voorbereidend opzoekwerk noodzakelijk. Zo moet je op voorhand weten in welk 
type  leefgebied  je  welke  wespvlinder  kan  verwachten.  Bovendien  heeft  elke  wespvlinder  zijn  eigen 
activiteitspatroon:  sommige  soorten  vliegen  vooral  in  de  voormiddag,  terwijl  andere  voornamelijk  in  de 
namiddag of zelfs avond actief zijn. Uiteraard is het ook van belang rekening te houden met de vliegperiode.  
 
De  feromonen  die  gebruikt  worden  zitten  in  plastic  of  rubberen  tubes.  Deze  worden  aan  een  touwtje 
opgehangen in een netje. Vervolgens wordt post gevat bij het feromoon om te kijken of er mannetjes komen 
aanvliegen.  
Wespvlinders  komen  over  het  algemeen  goed  op  feromonen  af.  Bartsch  et  al.  (2007)  vermelden  dat 
Frambozenglasvlinder vanop 1 km naar de lokstof vliegt, en die afstand op hooguit tien minuten overbrugt. Over 
het algemeen wordt gesteld dat men, indien er na een kwartier geen reactie is, de soort op die locatie niet gaat 
lokken. Mogelijk  is de soort dan wel aanwezig, maar was het uitgekozen moment  (van de dag en/of van het 
seizoen niet ideaal).  
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2.3 Resultaten  
 
Tijdens dit project konden circa 25 waarnemers hun eerste ervaringen opdoen met feromonengebruik. Tegen de 
verwachtingen  in  leverde het opvallend veel nulwaarnemingen op,  terwijl mag worden aangenomen dat de 
gezochte soorten toch in het gebied aanwezig zijn.  
 
Mogelijk zijn hier ook ‘onterechte’ nulwaarnemingen bij. De ervaring leerde ons dat exemplaren ook gemakkelijk 
‘gemist’ kunnen worden. Bij een inventarisatie in het Vorsdonkbos dook een Populierenwespvlinder plots na 25 
minuten bij het feromoon op, om amper 4 seconden ter plaatse te blijven. Bij die methode is oplettendheid dus 
geboden. 
 
Een alternatieve methode is het gebruik van vangpotten (voor afbeeldingen, zie bijlage 1). Dit werd dit jaar weinig 
toegepast; de komende  jaren wordt hierop meer  ingezet. Hierbij kunnen feromonen gedeponeerd  in een val, 
waarbij de vlinders  in een plastic pot belanden en nadien weer kunnen worden vrijgelaten. Hoewel niet alle 
wespvlinders zich in de val wagen, is de trefkans voor sommige soorten (bijv. Frambozenglasvlinder) toch groot. 
Deze methode laat toe een feromoon langer dan normaal te gebruiken op een bepaalde locatie.  
 

 
 
Figuur 12. Wilgenwespvlinder bij feromoon (© Wim Declercq) 

 
 

2.3.1 Hoornaarvlinder 
 
Deze soort  is zeer algemeen in de provincie en kan  in principe  in elk hok waar Canada‐populieren aangeplant 
zijn, voorkomen (m.a.w. min of meer overal).  
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Figuur 13. Verspreiding van de Hoornaarvlinder in Vlaams-Brabant (en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), 2000-2016. Zwarte 
stippen: waarnemingen 2000-2015; rode stippen: waarnemingen 2016. 

 

2.3.2 Klaverwespvlinder 
 

De  verrassing van dit project  zijn de  zeven nieuwe  vindplaatsen 
Klaverwespvlinder. Deze  soort werd als  zo  zeldzaam beschouwd 
dat  de  verwachtingen  niet  hoog  gespannen  waren.  In  de 
standaardset feromonen die naar aanleiding van tijdens dit project 
aangekocht  werden,  is  evenwel  het  feromoon  voor 
Klaverwespvlinder  opgenomen.  Diverse  waarnemers  gingen  er 
toch mee aan de slag. Onverwacht trof Ralph Vandiest op 17 juni 
2016  deze  soort  aan  in  Tervuren,  op  een  talud  bij  een  klein 
overstromingsgebied.  Dat  was  de  eerste  van  een  serie  nieuwe 
vindplaatsen:  op  23  juni  op  een  talud  langs  de Doornestraat  in 
Honsem  (Boutersem),  op  23  juni  in  Lubbeek,  op  7  juli  op  de 
luchthaventerreinen  van  Brussels Airport  (Zaventem),  op  21  juli 
aan  de  bezinkingsputten  van  Tienen,  op  21  juli  nabij  de  E40 & 
Kapittelbergstraat  in  Hoegaarden  en  op  21  juli  langs  de 
Woluwelaan  (R22)  in  Eppegem  (Vilvoorde).  Daarmee  stijgt  het 
aantal vindplaatsen in de provincie van 1 naar 8. Deze soort werd 
niet  in  tuinen  waargenomen,  maar  dat  lag  in  de  lijn  van  de 
verwachtingen: het is een echte graslandsoort. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figuur 14. Feromoon van Klaverwespvlinder 
succesvol uitgetest in Honsem (© Wim 

Veraghtert)
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Figuur 15. Verspreiding van de Klaverwespvlinder in Vlaams-Brabant (en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), 2000-2016. Zwarte 
stippen: waarnemingen 2000-2015; rode stippen: waarnemingen 2016. 

 
Er werden voor deze soort toch ook een serie nulwaarnemingen verzameld. Daarbij werd er bij goed weer met 
feromoon tevergeefs geprobeerd. Die nulwaarnemingen gebeurden nabij de afrit van de E40 in Hoegaarden, in 
een berm aan de Jongensschoolstraat in Outgaarden, aan de Fred Chaffardlaan (Feed Food Health Campus) in 
Tienen, op twee locaties aan de Paddepoel in Glabbeek, nabij de Zeyp in Attenrode, op het voormalig vliegveld 
van Grimbergen en in de berm van de N267 te Weerde. Stellen dat de Klaverwespvlinder overal voorkomt waar 
de waardplant groeit, is duidelijk te kort door de bocht.  
 

2.3.3 Berkenglasvlinder & Elzenwespvlinder 
 
Deze twee soorten worden in deze paragraaf samen behandeld. Zij vliegen vroeg in het jaar; deze soorten werden 
helaas niet waargenomen tijdens dit project.  
Gezien de binding aan zandgronden kan verwacht worden dat de Berkenglasvlinder in de provincie enkel langs 
de noordrand voorkomt. De soort kan opgespoord worden in de regio Keerbergen‐Tremelo en zeker in Averbode 
en  omgeving.  Desondanks werd  er  ook  op  andere  locaties  geprobeerd;  nulwaarnemingen werden  dit  jaar 
verzameld te Jezus‐Eik, Tervuren, Watermael‐Bosvoorde, Huldenberg en Tremelo.  
Van  Berkenglasvlinder  is  bekend  dat  de  piek  in  de  vliegperiode  erg  kort  is. Om  deze  soort  te  lokken met 
feromonen  is goede timing essentieel: men moet bijna  in de  juiste week eruitpikken (in mei). De vliegtijd van 
Elzenwespvlinder is iets langer, maar ook deze soort wordt maar relatief weinig met feromonen waargenomen. 
Nulwaarnemingen waren  er  ondermeer  in  Tremelo,  Tervuren,  Vossem,  Kessel‐Lo,  Aarschot  en  Tielt‐Winge. 
Desondanks is het niet onwaarschijnlijk toch relatief wijdverspreid is in de provincie.  
Voor beide soorten kan het aangewezen zijn de rupsen op te sporen in het late najaar of de vroege winter, al 
vergt die methode ook  enige  expertise.  Ervaringen met het  zoeken  van  rupsen  van Elzenwespvlinder  staan 
beschreven  in bijlage 2 ‘Hengelaars & wespvlinders’. Winterse zoekacties  in de Dendervallei wezen uit dat de 
soort er veel algemener is dan voorheen werd aangenomen.  
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2.3.4 Eikenwespvlinder 
 

 
Figuur 16. Verspreiding van de Eikenwespvlinder in Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2000-2016. Zwarte 
stippen: waarnemingen 2000-2015; rode stippen: waarnemingen 2016. 

 
In 2016 werd Eikenwespvlinder op drie locaties in de provincie genoteerd. Hoewel die bijdragen tot een beter 
verspreidingsbeeld, blijven de kennishiaten voor deze soort groot. Het ontbreken van waarnemingen in West‐
Brabant  weerspiegelt  mogelijk  de  reële  situatie;  in  deze  bosarme  regio  op  zwaardere  bodem  ontbreekt 
Eikenwespvlinder wellicht. Zoektochten  in het aangrenzende  zuiden van Oost‐Vlaanderen hadden  totnogtoe 
evenmin resultaat. 
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2.3.5 Wilgenwespvlinder 
Op 7 Vlaams‐Brabantse locaties werd de Wilgenwespvlinder 
waargenomen  in  2016.  Daarvan  gebeurden  twee 
waarnemingen  in  tuinen. Net  als  bij  voorgaande  soorten 
dragen die nieuwe gegevens bij tot een beter beeld van de 
verspreiding,  maar  kan  worden  aangenomen  dat  het 
verspreidingskaartje  de  reële  verspreiding  nog  niet 
helemaal  weerspiegelt.  Zowel  in  Oost‐Brabant  als  in  het 
Pajottenland moet  de  soort  nog  op  heel wat  locaties  te 
vinden  zijn.  Ook  na  afloop  van  dit  project  zullen 
inspanningen geleverd worden om de verspreiding verder in 
kaart te brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figuur 18. Verspreiding van de Wilgenwespvlinder in Vlaams-Brabant 2000-2016. Zwarte stippen: waarnemingen 2000-2015; 
rode stippen: waarnemingen 2016. 

 

2.3.6 Appelglasvlinder 
 
Daar waar de Klaverwespvlinder verraste in onverwacht veel nieuwe vindplaatsen, verraste de Appelglasvlinder 
in onverwacht weinig nieuwe vindplaatsen. Temeer omdat voor deze soort de feromonen op tal van  locaties 
werden  uitgehangen:  in  Bunsbeek,  Grimbergen,  Hakendover,  Kortenberg,  Lubbeek,  Loonbeek,  Neerlinter, 

Figuur 17. Feromoon van Wilgenwespvlinder tevergeefs 
uitgetest in het Vorsdonkbos (Aarschot) (© Wim 

Veraghtert) 



  23
 

Roosbeek, Tienen (3 locaties), Vissenaken, Vossem en Zemst. De algemene stelling dat deze soort zeer goed op 
feromoon afkomt, kunnen we met dit onderzoek niet bevestigen. De soort werd in totaal op vijf nieuwe locaties 
gezien;  daarmee  is  het  aantal  recente  vindplaatsen  in  de  provincie  verdubbeld.  Slechts  één  van  de  vijf 
waarnemingen gebeurde in tuinen. Aangezien Vlaams‐Brabant rijk is aan oude fruitbomen, kan echter worden 
aangenomen dat de Appelglasvlinder veel meer in de provincie voorkomt dan we totnogtoe weten. De komende 
jaren zal ook worden geëxperimenteerd met feromonen in vangpotten.  

 
Figuur 19. Verspreiding van de Appelglasvlinder in Vlaams-Brabant (en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), 2000-2016. Zwarte 
stippen: waarnemingen 2000-2015; rode stippen: waarnemingen 2016. 

 

2.3.7 Bessenglasvlinder 
 
In 2016 werd de Bessenglasvlinder slechts op twee locaties in Vlaams‐Brabant waargenomen, waarvan één in 
een tuin. Uit de verspreidingskaart blijkt dat de soort over de hele provincie voorkomt, van het Pajottenland tot 
Oost‐Brabant. Nulwaarnemingen werden genoteerd in Tremelo, Aarschot, Tielt‐Winge, Kortenberg en Zemst.  
Wellicht kan het verspreidingsbeeld nog  sterk worden bijgesteld door het gebruik van  feromonen  in  tuinen. 
Mogelijk kan het gebruik van vangpotten daarbij het verschil maken.   
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Figuur 20. Verspreiding van de Bessenglasvlinder in Vlaams-Brabant (en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), 2000-2016. Zwarte 
stippen: waarnemingen 2000-2015; rode stippen: waarnemingen 2016. 

 

2.3.8 Frambozenglasvlinder 
 
Deze  zomersoort werd  slechts op 3 
locaties  (alle  in  tuinen) 
waargenomen  en  dat  is  een 
teleurstellend  resultaat.  Wellicht 
speelt  hier  een  sterk 
waarnemerseffect. Deze soort vliegt 
vooral van half juli tot half augustus, 
middenin de vakantieperiode waarin 
het  enthousiasme  om wespvlinders 
te gaan zoeken mogelijk op een lager 
pitje stond. De Frambozenglasvlinder 
is bij uitstek een soort die  in tuinen 
met  bessenstruiken  kan  worden 
opgespoord.  Dat  biotoop  lijkt  ons 
veel  talrijker  aanwezig  in  de 
provincie  dan  de  huidige 
verspreidingskaart doet vermoeden. 
Uit  ervaringen  buiten  de  provincie 

leren we dat werken met vangpotten hier tot een veel beter resultaat kan leiden. Bovendien is dit een soort die 
niet  enkel  op  het  soortspecifieke  feromoon  afkomt,  maar  ook  gelokt  wordt  door  bijv.  feromonen  voor 
Eikenwespvlinder, zo werd in Tervuren vastgesteld.  

Figuur 21. Frambozenglasvlinder bij feromoon (© Paul Nuyts)



  25
 

 
Figuur 22. Verspreiding van de Frambozenglasvlinder in Vlaams-Brabant (en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), 2000-2016. 
Zwarte stippen: waarnemingen 2000-2015; rode stippen: waarnemingen 2016. 

 

2.3.9 Populierenwespvlinder 
 
De Populierenwespvlinder werd in 2016 op 6 locaties in de provincie waargenomen, waarvan één in een tuin. 
Daarmee komt het aantal recente vindplaatsen op 16. Ook bij deze soorten lijkt het kennishiaat nog groot. Er kan 
worden aangenomen dat de Populierenwespvlinder in de hele provincie vrij algemeen is.  
Nulwaarnemingen waren er in Pellenberg, Tremelo, Zemst, Roosbeek en Tielt‐Winge. 
 

 
Figuur 23. Verspreiding van de Populierenwespvlinder in Vlaams-Brabant (en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), 2000-2016. 
Zwarte stippen: waarnemingen 2000-2015; rode stippen: waarnemingen 2016. 
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2.3.10 Overige waarnemingen: Tineidae 
 

Dryadaula heindeli en andere Tineidae, interessante nevenvangsten bij wespvlinderferomonen 
 
Hoewel  de meeste wespvlinderferomonen  specifiek  bedoeld  zijn  voor  het  lokken  van  de  doorgaans  1  of  2 
wespvlindersoorten waarvoor ze bedoeld zijn, lokken ze soms toch andere soorten aan. Het gaat dan doorgaans 
om micro‐nachtvlinders van de familie Tineidae, de ‘echte motten’ waartoe ook de klerenmot behoort. In 2016 
werd dit fenomeen op drie locaties vastgesteld. In het Zegbroek in Tremelo werd een exemplaar van Dryadaula 
heindeli (geen Nederlandse naam) aangetrokken met feromoon voor Eikenwespvlinder. Het betrof hier de eerste 
waarneming van deze soort voor Vlaams‐Brabant.  
 

 
Figuur 24. Dryadaula heindeli, Tremelo 6 juni 2016 (© Wim Veraghtert). 

 
De  tweede  locatie waar dit  fenomeen werd  vastgesteld, was het Walenbos  te Tielt‐Winge op 11  juni. Daar 
werden maar liefst 25 exemplaren van Nemapogon ruricolella (Okerkleurig kroeskopje) en 1 exemplaar van N. 
koenigi (Donker kroeskopje) bij feromonen voor Eikenwespvlinder genoteerd. De vangst en determinatie d.m.v. 
genitaalonderzoek gebeurde door Steve Wullaert. 
 
Tenslotte werd ook in Tervuren (in het museumpark) een exemplaar van Okerkleurig kroeskopje genoteerd bij 
feromoon voor Eikenwespvlinder (Ralph Vandiest, 4 juli 2016). 
 
De drie genoemde soorten staan alle als  ‘zeer zeldzaam’  te boek voor Vlaanderen.  In het geval van de  twee 
laatste soorten speelt er ongetwijfeld een waarnemerseffect: zij komen matig op licht af en behoren bovenal tot 
een  lastig  soortcomplex, waarvan de herkenning  in het veld niet altijd mogelijk  is. Mogelijk  zijn  ze dus veel 
algemener  dan  aangenomen.  De  recente waarnemingen  op  feromoon  zijn  een welkome  aanvulling  op  de 
schaarse beschikbare verspreidingsgegevens. 
Voor Dryadaula heindeli is de situatie enigszins gelijkaardig, al laat deze soort zich doorgaans wel herkennen in 
het veld. D. heindeli  is pas recent beschreven als nieuw voor de wetenschap: de soort werd  in 1995 voor het 
eerst opgemerkt in Beieren (Zuid‐Duitsland) (Gaedike & Scholz, 1998). Net als bij andere Tineidae ontwikkelt de 
rups van deze soort in houtzwammen, meer bepaald de zeer algemene Grijze buisjeszwam (Bjerkandera adusta). 
Sinds de eerste waarneming in 2009 in Wielsbeke is de soort op een handvol locaties in België waargenomen 
(Amberloup  (Luxemburg);  Lommel  (Limburg);  Berlare  (Oost‐Vlaanderen)  en  in  2016  ook  in  Zandhoven 
(Antwerpen)). Uit de ervaringen in Luxemburg en Oost‐Vlaanderen blijkt dat deze soort goed gelokt kan worden 
met behulp van wespvlinderferomonen.  
 

2.3.11 Vlaams‐Brabants project als katalysator voor verder onderzoek in de 
toekomst, binnen én buiten de provincie 

 
Het afgelopen project leidde tot een betere kennis van de verspreiding van de wespvlinders in Vlaams‐Brabant. 
Er  blijven  echter  kennishiaten  en  het  aantal  nieuwe  vindplaatsen was  niet  voor  elke  soort  overweldigend. 
Desondanks  zien we  in het afgelopen project  toch een enorme meerwaarde. Mits goed bewaard behouden 
wespvlinderferomonen hun werking voor circa 10 jaar. Dit betekent dat de feromonen die in 2016 aan diverse 
vrijwilligers verkocht werden ook de volgende jaren tot nieuwe vindplaatsen kunnen leiden. We stelden ook vast 
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dat niet  iedereen die  feromonen aankocht ze ook effectief gebruikte. Hopelijk komt daar vanaf volgend  jaar 
verandering  in.  Natuurpunt  Studie  zal  daaromtrent  een  oproep  lanceren  bij  de  aanvang  van  het  nieuwe 
wespvlinderseizoen.  
Bovendien werd de oproep om feromonen aan te kopen niet enkel in Vlaams‐Brabant verspreid. Dat betekende 
dat ook elders in Vlaanderen wespvlinders (vanaf) dit jaar extra aandacht genoten (of genieten). De provincie 
Vlaams‐Brabant fungeerde zo als motor die ook over de provinciegrenzen heen nieuwe natuurstudie‐initiatieven 
stimuleerde.  
 

 
Figuur 25. Appelglasvlinder bij feromoon (© Annelies Jacobs) 

 

Beheren voor wespvlinders 
 
Over het algemeen vormen wespvlinders een weinig bedreigde groep. Precies omdat de rupsen in de waardplant 
leven, zijn ze minder kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden zoals hitte of droogte. Bovendien zijn de 
meeste wespvlinders over het algemeen minder afhankelijk van nectar; sommige hebben zelfs geen functionele 
roltong.  
 
Beheren voor wespvlinders betekent daarom vooral: ervoor zorgen dat er voldoende waardplanten aanwezig 
zijn. Voor cultuurvolgers zoals Frambozen‐ en Bessenglasvlinder kan het stimuleren van aanplant en/of behoud 
van bessenstruiken (resp. framboos en aalbes) in tuinen leiden tot meer of grotere populaties van de genoemde 
soorten. 
 
Wespvlinders die aan bomen gebonden zijn, verkiezen vaak wondweefsel   om als  rups  in  te  leven. Voor die 
soorten creëren beheerwerken om verbossing tegen te gaan of het uitvoeren van hakhoutbeheer nieuwe kansen. 
Dat  geldt  in  het  bijzonder  voor  Berkenglasvlinder,  Elzenwespvlinder  en  Eikenwespvlinder. Die  laatste  soort 
gebruikt  ook  nog  niet  afgestorven  stronken  van  Amerikaanse  eik  (Quercus  rubra)  als  waardplant. 
Exotenbestrijding kan voor Eikenwespvlinder een lokale populatieboost geven. 
Voor Klaverwespvlinder is het vooral van belang te werken aan een botanisch beheer: het behoud van bloemrijke 
graslanden en bermen, waarin de geprefereerde klaversoorten voorkomen. Op gepaste tijdstippen maaien en 
maaisel afvoeren om het bloemrijke aspect van een berm te behouden is dus aangewezen. 
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Figuur 26. Afgezaagde elzen op de oever: het voortplantingsbiotoop van Elzenwespvlinder © Ruben Meert. 

 

Addendum (1/8/2017) 
 
Van bij de start werd gesteld dat dit project niet alleen tijdens de duur van het project nieuwe data ging 
opleveren, maar dat het een belangrijke stimulans zou zijn voor verder onderzoek. Intussen kunnen we de 
balans opmaken om na te gaan of dit effectief het geval is. Het is duidelijk  dat deze inschatting is correct bleek. 
We merken bijvoorbeeld dat mensen die tijdens het project een set feromonen aanschafte, er pas in 2017 mee 
aan de slag ging (een set feromonen kan tot tien jaar lang gebruikt worden, mits correct bewaard). 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal nieuwe vindplaatsen voor 7 soorten wespvlinders in 
2017. Voor een aantal soorten overstijgt dat aantal zelfs het aantal vindplaatsen voor de jaren 2015‐2016. Dat 
is deels te verklaren doordat 2017 een veel beter wespvlinderjaar was (geen regenachtige juni‐maand zoals in 
2016), deels door het nog steeds toenemende aantal waarnemers en deels door de grotere inzet van efficiënte 
vangpotten. Die laatste laten toe tuinen beter te onderzoeken. Terwijl men op de klassieke manier meestal 
minder dan een half uur een feromoon ophangt, kan er door te werken met vangpotten gedurende langere 
tijdspannes gewerkt worden (bijv. 2 uur). Vlinders worden dan wellicht vanop grotere afstand naar de tuinen 
gelokt. Zo gebeurden 4 van de 5 nieuwe waarnemingen van Eikenwespvlinder in 2017 in tuinen. 
 De stijging van het aantal vindplaatsen weerspiegelt dus geen reële toename. 
 

Soort  Nieuwe vindplaatsen in de provincie in 2017 

Frambozenglasvlinder  2

Eikenwespvlinder  5

Wilgenwespvlinder  12

Bessenglasvlinder  11

Appelglasvlinder  5

Populierenwespvlinder  7

Klaverwespvlinder  3
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Na gericht zoeken werd in de zomer van 2017 zelfs een nieuwe wespvlinder voor Vlaanderen in Vlaams‐
Brabant aangetroffen: de Geelbuikwespvlinder (Synanthedon flaviventris) in Lembeek (vondst: Rudi Goossens). 
Deze soort was eerder al in Henegouwen op diverse locaties aangetroffen; de vondst komt bijgevolg niet 
geheel onverwacht. 
 
Tenslotte vermelden we ook  dat er stilaan meer naar rupsen van wespvlinders gezocht wordt. Deze 
zoekmethode is minder eenvoudig dan het gebruik  van feromonen. Onder begeleiding van drie specialisten 
werd op 12 maart een excursie rond rupsen van wespvlinders georganiseerd in Gooik. Meer dan 20 
geïnteresseerden van binnen en buiten de provincie konden die dag rupsen en vraatsporen van 5 soorten 
wespvlinders waarnemen, in een gebied waaruit nota bene nog nooit een wespvlinder gemeld was. Deze 
methode is vooral van belang voor het opsporen van Gekraagde wespvlinder, waarvoor geen feromoon 
bestaat. In 2017 werden nieuwe vondsten van deze soort gedaan in Gooik, Zemst en Halle.  
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3 Rupsen van PPS-soorten zoeken 
 

3.1 Waarom rupsen zoeken in plaats van imago’s? 
 
De voorbije  jaren nam de kennis over de verspreiding van macro‐nachtvlinders  in Vlaams‐Brabant sterk  toe. 
Gedurende het laatste decennium kunnen we spreken van een duidelijke inhaalbeweging. De huidige kennis van 
de verspreiding van het merendeel van de macro‐nachtvlinders is dan ook meer dan behoorlijk. Van opvallende 
witte gaten  in de provincie (i.e. regio’s waar nog maar nauwelijks naar nachtvlinders gekeken werd)  is amper 
sprake.  In  tegenstelling  tot  andere  provincies  (m.n.  Limburg  en West‐Vlaanderen)  is  de  dekking  van  het 
verspreidingsonderzoek  in Vlaams‐Brabant dus goed, precies omdat op talloze  locaties reeds met behulp van 
kwikdamplampen of smeer (een lokmiddel met wijn en suiker) naar de volwassen vlinders, de zogeheten imago’s, 
gezocht werd. 
 

 
Figuur 27. Cumulatieve toename van het aantal nachtvlinderwaarnemingen in de provincie. Op jaarlijkse basis groeit de 
provinciale dataset met circa 35.000 gegevens. Bron: www.waarnemingen.be. 

 
In schril contrast staat de ecologische kennis van diezelfde soorten. Daar spreken we de laatste decennia eerder 
van een stagnatie. In vele gevallen is de informatie over de leefwijze van nachtvlinders onvolledig en/of beperkt 
tot zelfs ontbrekend. Van de meeste nachtvlindersoorten is bekend welke waardplanten ze hebben (d.w.z. van 
welke planten de rups eet). Bij nachtvlinders die zich als rups niet gemakkelijk laten ontdekken, is die informatie 
soms gebaseerd op oude kweekexperimenten. De resultaten van zo’n kweekexperimenten weerspiegelen niet 
noodzakelijk de ecologische voorkeur van een soort. Bij een kweek krijgen rupsen in gevangenschap bepaalde 
planten voorgeschoteld: als de rups ervan eet en zich verder ontwikkelt, dan wordt die plant als waardplant 
beschouwd. Of de rups  in de natuur ook uit eigen beweging van die plant zou eten,  is een andere vraag. Die 
werkwijze  leidde  in het verleden tot  ‘artificiële’ waardplantinformatie  in de  literatuur. Bovendien werden die 
oude gegevens vaak gekopieerd  in recentere  literatuur, waardoor onnauwkeurige  informatie een wijd bereik 
kende.  In  sommige  gevallen  leidde  dat  zelfs  tot  slecht  gekozen  Nederlandse  namen  (bijvoorbeeld 
Paardenbloemspanner (Idaea seriata), voor een soort met een zeer brede voedselkeuze zonder voorkeur voor 
één plant). Van enkele zeldzame soorten is helemaal nog niet geweten welke waardplant de rups verkiest (bijv. 
Moerasmicro‐uil (Hypenodes humidalis)). 
 
Tenslotte  stelt  zich  voor een aantal  soorten de  vraag waarom  ze  (zeer)  zeldzaam  zijn  terwijl de waardplant 
veelvoorkomend is. Typische voorbeelden (ook voor Vlaams‐Brabant) zijn Varenuil (Callopistria juventina; met 
als waardplant Adelaarsvaren  en  toch  slechts  enkele  vindplaatsen  in Vlaams‐Brabant)  en de Eiken‐orvlinder 
(Cymatophorina diluta, met als waardplant zomereik en een zeer gefragmenteerde verspreiding in de provincie 
en elders in Vlaanderen). Wellicht verkiezen die soorten specifieke voorkeuren die verband kunnen houden met 
de standplaats van de waardplant, het microklimaat, de vochtigheidsgraad etc. Voor dagvlinders zijn dergelijke 
ecologische eisen van de zogeheten habitatspecialisten (kieskeurige soorten) al veel beter in kaart gebracht.  
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Dergelijke  informatie over de  leefwijze  van  soorten  is nochtans niet onbelangrijk. Wanneer beheerders  van 
natuurgebieden op de hoogte gebracht worden van ontdekkingen van bijzondere soorten, rijst bij hen vaak de 
vraag: ‘hoe kunnen we die soort (beter) beschermen?’ Om daarop een gefundeerd antwoord te geven, is kennis 
van de ecologische vereisten van die soort onontbeerlijk. Helaas ontbreekt die alsnog voor tal van soorten.  
 

3.2 Spaanse vlag 
 

3.2.1 Inleiding 
 

Wellicht een van de meest opvallendste en misschien wel bekendste nachtvlinders in de provincie is de Spaanse 
vlag.  Deze  prachtige  soort werd  opgenomen  in  bijlage  II  van  de  Habitatrichtlijn.  De  bedreigde  ondersoort 
‘rhodosensis’ ligt aan de basis van deze opname: op het Griekse eiland Rhodos verzamelen Spaanse vlaggen met 
vele  tienduizenden  exemplaren  om  te  overzomeren  in  één  vallei,  die  er  is  uigegroeid  tot  een  toeristische 
trekpleister (de zogenoemde ‘Butterfly Valley’); door die tijdelijke concentratie van de populatie in één vallei is 
de endemische ondersoort van Rhodos erg kwetsbaar. Elders in Europa is de nominaatvorm wijdverbreid en veel 
minder kwetsbaar; dat geldt ook voor Vlaams‐Brabant. 
Omwille  haar  opname  in  bijlage  II  van  de  Habitatrichtlijn  en  haar  bolwerken  in  de  provincie werd  zij  ook 
geselecteerd als Provinciaal Prioritaire soort. Aarschot en Leuven kozen de Spaanse vlag als Koesterbuur. 
 
Deze  soort  werd  voor  dit  project  geselecteerd  omdat  het  niet  alleen  een  belangrijke  soort  is  voor  het 
natuurbeleid, maar ook omdat het een soort is waarvan er nog belangrijke kennishiaten op vlak van leefwijze 
bestaan. Die zijn terug te leiden naar het nachtactieve gedrag van de rupsen, die een opmerkelijk bestaan leiden. 
 

3.2.1.1 Herkenning 
  
De Spaanse vlag is een opvallende nachtvlinder met zwart‐witte voorvleugels en oranjerode achtervleugels. Hij 
behoort  tot  de  beervlinders,  een  groep  die  inmiddels  gedegradeerd  is  tot  subfamilie  van  de  Spinneruilen 
(Erebidae). De vrij grote soort (vleugelspanwijdte 6‐7 cm) is zowel dag‐ als nachtactief. Overdag zoekt de vlinder 
vaak nectarbronnen op, met name Koninginnekruid of, in tuinen, Vlinderstruik. ’s Nachts komt de soort goed op 
licht. De soort laat zich daardoor gemakkelijk opmerken of fotograferen.  
 
De donker blauwgrijze  rups  is eveneens goed herkenbaar. Ze  is bezet met wratjes waarop borstelharen  zijn 
ingeplant. Typisch voor de soort is het kleurenpatroon met witte en oranje vlekken, zowel langs de zijkant als in 
de vorm van een rugstreep. In volgroeide toestand wordt de rups tot 5cm groot.  
 

3.2.1.2 Verspreiding in Vlaams‐Brabant en in de rest van Vlaanderen 
 
De  Spaanse  vlag maakte  gedurende  de  voorbije  15  jaar  een  spectaculaire  opmars  in  Vlaams‐Brabant  (en 
vervolgens in andere delen van Vlaanderen). Decleer et al. (2007) geven onderstaande verspreidingskaart voor 
de Spaanse vlag (figuur 28). Zij vermelden de enige bolwerken die er voor 2005 al waren: de Kesselberg en de 
Eikelberg. 
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Figuur 28. : Verspreiding van de Spaanse vlag in Vlaanderen tot 2005. Bron: Decleer et al. (2007) 

 

 
 
Figuur 29. Verspreiding van de Spaanse vlag in Vlaanderen, 2005-2016. 

 
Sindsdien is deze soort vanuit de twee gekende bolwerken uitgebreid. Inmiddels is ze in alle Vlaamse provincies 
waargenomen. In een groot deel van de vindplaatsen (met name in Oost‐Vlaanderen, maar ook in het Antwerpse) 
op figuur 29 gaat het echter om zwervers. Voortplanting is wellicht beperkt tot een beperktere regio, die intussen 
een groot deel van de provincie omvat (figuur 31). Echte bolwerken situeren zich in de Dijlevallei (vooral rondom 
Leuven), de regio’s Aarschot en Diest en aan (of net over) de noordgrens van de provincie de regio Mechelen. 
Ook  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name de oostelijke helft,  is voortplanting vastgesteld. Buiten 
Vlaams‐Brabant  zijn  er  slechts  sporadische  bewijzen  van  voortplanting,  ondermeer  in  de  regio  Herentals 
(Antwerpen). In Limburg valt de verspreiding van de populaties in twee clusters uiteen: enerzijds de regio Hasselt‐
Genk,  anderzijds  de Voerstreek  en  de  zuidelijke Maasvallei  (Riemst  en  omstreken).  Ten westen  van  de  lijn 
Antwerpen‐Brussel (en dus ook in het Pajottenland) worden slechts occasionele zwervers waargenomen.  
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Figuur 30. Verspreidingskaart van de Spaanse vlag op uurhokniveau (5x5 km). Hoe donkerder het hok is ingekleurd, hoe meer 
waarnemingen er gebeurden. 

   

 
Figuur 31. Gedetailleerde verspreiding van de Spaanse vlag in Vlaams-Brabant en omstreken, op basis van kilometerhokken 
(1x1km) en frequentie van waarnemingen. Op deze heatmap gebeuren in de rode gebieden de meeste waarnemingen. 
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3.2.1.3 Fenologie 
  
De vliegtijd van de Spaanse vlag loopt van juli tot in september. Dit jaar startte de vliegtijd rond 10 juli en werden 
de laatste exemplaren in de eerste week van september gemeld. De piek valt gewoonlijk in augustus. In vroege 
jaren start de vliegtijd eind juni; in uitzonderlijke gevallen worden Spaanse vlaggen gemeld tot half september. 
Volwassen vrouwtjes afzetten eitjes in groepjes af in de hoogzomer, op de onderzijde van bladeren. Die komen 
na enkele dagen uit. De rupsen beginnen dan te foerageren op de waardplanten. Als jonge rups brengen ze de 
winter door op de waardplant. Na overwintering foerageren ze verder in de maanden april‐mei. Vanaf eind mei 
– begin juni bevinden ze zich in het popstadium.  
 

3.2.1.4 Leefgebied 
 
In Vlaams‐Brabant werd  ‘koesterbuur’ Spaanse vlag aan het  leefgebied  ‘bossen’ gekoppeld, maar een echte 
bossoort is dit niet. Het is eerder een soort van bosranden en bloemrijke ruigten. Bij deze soort heeft de rups 
duidelijk andere behoeften dan de volwassen vlinder. De rups verkiest vochtige boszomen, terwijl de vlinder ook 
drogere habitats opzoekt. De Spaanse vlag wordt als een warmteminnende soort beschouwd (die in Vlaanderen 
aan de noordgrens van haar areaal zit). 
 

3.2.1.5 Waardplanten 
 
Dat Koninginnenkruid en Vlinderstruik veruit de belangrijkste nectarplanten zijn voor de imago’s, is uit de talrijke, 
met foto’s gedocumenteerde waarnemingen van de laatste tien jaar wel gebleken. Maar op welke planten eitjes 
worden afgezet, heerst er nog veel onduidelijkheid. Het afzetten van eitjes én het foerageren als rups zijn voor 
de Spaanse vlag bij uitstek nachtelijke activiteiten. Daar ligt de reden van de schaarste aan rupsenwaarnemingen 
en het kennishiaat op vlak van ecologie. 
 
Waardplanten in de literatuur 
Een  interessante bron op  vlak  van nachtvlinderecologie  is de prestigieuze  reeks  ‘Die  Schmetterlinge Baden‐
Württembergs (Ebert et al. 1994‐1997). Daarin wordt een zo volledig mogelijke waardplantenlijst voor Spaanse 
vlag gegeven (tabel 1), zowel op basis van veldwaarnemingen als kweekexperimenten. 
 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam Aantal referentiewaarnemers

Boswilg  Salix caprea 2

Wintereik  Quercus petraea 1

Grote brandnetel  Urtica dioica 1

Framboos  Rubus idaeus 5

Gewone braam  Rubus fruticosus agg. 1

Kleine pimpernel  Sanguisorba minor 1

Klaver (onbekend)  Trifolium sp. 3

Rolklaver  Lotus corniculatus 2

Esparcette  Onobrychis viciifolia 2

Parelzaad  Lithospermum purpurocaeruleum 1

Slangenkruid  Echium vulgare 1

Witte dovenetel  Lamium album  1

Paarse dovenetel  Lamium purpureum 1

Veldsalie  Salvia pratensis 4

Rode kamperfoelie  Lonicera xylosteum 2

Wilde kamperfoelie  Lonicera periclymenum 1

Koninginnenkruid  Eupatorium cannabinum 1

Klein hoefblad  Tussilago farfara 2

Schaduwkruiskruid  Senecio fuchsii 3

 
Uit bovenstaande lijst komt geen duidelijk patroon naar boven. Onder de vermelde waardplanten bevinden zich 
enkele bomen zoals Boswilg en Wintereik, houtige planten zoals Framboos en  lagere kruiden uit verschilende 
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families. Omwille van een anekdotische waarneming van 12 rupsen op Schaduwkruiskruid wordt deze plant als 
belangrijke waardplant vermeld, evenals Framboos.  
Andere  en  recentere  bronnen  geven  echter  een  ander  beeld. Wolfgang Wagner  (pyrgus.de)  vermeldt  een 
voorkeur  voor  planten  uit  de  Ruwbladigenfamilie  (Boragineaceae).  Hieronder  vinden  we  slangenkruid  en 
parelzaad. Dezelfde auteur slaagde er evenzeer in om rupsen uit wilgen te kloppen in het late voorjaar.  
 
Andere internetbronnen laten het waardplantenlijstje nog aangroeien. Leps.it vermeldt ook hazelaar (Corylus), 
bremsoorten (Cytisus), basterdwederiken (Epilobium), naast enkele soorten die ook voorkwamen in tabel 1. Een 
veelgebruikte nachtvlindersite UKmoths  spreekt over  ‘een waaier  aan  lage  kruiden, waaronder brandnetel’. 
Léraut vermeldt Koninginnenkruid en marjolein, naast  ‘een brede waaier aan kruiden en  struiken’. Butterfly 
Conservation voegt Hondsdraf (Glechoma hederacea), Bernagie (Borago officinalis) en weegbree (Plantago sp.) 
aan toe3.  

 
Waardplanten o.b.v. Belgische en Nederlandse waarnemingen 
In Nederland werd voor Spaanse vlag een beschermingsplan opgemaakt  (WallisdeVries & Groenendijk 2012). 
Ook daar worstelde men met dezelfde vragen als  in Vlaanderen. Ook zij zetten  in op een verbetering van de 
ecologische kennis. Tijdens hun project gingen zij op zoek naar rupsen en vonden na intensief speuren in totaal 
9 rupsen (6 op Smeerwortel, 3 op Koninginnekruid). Daardoor kon Smeerwortel (Symphytum officinale) aan de 
lijst worden toegevoegd.  
 
Ook in waarnemingen.be en in waarneming.nl vinden we rupsenwaarnemingen van Spaanse vlag terug, zij het 
in lage aantallen: respectievelijk 11 en 13 waarnemingen (als we voor België enkel Vlaanderen en het Brussels 
gewest in rekening nemen). Van de 11 Vlaams/Brusselse waarnemingen komen er zes uit Vlaams‐Brabant en 2 
uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uit die Nederlandse en Belgische waarnemingen valt ook informatie over 
waardplanten én leefgebied af te leiden.  
Vaststelling 1: het  leefgebied van de Spaanse vlag beperkt zich niet tot natuurgebieden, noch tot bosranden. 
Opmerkelijk: het merendeel van de Vlaams‐Brabantse rupsenvondsten gebeurde in tuinen. Daar is de trefkans 
uiteraard veel groter dan in natuurgebied, niet in het minst omwille van het nachtactieve karakter van de rupsen.  
Vaststelling 2: een aanzienlijk deel van de rupsen werd niet op of tussen planten waargenomen, maar al kruipend 
over een terras of zelfs op een muur. Het gaat daarbij wellicht om volgroeide rupsen die op zoek gaan naar een 
geschikte plek om  te  verpoppen. Op dat moment  in de ontwikkelingscyclus bereikt de  rups haar maximale 
grootte en kruipt ze bovendien veel rond, waardoor haar zichtbaarheid vergroot. Opmerkelijk is dat de rupsen in 
de weken voorafgaand aan de waarneming wellicht onopgemerkt in de tuin foerageerden.  
Vaststelling 3: van de anekdotische rupsenwaarnemingen  is slechts bij een kleine minderheid duidelijk dat de 
rups foerageerde. In een tuin te Tremelo werd een rups aangetroffen op Bernagie. In Kessel‐Lo werd een rups 
op  aardbeienplanten  gefotografeerd.  Buiten  Vlaams‐Brabant  wordt  Bermooievaarsbek  als  waardplant 
opgegeven  
De sporadische Nederlandse waarnemingen maken melding van vergeet‐me‐nietje spec. (6 rupsen aan de Sint‐
Pietersberg in april 2014), Koninginnenkruid en Brem.  
 
Waar het popstadium wordt doorgebracht is nog minder duidelijk. In dat kader is de vondst van een rups op 16 
juni 2015 het vermelden waard. Het gaat om een rups in Brunssum4, onder dood hout, in een met spinsel beklede 
holte in het zand. Dit is wellicht de enige (recente) vondst van een verpoppingsplaats van Spaanse vlag. 

 

                                                                 
3 http://butterfly‐conservation.org/51‐1312/jersey‐tiger.html  
4 http://waarneming.nl/waarneming/view/103514813  
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Figuur 32. Rups van de Spaanse vlag (© Bart Hanssens) 

 

3.2.2 Methodiek & resultaten 
 
Om de nachtactieve rupsen op te sporen is het noodzakelijk in de duisternis op stap te gaan met een zaklamp. 
De rupsen kunnen dan, met enig geluk, open en bloot op de waardplanten worden aangetroffen. Hoewel de 
rupsen in de hoogzomer uit het ei komen, gebeuren rupsenwaarnemingen zonder uitzondering in het voorjaar, 
tussen begin april en half juni. Jonge rupsen zoeken blijkt dus schier onmogelijk. 
 
Voor deze soort werd een oproep geplaatst in de Vlinder.flits die 6366 geadresseerden bereikt, met een foto van 
de rups.  
Tuineigenaars die eerder een rupsenfoto van Spaanse vlag invoerden, werden aangeschreven met de vraag uit 
te kijken naar de soort.  
Een excursie met vrijwilligers werd georganiseerd op een locatie waar deze soort erg vaak wordt waargenomen 
en waar voortplanting verwacht wordt: het oud stort van Pellenberg nabij Leuven. Tijdens deze excursie werden 
planten als Smeerwortel, Koninginnenkruid, bramen en Grote brandnetel intensief afgespeurd met de zaklamp.  
Helaas  leverde  geen  van deze  initiatieven bijkomende waarnemingen  van  rupsen op.  In  Pellenberg werden 
tijdens de excursie ook twee nachtvlinderlampen opgesteld om bijkomende verspreidingsgegevens van andere 
nachtvlindersoorten te verkrijgen. Dat leverde 67 soorten op, waaronder 23 nieuwe voor het gebied. 
 
Er werd een infofiche opgemaakt: deze kan ook na afloop van het project nuttig blijven. 

 
In de loop van 2016 werd slechts één rupsenwaarneming van Spaanse vlag in heel België verricht, op 27 mei in 
Vorst (Brussel). Hier betrof het een exemplaar dat over stenen kroop, wellicht op zoek naar een beschutte plek 
om te verpoppen. In Nederland werden in 2016 helemaal geen rupsen gezien.  

  
Zijn er, behalve het feit dat de rupsen klaarblijkelijk een erg verborgen leven leiden, redenen die deze schaarste 
aan waarnemingen mee kunnen verklaren? Enerzijds was 2016 een laat jaar, met een koud voorjaar. Mogelijk 
vormt dat een obstakel voor waarnemers om te gaan speuren naar rupsen. Bovendien  lag het aantal  ‘goede’ 
nachten voor rupsenactiviteit ook aan de lage kant.  
Anderzijds kan de vraag gesteld worden of het een goed  jaar was voor deze soort. Mogelijk waren er minder 
rupsen dan  in andere  jaren. Uit de statistieken van waarnemingen.be komt naar voren dat 2016 globaal een 
gemiddeld jaar was voor de Spaanse vlag. De soort werd in België in 205 uurhokken waargenomen en deed het 
daarbij iets beter dan in 2015, maar beduidend slechter dan in het piekjaar 2013 (zie figuur 33). 
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Figuur 33. Aantal kilometerhokken in Vlaanderen waarin Spaanse vlag jaarlijks gemeld wordt. Bron: www.waarnemingen.be. 

 
Interessant wordt het  als we deze data  (aantal hokken) naast de  fenologie  leggen. Net  als  in  andere  jaren 
gebeurde ook dit jaar de bulk van de waarnemingen in augustus. Maar terwijl de piek van de vliegperiode zich 
doorgaans in de eerste weken augustus concentreert, gebeurden er in 2016 meer waarnemingen in de tweede 
helft van augustus, waarin  tevens een hittegolf plaatsvond. Mogelijk ging het daarbij om een  immigratiegolf 
vanuit  het  Zuiden,  die  de  lage  tot  matige  aantallen  van  Spaanse  vlaggen  op  de  Vlaams‐Brabantse 
voortplantingslocaties  compenseerde.  Die  hypothese  kunnen  we  staven  door  de  detailstatistieken  van  de 
gemeenten Aarschot en Leuven te bekijken.  
 
Conclusie: uit dit projectonderdeel leren we vooral dat het opsporen van rupsen van de Spaanse vlag nog minder 
evident  is dan werd aangenomen. Op basis van de karige ecologische  informatie die de Vlaams‐Brabantse en 
Brusselse waanemingen ons opleveren vermoeden we dat tuinen effectief een voortplantingsbiotoop zijn en de 
soort dus niet strikt gebonden  is aan natuurlijke boszomen. Zowel uit de  literatuur als uit de waarnemingen 
komen  de  volgende  planten  als  niet‐onbelangrijke  waardplanten  naar  voren:  braam  en  framboos,  grote 
brandnetel, koninginnenkruid en vooral planten uit de familie van de Ruwbladigen: smeerwortel, bernagie en 
vergeet‐me‐nietjes. Ook de volgende jaren zullen tuineigenaars worden opgeroepen om uit te kijken naar rupsen 
van Spaanse vlag. Daarbij willen we het belang van tuinen als voortplantingsbiotoop beter in kaart brengen en 
meer waardplantinformatie te verzamelen. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat ook andere tuinplanten, 
bijvoorbeeld Overblijvende ossentong, door de rupsen van Spaanse vlag gesmaakt worden. 
 

Addendum (1/8/2017) 
Het  is duidelijk  dat  2017  een beter  jaar was  voor de  Spaanse  vlag  dan  2016,  zeker  als we  naar het  aantal 
rupsenvondsten kijken. In het voorjaar van 2017 gebeurden er maar liefst vijf rupsenvondsten in de provincie. 
Twee daarvan gebeurden in natuurgebied (domein Huizingen en aan de put van Weerde in Zemst). Op die laatste 
plek werd de rups aangetroffen onder dood hout, op een geschikte verpoppingsplaats. De andere waarnemingen 
betroffen opnieuw exemplaren die op een muur of fietspad kropen, vnl. in tuinomgevingen. Ook in het voorjaar 
van 2017 gebeurden er geen waarnemingen op voedselplanten. 
 

Beheren voor Spaanse vlag 
Van Spaanse vlag is intussen duidelijk dat de volwassen vlinder en de rups deels verschillende omstandigheden 
verkiezen. Terwijl de vlinder nood heeft aan veel nectarbronnen die op zonbeschenen plekken groeien, bevindt 
de rups zich vaak op koelere of vochtigere locaties. Als nectarplanten zijn Koninginnenkruid en  in de tuin ook 
Vlinderstruik erg geliefd. Het aanplanten van deze soorten in tuinen kan deze vlinder aanlokken. Wegens het in 
sommige omstandigheden  invasieve karakter van Vlinderstruik draagt het  inheemse Koninginnenkruid daarbij 
de voorkeur weg. Bovendien kan die laatste plant ook fungeren als waardplant voor de rups. Hoewel het nog 
niet  aangetoond  is  dat  tuinen  ook  dienst  doen  als  voortplantingshabitat,  doen  rupsenvondsten  in  tuinen 
vermoeden van wel. Een tuin die geschikt is voor Spaanse vlag omvat dus de volgende elementen: 
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* Nectarplanten voor de imago’s, met name Koninginnenkruid 

* Borders die niet open van structuur zijn, liefst in de beschutting van een haag of bosrand 

* De volgende planten zijn potentiële waardplanten die in borders aangeplant kunnen worden: Vergeet‐me‐

nietjes, Smeerwortel, Koninginnenkruid, Overblijvende ossentong, Beemdooievaarsbek. In de kruidentuin 

raden we Bernagie aan.  

3.3 Baardsnuituil 
 

3.3.1 Inleiding 
 
De aanwezigheid van Baardsnuituil in het Walenbos te Tielt‐Winge werd in mei 2007 voor het eerst vastgesteld. 
Die ontdekking lag aan de basis van de aanduiding van deze soort als Provinciaal Prioritaire Soort. Die keuze is 
niet voorbarig gebleken. Hoewel de dataset met nachtvlinderwaarnemingen vele malen groter  is dan  in 2007 
werd deze soort in Vlaanderen nog niet buiten de provincie Vlaams‐Brabant waargenomen. Sterker nog, tot voor 
kort bleef Vlaams‐Brabant de enige  locatie waar de Baardsnuituil  recent  in Vlaanderen  is waargenomen. De 
gemeente Tielt‐Winge koos de Baardsnuituil als één van haar koesterburen.  
 
Deze soort kan gelokt worden met  licht tijdens de vliegperiode  in mei‐juni.  In het kader van dit project werd 
echter met een andere methode geëxperimenteerd.  In plaats van de  soort verder  in kaart  te brengen door 
imago’s  (volwassen vlinders)  te  lokken met  licht werd gepoogd de  soort  in kaart  te brengen door  rupsen  te 
zoeken. Voor deze methode lag een Engels voorbeeld aan de basis. Grundy (2002, 2006) volgt daar een lokale 
populatie op via rupsentellingen.  
 

3.3.1.1 Herkenning 
 
In Vlaanderen komen 13 soorten snuituilen voor (12 daarvan in Vlaams‐Brabant). Als volwassen vlinder (imago) 
worden deze doorgaans bruine tot grijze soorten wel eens met elkaar verward. De Baardsnuituil  is een grijze 
soort met  eerder  vage  dwarslijnen.  Terwijl  de meeste  snuituilen  een  duidelijke  golflijn  vertonen  is  die  bij 
Baardsnuituil meestal minder opvallend of zelfs afwezig.  
Net zoals bij de meeste snuituilen zijn de monddelen  (palpen) goed ontwikkeld en steken ze ver vooruit. De 
spanwijdte bedraagt 30‐35 mm. 

 

 
Figuur 34. Baardsnuituil in het Walenbos (foto © Marc Herremans) 
 
De rups van Baardsnuituil wordt tot 1,5 cm groot en heeft doorgaans een warme lichtbruine tint. Een subtiele 
tekening  is op de  rups  aanwezig. Borstelharen  staan  verspreid  ingeplant  volgens  een  symmetrisch patroon. 
Gezien de  specifieke  voorkeuren  van de  rups geeft de plaats waar de  rups gevonden wordt, ook een  tip  in 
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verband  met  de  determinatie  (zie  paragraaf  3.3.1.3  voor  de  voorkeuren  van  de  rups).  De  rups  van  de 
Baardsnuituil verschilt van gelijkende soorten door de donkere lengtestreep op de rug. Enkel de Boogsnuituil, 
die gelijkaardige ecologische voorkeuren heeft, vertoont ook zo’n lengtestreep. Deze rups is echter donkerder 
en grijzer en meestal slanker dan de rups van Baardsnuituil.   
 

3.3.1.2 Verspreiding in Vlaams‐Brabant, Vlaanderen en aangrenzende regio’s 
 
Omtrent de historische status bestaat er ogenschijnlijk onduidelijkheid. Een belangrijke historische bron zoals 
Hackray & Sarlet vermeldt voor deze soort: "observé dans tous les districts, mais plus particulier aux régions boisées 

où l'espèce est banale." In het provinciale werk voor Antwerpen (door August Janssen, 1985) staat te lezen: "Hier 
en daar in bossen. Eigenaardig dat ik van deze, over het heel het land zulke gewone soort, zo weinig exemplaren 
in  Antwerpse  verzamelingen  gevonden  heb!"  Voor  Antwerpen  worden  vier  vindplaatsen  vermeld.  Dat  is 
inderdaad wei nig voor een soort die als ‘banaal’ omschreven wordt. De vraag stelt zich of die omschrijving wel 
klopt. Er bestaan namelijk geen historische meldingen van deze soort in West‐ en Oost‐Vlaanderen, noch in het 
bosrijke  Limburg. Uit  ‘Brabant’  bestaan  die wel:  in  de  collectie  Soenens  bevinden  zich  exemplaren  uit  het 
Zoniënwoud (1935‐1936). 
We kunnen niet anders dan concluderen dat de statusinformatie in Janssen (1985) en in Hackray & Sarlet foutief 
is. De Baardsnuituil is, sinds de start van het nachtvlinderonderzoek tijdens het interbellum, in Vlaanderen nooit 
een gewone soort geweest. In Wallonië is de soort veel wijder verbreid en lokaal algemeen: dat is tot op vandaag 
het geval. 
Het staat vast dat de Baardsnuituil momenteel een uiterst zeldzame soort is in Vlaanderen (figuur 35). De enige 
vindplaatsen zijn het Walenbos en het kasteeldomein van Horst, waar de soort op 4 juni 2016 ontdekt werd.  
 

 
Figuur 35. Verspreiding van de Baardsnuituil in Vlaanderen. 

 
Ook in Engeland is de Baardsnuituil een zeer zeldzame soort. De naam ‘Common Fan‐foot’ is dus slecht gekozen, 
al was de soort er ooit veel algemener. Inmiddels is Baardsnuituil er beperkt tot enkele locaties zodat de soort 
geselecteerd  is  als  nationale  aandachtssoort  (UKBAP  species).  Precies  daarom  gebeurt  er  onderzoek  naar 
Baardsnuituilen, dat aan de grondslag lag van dit Vlaams‐Brabants project. 
In Nederland komt de Baardsnuituil verspreid voor  in de noordelijke helft van het  land, van de bossen  in de 
Noord‐Hollandse  duingordel  tot  in  Drenthe  en  Friesland.  De  soort  staat  er  op  de  voorlopige  Rode  lijst  als 
‘Kwetsbaar’ (Ellis et al. 2013).  
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3.3.1.3 Leefwijze 
 
De Baardsnuituil is een echte bossoort. De rupsen 
leven vooral op eik, en in mindere mate op andere 
loofbomen  zoals  berk,  zwarte  els  en  haagbeuk. 
Bartsch et al.  (1997)  is summier over de ecologie 
van  de  soort  en  vermeldt  een  enkele  oude 
rupsenvondst op berk (Zuid‐Duitsland).  
Net  als  de  rupsen  van  de  Geellijnsnuituil  en 
Boogsnuituil  verkiezen  ze  bladeren  van 
verdorrende  takken,  bijv.  afgebroken  takken  die 
nog aan de boom hangen of zelfs afgevallen takken. 
Snuituilen  vervullen  dus  een  rol  in  de 
voedselkringloop  door  het  opruimen  en 
versnipperen van dood materiaal (Hohn & Wagner 
2000). 
 
Ondanks  deze  schijnbaar  niet  zo  bijzondere 
waardplantkeuze  is de Baardsnuituil toch een erg 
zeldzame  soort  (zie  paragraaf  3.3.1.2).  Uit 
soortgericht  onderzoek  in  Engeland  blijkt  dat  de 
Baardsnuituil  niet  te  droge  en  vooral  oude 
eikenbossen verkiest met voldoende ondergroei.  
 

Figuur 36. Verdord eikenloof, de geliefde voedselbron van de 
Baardsnuituil (© Wim Veraghtert).
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Figuur 37. Leefgebied van de Baardsnuituil in het Walenbos (© Wim Veraghtert) 

 
Het is vooralsnog onduidelijk waarom Baardsnuituil zo zeldzaam is. De ecologische eisen, voor zover bekend, zijn 
vrij specifiek (verdord eikenloof dat nog in de boom hangt; figuur 38). Ze zijn echter niet van die aard dat ze enkel 
in  het  Walenbos  voorkomen.  Bovendien  hebben  verwante  soorten,  zoals  de  Geellijnsnuituil  (Trisateles 
emortualis; ook aangetroffen in dit onderzoek), gelijkaardige ecologische voorkeuren maar zijn die veel wijder 
verspreid.  
 

3.3.1.4 Fenologie 
 
De  soort  vliegt  in  één  generatie  van begin mei  tot  eind  juni. Rupsen  kunnen  vooral  in  augustus‐september 
gevonden worden. De rups overwintert in het laatste stadium. 
Uit Engels onderzoek blijkt dat de overwintering een cruciaal stadium  is voor de overleving. Warme en natte 
winters zijn nefast (Grundy, 2006).  
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3.3.2 Methodiek & resultaten 
 
Dit  project  spitste  zich  zowel  op  de 
imago’s toe als op de rupsen. Op 10 juni 
werd  een  nachtvangst  met  8 
vlindervallen  georganiseerd  in  het 
Walenbos. Die had tot doel na te gaan of 
de soort nog op de gekende locaties van 
2007‐2008  aanwezig  was  (en  in  welke 
aantallen). Daarbij werden vlindervallen 
op verschillende locaties geplaatst die tot 
800m  uit  elkaar  lagen.  Op  12  juni 
gebeurde  er  opnieuw  een  nachtvangst 
met 7 vlindervallen, die zich toespitste op 
een oostelijker deel  van het Walenbos, 
waar voorheen nog maar nauwelijks naar 
nachtvlinders  gezocht  werd  (zie  figuur 
39).  Deze  tweede  nachtvangst  werd 
gecoördineerd  door  de 
bladmijnenwerkgroep  van  de  Vlaamse 
Vereniging voor Entomologie. Het meest 
westelijke deel van het bos is veel natter 
en  ontoegankelijker;  dit  deel wordt  als 
ongeschikt  voor  Baardsnuituil 
beschouwd  en  werd  daarom  niet 
onderzocht  in het kader van dit project. 
Bij  beide  vangsten  werd  erg  gebruik 
gemaakt  van de  klassieke  Skinnervallen 
met  kwikdamplampen  (HPL  125W).  Op 
beide data waren de vallen operatief van 
zonsondergang tot zonsopgang.  
 
 
 
Het tweede luik van het onderzoek naar 

Baardsnuituil betreft het zoeken naar rupsen. Die methode werd totnogtoe enkel toegepast in Groot‐Britannië, 
met name in Wyre Forest (Grundy, 2006). Daar volgt men de populatie aan de hand van rupsentellingen. Omdat 
de  rupsen  in  een  volledig  natuurlijke  situatie moeilijk  te  vinden  zijn,  gaan  Grundy  en  collega’s  tijdens  de 
vliegperiode van de Baardsnuituil (eind april‐mei) op stap om laaghangende takken van eiken te knakken. Van 
diezelfde takken wordt het verdorde loof in augustus‐september opnieuw onderzocht op de aanwezigheid van 
rupsen. Daarbij wordt opgelet voor verwarring met Boogsnuituil, waarvan de rupsen  in gelijkaardige situaties 
voorkomen en vooral in jonge stadia erg gelijkend zijn. Deze methodiek wordt in Engeland al sinds het begin van 
de  eeuw  toegepast.  Het  is  een  alternatieve  methode  om  de  populatie  op  te  volgen  aan  de  hand  van 
rupsentellingen.  
 
Op 12  juni werden  in  samenspraak met beheerder Frank Delbecque op 15  locaties  in het Walenbos  takken 
geknakt met het oog op rupsenonderzoek. Deze takken hingen min of meer op ooghoogte (of hoger). Daarbij 
werd gekozen voor een gevarieerde spreiding, waarbij zowel  takken aan de sterk zonbeschenen bosrand als 
takken in een sterk beschaduwde situatie werden geknakt. In de bospercelen met voornamelijk oude eiken bleek 
dit overigens gemakkelijker gezegd dan gedaan; grote eiken hebben immers nauwelijk takhout op de stam. Bij 
wijze van experiment werd op 2 locaties ook een tak van Amerikaanse eik geknakt. De bomen lagen bij voorkeur 
niet meteen naast een wandelweg en de geknakte takken werden gemarkeerd met een geel‐zwart lint. 
 
 

Figuur 38. Voortplantingsbiotoop van Baardsnuituil in het Walenbos. Een grote 
verdorde tak die op grote hoogte in een Zomereik hangt: dat zijn de natuurlijke 

omstandigheden die Baardsnuituil verkiest. Vrouwtjes zetten eitjes af op 
verdrogend eikenloof. © Wim Veraghtert 
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Figuur 39. Onderzoekslocaties voor Baardsnuituil in het Walenbos. Rode stippen: locaties skinnervallen met kwikdamplampen; 
gele stippen: locaties geknakte takken voor rupsenonderzoek; roze stip: locatie rupsenvondst Baardsnuituil. De lichtgroene cirkel 
duidt het kerngebied aan waarin zowel in 2007-2008 als in 2016 Baardsnuituil goed vertegenwoordigd was in lichtvallen. 

 

3.3.2.1 Resultaten imago’s 
Tijdens beide avonden werden Baardsnuituilen gevangen, respectievelijk 7 exemplaren op 10 juni en 1 exemplaar 
op  12  juni.  In  één  val werden maximaal  4  exemplaren  geteld;  dit  in  de meest westelijke  lichtval  die werd 
opgesteld. Ook in 2007‐2008 werd dit deel van het bos beschouwd als optimaal, aangezien er toen ook steevast 
Baardsnuituilen in dat oude eikenbos gevangen werden, soms in mooie aantallen. 
Op 12 juni waren de weersomstandigheden helaas minder geschikt. Desondanks werd er toch een Baardsnuituil 
genoteerd: een waardevolle waarneming aangezien deze aangeeft dat de soort ook in het oostelijke deel van het 
bos voorkomt.  
Het natste bosgedeelte (Dolaag) kon tijdens het project niet onderzocht worden. Het ligt echter niet in de lijn 
van de  verwachting dat de  soort daar goed  vertegenwoordigd. Het  is eerder een  soort  van eikenbossen op 
drogere bodem.  
 

Nevenvangsten bij deze inventarisatie 
 
Tijdens de inventarisaties die in dit bos plaatsvonden in 2007‐2008 werd reeds een goed beeld verkregen van de 
nachtvlindergemeenschappen in het gebied. De inventarisaties van 2016 kunnen desondanks enkele soorten aan 
de lijst van het gebied toevoegen. Daarvan worden er hier enkele belicht. 
 
Zoomvlekspanner (Stegania cararia) 
Sinds de jaren 2007‐2008 zijn verschillende nachtvlindersoorten volop in opmars. De Zoomvlekspanner is er daar 
één van. De opmars van deze soort verloopt eerder traag; momenteel wordt ze nog steeds als ‘zeer zeldzaam’ in 
Vlaanderen beschouwd. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in het Hageland, met populaties in Nieuwrode 
(kasteel van Horst) en Holsbeek (Dunbergbroek). Tijdens de nachtvangsten in 2007‐2008 werd deze soort niet 
waargenomen in het Walenbos; in 2016 werden tijdens de twee avonden resp. 2 en 3 exemplaren genoteerd, 
wat op een lokale populatie wijst. De waardplanten van deze soort zijn ratelpopulier en zwarte els.  
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Figuur 40. Zoomvlekspanner in het Walenbos (© Marc Herremans) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 38. : Eppedwergspanner, Walenbos 10 juni 2016 (© Marc Herremans) 

 
Eppedwergspanner (Eupithecia selinata) 
Ook deze soort wordt als zeer zeldzaam  in Vlaanderen beschouwd en werd niet eerder waargenomen  in het 
Walenbos. Mogelijk  houdt  dat  verband met  het  feit  dat  deze  soort moeilijk  te  determineren  is;  niet  alle 
dwergspanners die in 2007‐2008 gezien zijn, werden op naam gebracht. De Eppedwergspanner is gebonden aan 
schermbloemigen. 
 
 
 

 
 

3.3.2.2 Resultaten rupsen 
 
 Op 23 september en 11 oktober werden de  locaties met geknakte  takken opnieuw bezocht met het oog op 
rupsentellingen. Daarbij werden de geknakte takken gedetailleerd onderzocht.  
 
Die telling leverde één rups van de Baardsnuituil op, naast 7 rupsen van de Boogsnuituil (Herminia grisealis) en 
11 van de Geellijnsnuituil (Trisateles emortualis).  
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Baardsnuituil werd dus wel als rups aangetroffen, zij het in veel lagere aantallen dan verwacht. Bovendien was 
het opmerkelijk dat de tak waarop de rups werd aangetroffen geen doelgericht geknakte tak was, maar een tak 
die per toeval was afgewaaid en nog in de bomen hing; voor de volledigheid werd deze ook gecontroleerd op de 
aanwezigheid van rupsen.  
De vraag stelt zich of het knakken van de takken wel op het juiste moment gebeurde. De Engelse studies wijzen 
erop dat dat knakken moet plaatsvinden in de periode dat er ook vrouwtjes rondvliegen die op zoek zijn naar 
geschikte  eiafzetlocaties.  Gezien  de  aantallen  imago’s  die  we  in  dezelfde  periode  vingen,  lijkt  het  weinig 
waarschijnlijk dat het knakken te laat in het voorjaar gebeurde (2016 was voor nachtvlinders in het algemeen 
een ‘laat jaar’).  
De Engelse studies wijzen erop dat het voor Baardsnuituil essentieel  is dat de blaadjes verdorren en daarbij 
helemaal opkrullen tot een soort koker. Precies in dat type blad vindt de Baardsnuituil zijn geliefde schuilplaats 
(en microklimaat).  Uit  het  Vlaams‐Brabantse  experiment  blijkt  ook meteen waarom  belangrijk  is  dat  deze 
bladeren nog aan takken hangen. Een opgekruld blaadje dat op de bosbodem terechtkomt, wordt vochtig, wordt 
stilaan  versnipperd  door  bodemfauna  (met  name  pissebedden, miljoenpoten  en  springstaarten)  en  wordt 
aangetast door mycelia van zwammen. Met andere woorden: voor een soort die de winter doorbrengt als rups 
is een stabiele overwinteringsplek annex voedselbron onontbeerlijk; bladeren op de bosbodem degraderen te 
snel om als geschikte overwinteringsplek  te dienen. Daarenboven  leven er op de bosbodem ook predatoren 
(zoals loopkevers) die wel eens een rups versmaden.  
In  het Walenbos merkten  we  verschillen  tussen  verschillende  bomen;  niet  alleen  krulden  de  blaadjes  bij 
verschillende zomereiken niet overal even erg op, vooral was er een verschil in consistentie. Met name bladeren 
die in de zon hingen waren sterk gekruld en stevig; in beschaduwde situaties (met mogelijk jongere blaadjes op 
het moment van knakken) krulden de blaadjes ook op, maar bleken ze bij het openrollen in het najaar gemakkelijk 
te verkruimelen. In dat type blaadjes werden geen rupsen van snuituilen aangetroffen. 
 

 
Figuur 41. rups van de Baardsnuituil in het Walenbos (©Wim Veraghtert) 

 
Nog opmerkelijk: in het momenteel gekende kerngebied van de Baardsnuituil (zie de cirkel op figuur 39) werden 
geen rupsen van deze soort aangetroffen. De vindplaats van de enige rups (zie de roze stip op figuur 39) situeert 
zich in het begraasde hellingbos ten oosten van de Alsbergweide. Dit bos heeft een meer open karakter dan het 
dichter begroeide ‘kerngebied’ en is beduidend lichtrijker. Dit bos toont duidelijk gelijkenis met de biotoopfoto 
die Butterfly Conservation in haar fiche van Baardsnuituil heeft opgenomen. 
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In  Wyre  Forest  vergelijkt  Grundy  evenzeer  beschaduwde  plekken  met  zonbeschenen  locaties  als 
voortplantingsbiotoop. Zijn stelling is dat beide belangrijk zijn: in koude en droge winters overleven de rupsen 
het best in beschaduwde locaties middenin het bos, terwijl de overlevingskans in warme en natte winters het 
hoogst is op meer zonbeschenen plaatsen (waar de rupsen minder last hebben van schimmels). Microklimaat is 
voor Baardsnuituil ongetwijfeld een belangrijke factor. Daarbij moet ons inziens niet enkel gekeken worden naar 
de omstandigheden  in de winter, maar evenzeer  in de  zomer.  In  verdorde,  zonbeschenen bladeren  kan de 
temperatuur ongetwijfeld erg oplopen. In 2016 vond er zowel eind augustus als in september een hittegolf plaats. 
Dergelijke hoge temperaturen kunnen rupsen op zonbeschenen locaties mogelijk fataal worden.  
 

Ook  Grundy  stelt  dat  sterk 
zonbeschenen  en  te  weinig 
beschutte  plekken  meestal 
ongeschikt  zijn.  Slechts  in 
uitzonderlijke  gevallen  kan  een 
alleenstaande boom of een tak die 
echt  in  de  bosrand  hangt  als 
geschikt  beschouwd  worden. 
Bingham  (2010) meldt echter een 
waarneming van meerdere rupsen 
op  zo’n  solitaire  eik  (i.c.  een 
overstaander  die  in  een  gekapt 
perceel  gespaard  bleef).  Tijdens 
ons  onderzoek  werden  echter 
geen  rupsen  van  Baardsnuituil 
waargenomen  op  sterk 
zonbeschenen  locaties,  noch  aan 
de Alsbergweide noch op solitaire 
eiken  middenin  een  ingesloten 
hooiland (figuur 42). 
  
 

 
Naast de rups van Baardsnuituil werden evenwel andere rupsen aangetroffen  in verdorde eikenbladeren. Het 
ging daarbij zowel om rupsen van soorten die deze bladeren als een geschikte verpoppingsplek gebruiken (met 
name Gestippelde oogspanner en Eikenooglapmot) als om verwante snuituilsoorten (met name de algemene 
Boogsnuituil en de minder algemene Geellijnsnuituil). Het  is opvallend dat  vooral  van deze  laatste  soort de 
meeste rupsen gevonden werden (in de Engelse studie wordt over deze soort niet gesproken). Deze rups wordt 
in ons  land  zelden  gevonden  (precies omdat  ze  verscholen  leeft  in  verdorde  eikenbladeren). Onder de  210 
Belgische  foto’s  van Geellijnsnuituil op www.waarnemingen.be bevinden  zich  slechts 2  rupsenfoto’s,  en die 
werden genomen in het kader van dit project. 
 
 
 

Figuur 42. Solitaire zomereik in ingesloten hooiland nabij het ‘kerngebied’ van 
Baardsnuituil in het Walenbos. Op de geknakte takken op deze boom werd enkel de 

rups van de Geellijnsnuituil aangetroffen (© Wim Veraghtert).
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Figuur 43. Rups van de Geellijnsnuituil (Walenbos, 11 oktober 2016; © Wim Veraghtert) 

 
Tenslotte willen we ook vermelden dat verdorde 
eikenbladeren  die  aan  de  boom  hangen,  een 
leefgebied  vormen  voor  een  resem  andere 
ongewervelden.  Tijdens  ons  onderzoek 
noteerden  we  o.a.  stofluizen  (courant), 
Eikenspringspin  (Ballus  chalybeius),  Struikspin 
(Anyphaena  accentuata),  een  niet  nader 
gedetermineerde  zakspin  (Clubiona  sp.), 
oorwormen,  Boskakkerlak  (Ectobius  sylvestris), 
een  overwinterend  Schaakbord‐
lieveheersbeestje  (Propylea  quattordecim‐
punctata)  en  Geblokte  knotwants  (Rhopalus 
subrufus).  
 
 
 
Samengevat kunnen we stellen dat: 

‐ het verrassend was dat de enige rupsenvondst gebeurde  in een  lichtrijk, droog hellingbos, terwijl de 
volwassen vlinders vooral in een wat lager gelegen en meer gesloten oud eikenbos gezien werden.  

‐ de  bladstructuur  en  de  manier  van  verdrogen  wellicht  een  belangrijke  rol  speelt,  waarbij 
verkruimelende blaadjes door alle snuituilrupsen vermeden werden. Ook bladeren die volop in de zon 
hingen  (bosrand)  lijken ons ongeschikt voor de  rups van de Baardsnuituil, wegens blootstelling aan 
extremere omstandigheden.  
 

Besluit: Is monitoring van Baardsnuituil in Vlaams‐Brabant door middel van rupsentellingen 
een haalbare kaart? 
 
Vooralsnog  liggen de verhoudingen  tussen aantallen  rupsen en aantallen vlinders anders dan  in het Engelse 
telproject. Terwijl zij in Wyre Forest tot 45 rupsen vinden (weliswaar op een hoger aantallen takken), tegenover 
maximaal 53  vlinders  (ook weer  in een hoger aantal  lichtvallen), bleef het aantal Baardsnuituilrupsen  in dit 
project beperkt tot één… Desondanks besluiten we niet dat de populatie in het Walenbos zeer klein is. Uit de 
lichtvaltellingen blijkt precies dat de soort in een groot deel van het bos voorkomt.  
De rupsentelling heeft voordelen: indien ze wordt uitgevoerd in de juiste periode (bij voorkeur september), dan 
is  het  moeilijk  om  een  rups  te  ‘missen’.  Deze  methode  leidt  tot  ‘stabiele  resultaten’,  die  veel  minder 

Figuur 44. Rups van de Boogsnuituil (Walenbos, 23 september © Wim Veraghtert).
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weersafhankelijk zijn. Bij lichtvallen zijn de aantallen getelde vlinders sterk gecorreleerd met al dan niet goede 
vliegomstandigheden tijdens de uitgekozen nacht.  
Langs de andere kant is het tellen van die rupsen ook arbeidsintensief. Opgekrulde eikenblaadjes ontvouwen is 
een tijdrovende bezigheid. Bovendien is het aantal interessante nevenwaarnemingen bij deze activiteit miniem. 
Het  opstellen  van  nachtvlindervallen  is  evenzeer  arbeidsintensief, maar  nachtvangsten  leveren  ook  tal  van 
interessante gegevens op over andere dan de doelsoort. Zo werden zeldzaamheden als Zoomvlekspanner en 
Eppedwergspanner toegevoegd aan de soortenlijst van het bos.  
Vooralsnog zijn we niet geneigd voor deze soort een heus monitoringsysteem op poten te zetten op basis van 
rupsentellingen. Mogelijk kan in de toekomst een soortgelijk experiment herhaald worden, om meer inzicht te 
krijgen over de ecologische voorkeuren van deze soort in het Walenbos. 
 

 
Figuur 45. Baardsnuituil in Skinnerval, Walenbos 10 juni 2016 (© Marc Herremans) 

 
 
 

Beheren voor Baardsnuituil 
 
In  Groot‐Brittannië  wordt  Baardsnuituil  beschreven  als  een  soort  van  voormalige  hakhoutbossen.  De 
achteruitgang van de soort werd er ook in verband gebracht met het stopzetten van ambachtelijke leerlooierijen 
(Grundy 2006).  In  leerlooierij was eikenbast een belangrijke grondstof. Bijgevolg werden ook  in het voorjaar 
courant eiken gekapt; het achtergebleven tak‐ en kroonhout vormde geschikte voortplantingsomstandigheden 
voor Baardsnuituil.  
 
In het Walenbos is er momenteel veel variatie: zowel op vlak van vochtigheid als op vlak van vegetatiestructuur 
(open versus meer gesloten bossen). De hoogste aantallen Baardsnuituilen blijken –voor zover we nu weten‐ in 
de meer gesloten bosdelen te vliegen, terwijl de enige rupsenvondst in een meer open en droger gedeelte van 
het bos gebeurde. Dat maakt het moeilijk om duidelijke conclusies te trekken. De oppervlakte van het habitat is 
(naar Vlaamse normen) groot. Dat maakt het mogelijk om eventueel te experimenteren met hakhoutbeheer om 
bepaalde bosdelen lichtrijker te maken. Opvolging via monitoring (idealiter zowel imago’s als rupsen) is dan wel 
nodig om duidelijke conclusies te trekken. 
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4 Op zoek naar soorten die niet op licht 
afkomen 

 

4.1 Waarom sommige soorten onder de radar blijven 
 
Zoals  in paragraaf 1.1 gesteld  is de kennis over de recente verspreiding van de nachtvlinders  in de provincie 
Vlaams‐Brabant anno 2016 meer dan behoorlijk, althans voor de meeste soorten. Voor sommige groepen werd 
met  dit  project  een  aanzet  geleverd  naar  een  duidelijker  beeld  van  hun  verspreiding,  omdat  ze  bijv. met 
specifieke lokstoffen opgespoord moeten worden (zie bijv. hoofdstuk 2). De meest lastige soorten zijn net die 
soorten die niet goed op  licht en/of smeer afkomen, overdag niet of weinig opvallen én bovendien niet met 
feromonen gelokt kunnen worden. Aan die criteria beantwoorden de soorten die  in dit hoofdstuk behandeld 
worden: Oranje espenspanner en Groot‐Hoefbladboorder. 
 

4.2 Oranje espenspanner 
 

4.2.1 Inleiding 
 
De Oranje espenspanner (Boudinotia notha) is een uitsluitend dagactieve nachtvlinder die behoort tot één van 
de grootste nachtvlinderfamilies in ons land, de spanners (Geometridae). Zoals de naam doet vermoeden is de 
soort gebonden aan Ratelpopulier (esp).  
 

4.2.1.1 Herkenning 
 
De Oranje  espenspanner  is  heeft  een  veel  algemenere  dubbelganger,  de Oranje  berkenspanner  (Archiearis 
parthenias). Het  onderscheid  tussen  beide  soorten  is  allesbehalve  evident  en wordt  gemaakt  op  basis  van 
subtiele  kenmerken. Bij mannetjes  is  er  een duidelijk  kenmerk,  als  je het  exemplaar  goed  te  zien  krijgt: de 
antennestructuur.  Mannetjes  Oranje  espenspanner  hebben  geveerde  antennes,  mannetjes  Oranje 
berkenspanner hebben eenvoudige draadvormige voelsprieten. Bij vrouwtjes gaat dat kenmerk niet op en wordt 
gekeken naar  een  combinatie  van  kenmerken die niet  altijd waterdicht  zijn.  Zo heeft Oranje  espenspanner 
meestal een koudere grondkleur op de voorvleugel  (vaak met grijstinten, met contrastrende zwarte band bij 
vrouwtjes, egaler bij mannetjes), een andere tekening op de bovenzijde én onderzijde van de achtervleugel en 
een minder geblokte franje. Maar geen van deze kenmerken is echter sluitend. 
 

4.2.1.2 Verspreiding in Vlaams‐Brabant, Vlaanderen en aangrenzende regio’s 
 
Van deze soort was een oude waarneming bekend uit Halle (Van Schepdael, ongedateerd, maar wellicht uit de 
helft van de vorige eeuw). Dat was, tot voor kort, de enige waarneming uit de provincie (Hackray & Sarlet, 1982). 
In Limburg is de soort ook bekend, ondermeer uit de Voerstreek waar hij eind jaren 1960 niet zeldzaam was, en 
de Vallei van de Ziepbeek, met een gedocumenteerde waarneming uit 1998. Nadien bleef het in Vlaanderen stil 
rond deze soort. Tot  in 2011,  toen een mogelijke Oranje espenspanner gefotografeerd werd  in Erps‐Kwerps. 
Helaas liet de foto geen zekere determinatie toe en werd de soort er ondanks een zoektocht in het jaar erop niet 
teruggevonden. Wel werden er  in de daaropvolgende  jaren twee populaties gelocaliseerd  in Vlaams‐Brabant: 
één in het Hellebos te Kampenhout, de andere in het Walenbos te Tielt‐Winge. Op deze locaties is de soort de 
voorbije jaren steevast waargenomen. Intussen werd de soort ook in Limburg weer gezien, en –erg onverwacht‐ 
zelfs  in het Antwerpse. Deze soort  is een potentiële PPS‐soort: de grootste gekende populaties bevinden zich 
momenteel in Vlaams‐Brabant. 
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Figuur 46. Verspreiding van de Oranje espenspanner in Vlaanderen. 

 
In Nederland bleef deze soort nog langer dan in Vlaanderen onder de radar. Daar werd de soort herontdekt in 
Zuid‐Limburg  (Vaals) op 13 maart 2014, na 35  jaar afwezigheid  (Vossen, 2015).  In Wallonië  is de  soort  veel 
algemener. De soort is er relatief wijdverbreid en lokaal algemeen.  
 

4.2.1.3 Leefwijze en habitatvoorkeur 
 

Naast een sterke morfologische gelijkenis deelt de Oranje espenspanner enkele gelijkaardige gedragskenmerken 
met  de  algemenere  Oranje  berkenspanner.  Zo  vliegen  beide  soorten  graag  overdag  rond  de  top  van  de 
waardboom, worden ze soms ook zittend op een modderig pad gezien en bezoeken ze beide graag bloeiende 
wilgenkatjes. Ook de vliegtijden van de soorten overlappen. Doorgaans vliegt de Oranje berkenspanner wel iets 
vroeger dan de Oranje Espenspanner, maar er is een grote overlap. Het zijn beide vroege voorjaarssoorten die je 
best in maart‐april gaat zoeken. De vliegtijd van Oranje espenspanner loopt van eind maart tot eind april. 
 
Als  leefgebied  verkiest  de  Oranje  espenspanner  vochtige  bossen  en  valleibossen  of  bosranden  waarin  de 
waardplant, ratelpopulier, voorkomt.  
De rups leeft tussen samengesponnen bladeren op de waardplant. Het popstadium wordt doorgebracht in een 
stevige  cocon  (Hausmann  (2001)). Uit  de  literatuur  blijkt  dat  de  soort  heel  kieskeurig  is.  Er  zijn  nauwelijks 
literatuuropgaven  van waarnemingen  bij  andere  soorten  populieren  (Hausmann  (loc.  cit.)  vermeldt  Zwarte 
populier als waardplant  in Japan…). Opmerkelijk  is dat de herontdekking van deze soort  in Nederland bij een 
Witte abeel gebeurde (Vossen, 2015). Ook uit Vlaanderen liggen waarnemingen voor die vraagtekens doen rijzen 
over de strikte binding aan Ratelpopulier.  In de enige Antwerpse vindplaats staan wel Canada‐populieren en 
abelen, maar komt Ratelpopulier nauwelijks voor. In maart 2015 werd bovendien een populatie ontdekt in een 
cultuuraanplant van Canada‐populier in het Dorenveld te Steenokkerzeel (M. Peetermans). Het ziet er dus naar 
uit dat deze soort een iets bredere niche kent in de Benelux dan tot voor kort werd aangenomen.  
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Figuur 47. Oranje espenspanner in het Walenbos (© Frank Delbecque) 

 
 

4.2.2 Methodiek en resultaten 
 
De beste manier om deze soort op te sporen is dezelfde als die bij de meeste dagvlinders. Tijdens de vliegtijd bij 
zonnig weer in het geschikte biotoop rondwandelen; de vlinders vliegen enkel overdag. Daarbij moeten in het 
bijzonder de toppen van de ratelpopulieren afgespeurd worden evenals potentiële nectarbronnen, met name 
bloeiende wilgen. Een verrekijker  is daarbij een noodzaak; Oranje espenspanners bevinden zich vaak  in hoge 
bomen. 
Vooral in de voormiddag durven ze ook afdalen en zonnen op bospaden e.a. 
 
Een oproep om nieuwe locaties van deze soort op te sporen werd in de nachtvlindernieuwsbrief verspreid en 
bereikte 302 geadresseerden. Helaas leverde deze geen extra locaties op, ondanks de te winnen prijs in de vorm 
van een Franse nachtvlindergids.  
 
Naar deze soort werd uitgekeken tijdens excursies in Kortenberg (Molenbeekvallei), Averbode (Vierkensbroek), 
Zichem (Demerbroeken), Veltem‐Beisem (Kastanjebos), Kampenhout (Torfbroek) en Holsbeek (Dunbergbroek). 
Daarbij werd slechts één nieuwe vindplaats ontdekt: het Torfbroek in Kampenhout, waar een mannetje met de 
verrekijker werd waargenomen.  
Voor de volledigheid vermelden we hier een frustrerende waarneming van een vrouwtje dat op 11 april in de 
Molenbeekvallei (Kortenberg) gevangen werd en uitvoerig gefotografeerd werd. Vrouwelijke exemplaren laten 
zich bij dit soortenpaar moeilijker determineren. In het veld werd beslist de vlinder te laten vliegen en niet te 
verzamelen  voor  verder  genitaalonderzoek. Dat  bleek  een  inschattingsfout:  ook  na  raadpleging  van  andere 
specialisten  in  binnen‐  en  buitenland  blijft  dit  exemplaar  onbenoemd,  omdat  het  intermediaire  kenmerken 
vertoont.  
 
Ondanks de lage resultaten van de zoektochten vermoeden we toch dat de soort met name in de Groene Vallei 
wijder verbreid moet zijn dan totnogtoe aangenomen werd. Bovendien signaleren nachtvlinderkenners ons dit 
voorjaar dat de aantallen Oranje espenspanners op de gekende locaties in Wallonië in 2016 veel lager lagen dan 
normaal. Het was ongetwijfeld een slecht jaar voor deze soort.  



  52
 

 

 

4.3 Groot‐hoefbladboorder 
 

4.3.1 Inleiding 
 
Van  de  uitgebreide  familie  van  de  uiltjes  (Noctuidae)  is  de  Groot‐hoefbladboorder  (Hydraecia  petasitis) 
ongetwijfeld één van de lastigste soorten om op te sporen.  
 

4.3.1.1 Herkenning 
 
De Groot‐hoefbladboorder lijkt goed op de enige andere in Vlaanderen voorkomende soort van hetzelfde genus: 
de veel algemenere Aardappelstengelboorder (Hydraecia micacea). De Groot‐hoefbladboorder is een forse uil 
met een donkerbruine grondkleur (terwijl de wat variabele Aardappelstengelboorder doorgaans bleker bruin is, 
soms met rozeachtige tint). De dwarslijntekening is vager dan bij Aardappelstengelboorder; enkel de buitenste 
dwarslijn  valt  op.  De  Groot‐hoefbladboorder  is  beduidend  groter  dan  de  Aardappelstengelboorder;  de 
spanwijdte bedraagt 40‐50mm. 
 

4.3.1.2 Verspreiding in Vlaams‐Braban, Vlaanderen en aangrenzende regio’s  
 

De Groot‐hoefbladboorder is in ons land altijd een zeer zeldzame soort geweest en is dat vandaag nog steeds. 
Amper één historische melding uit Vlaams‐Brabant ligt voor: Halle 1956 1 exemplaar (Van Schepdael). Volgens 
Hackray & Sarlet gaat het hier om de eerste waarneming  in België. Nadien volgden er slechts enkele andere 
waarnemingen: Melle  (Oost‐Vlaanderen,  1962‐1964),  Ethe  (Luxemburg,  1965‐68).  De  soort werd  later  ook 
gevonden aan de rand van de Antwerpse agglomeratie (Ekeren), waar ze ook in 2014 nog aanwezig bleek. Naast 
de locatie in de provincie Antwerpen is de soort in 2015‐2016 aangetroffen in Lokeren en op meerdere locaties 
in de regio Dendermonde en Hamme. 
 
Ook  in Nederland  is de soort zeer zeldzaam. Ze komt er  lokaal voor  in het Westen van het  land; de grootste 
populatie  bevindt  zich  in  de  Biesbosch  (Dordrecht)  (De  Vos  et  al.  2007).  Op  de  Rode  lijst  is  de  Groot‐
hoefbladboorder opgenomen in de categorie ‘Gevoelig’ (Ellis et al. 2013).  
 

Figuur 48. Vrouwtje met intermediaire kenmerken van Oranje espen- en Oranje berkenspanner. Kortenberg, 11 april 2016 
 (© Wim Veraghtert) 
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Figuur 49 Groot-hoefbladboorder in Ekeren, augustus 2014 (foto © Ruben Vernieuwe) 

 
 

4.3.1.3 Leefwijze en habitatvoorkeur 
 
De  Groot‐hoefbladboorder  is  duidelijk  een  ‘habitatspecialist’:  een  kieskeurige  soort  met  zeer  specifieke 
habitateisen. De  soort  is  strikt gebonden aan één waardplantsoort, Groot hoefblad  (Petasites hybridus), een 
nochtans vrij algemene plantensoort in Vlaams‐Brabant en daarbuiten (zie ook paragraaf 4.3.2).  
 
De soort overwintert als ei. Wellicht worden eitjes afgezet aan de basis van bladstengel (Pimpl 1991).  
De rups  leeft aanvankelijk  in de bloeistengel van de plant, wat  leidt tot een verdorrende bloem. Later  in het 
voorjaar ‘verhuist’ de rups naar een bladstengel. Ze verkiest dus sterk veranderende condities: aanvankelijk in 
een zonbeschenen bloeistengel (wellicht warmteminnend), later in de bladstengel, in de schaduw van de enorme 
bladeren (koeler en vochtiger).  
Ook het popstadium wordt  in de plant doorgebracht, met name  in de wortel (Friebe, 1991). Het popstadium 
duurt 21 tot 28 dagen (Pimpl 1991). De vlinder zelf vliegt van eind juli tot begin september.  
Ondanks de grootte wordt de soort zelden buiten de onmiddellijke omgeving van de waardplant genoteerd (de 
meeste uilensoorten van gelijkaardige grootte zijn in staat om kilometers te overbruggen). Bovendien is het ook 
opmerkelijk dat deze soort slechts zeer kort vliegt in het begin van de avond. Van de schemering tot hooguit het 
eerste uur van de duisternis is deze soort actief; later in de avond en de nacht vliegt ze amper of niet meer.  
De vlinders vliegen relatief laag en traag, vooral tussen de waardplanten.  
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Figuur 50. Rups van Groot-hoefbladboorder in bloeistengel van de waardplant (Hamme, april 2016; © Philippe Cattelain) 
 
 

4.3.2 Methodiek en resultaten 
 
Na valavond met een goede zaklamp en een vlindernet groeiplaatsen van Groot hoefblad bezoeken en afspeuren 
is de meest efficiënte methode om de soort op te sporen. De vlinders komen ook op  licht af,  indien de  lamp 
vlakbij de waardplanten is opgesteld.  
 
Vooraleer op pad werd gegaan, werd eerst een selectie van geschikte  locaties gemaakt. Het gaat daarbij om 
plaatsen waar Groot hoefblad talrijk voorkomt én liefst niet gemaaid wordt. In vele gevallen (bijv. op kanaal‐ en 
rivierdijken) worden de grote bladeren van de plant afgemaaid voor de vliegtijd van de soort begint. De selectie 
van  de  locaties  gebeurde  op  basis  van  recente  waarnemingen  (2010‐2015)  in  de  databank 
www.waarnemingen.be. Inherent aan plantendatabanken is het feit dat bij waarnemingen van planten zelden 
exacte aantallen worden weergegeven; van de meeste waarnemingen wordt als aantal  ‘1’  ingevoerd. Dat  is 
problematisch als de databank gebruikt wordt om na  te gaan waar  zich grote populaties  van een bepaalde 
plantensoort bevinden. Desondanks beschikten we  in de databank over een minderheid aan waarnemingen 
waarbij  wel  een  hoog  aantal  (200  tot  zelfs  10000)  was  ingevoerd.  Een  detailanalyse  van  de  recente 
waarnemingen leidt tot de heatmap op figuur 51. 
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Figuur 51. Heatmap die het voorkomen van Groot hoefblad (Petasites hybridus) in de oostelijke helft van Vlaanderen toont. Blauw: 
vindplaatsen met lage aantallen van deze soort; rood: vindplaatsen met hoge aantallen. Bron: www.waarnemingen.be  

 
Er werd in augustus 2015 naar Groot‐hoefbladboorder gezocht langs de Gete in Zoutleeuw, langs de Demer in 
Testelt en  langs de  spoorweg  in Molenstede  (Diest),  langs de Zenne  in Zemst  (Dorent) en  tweemaal op een 
veelbelovende  locatie, het Nekkerbos  in Grimbergen  (figuur 52). Dit  leverde geen waarnemingen van Groot‐
hoefbladboorder op.  
Aan de gekende locatie in Ekeren (Antwerpen) werd een controlebezoek gebracht om het zoekbeeld eventueel 
bij te stellen en om na te gaan of de gehanteerde zoekwijze geschikt was. Daar konden op ca. 45 minuten 4 
exemplaren met behulp van zaklamp en vlindernet waargenomen worden, waaruit we concluderen dat deze 
soort wel degelijk op de gebruikte manier vindbaar is.  
 
Aan het Nekkerbos werden ook twee Skinnervallen met kwikdamplampen opgesteld middenin de vegetatie van 
Groot hoefblad (op ongeveer 50 m uit elkaar). Helaas leverden deze ook niets op. 
 
Kunnen we besluiten dat de Groot‐hoefbladboorder niet (meer) voorkomt in Vlaams‐Brabant? Die conclusie is 
mogelijk wat kort door de bocht voor zo’n moeilijk vindbare soort, al wordt de kans klein geacht dat ze effectief 
voorkomt op de bezochte locaties.  
Ten  eerste  is  niet  elke  groeiplaats  van  de  plant  geschikt.  Groot  hoefblad  mag  dan  een  wijdverspreide 
plantensoort zijn in Vlaams‐Brabant; grote aaneengesloten vegetaties van de plant zijn zeldzaam. In dat soort 
vegetaties vind je geen ‘ondergroei’: onder de grote, rabarberachtige bladeren is er enkel kale grond. Volgens 
Duitse literatuur zitten de vlinders overdag onder de bladeren en profiteren ze van het microklimaat dat deze 
plant daar creëert  (Pimpl 1991). Het viel op dat op veel plaatsen, bijvoorbeeld op alle groeiplaatsen  langs de 
Demer, Groot hoefblad eerder verspreid voorkomt. Tussen de hoefbladplanten groeien ook Grote brandnetel en 
diverse grassen. In dergelijke situaties wordt zo’n microhabitat niet gecreëerd.  
Bovendien heeft Groot hoefblad ook de neiging om op niet  te droge plekken  te verschijnen  in antropogene 
situaties.  Zo  groeit de plant op  talrijke plekken  langs het  fietspad naast de  spoorweg  te Molenstede, maar 
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nergens in hoge dichtheden en vaak in een wat verstoorde situatie. Ook hier zijn groeiplaatsen ongeschikt voor 
Groot‐hoefbladboorder. 
 
 

 
Figuur 52 Zoeklocatie voor de Groot‐hoefbladboorder aan het Nekkerbos in Grimbergen (© Frank Coulier). 

 
 
Ten tweede wijzen we op het belang van het maaibeheer. Groot hoefblad is een plant die vroeg bloeit en waarvan 
de grote bladeren later in het voorjaar verschijnen. De rups voltooit zijn cyclus volledig in de plant. Het is dan 
ook van belang dat er groeiplaatsen zijn waar de plant niet gemaaid wordt (zie kadertekst ‘Beheren voor Groot‐
hoefbladboorder – blz. 56). 
 
Ten derde blijkt uit  ervaringen net over de provinciegrens dat de  zoekwijze mogelijk beter  kan. Hoewel de 
gehanteerde  zoekmethode  succes kan opleveren en ook  in het buitenland gebruikt wordt, blijft de  trefkans 
relatief laag. De waarnemingen van Groot‐hoefbladboorder in de Denderregio in 2015‐2016 illustreren dat. Ook 
daar  werd  op  aanwijzen  van  Natuurpunt  Studie met  zaklamp  uitgekeken  naar  de  Groot‐hoefbladboorder. 
Vrijwilligers  van  Insectenwerkgroep  Voelspriet  (regio  Londerzeel  –  Dendermonde)  bezochten  er meerdere 
locaties  in augustus 2015, echter  zonder  resultaat.  In het erop volgend voorjaar werd er, deels op dezelfde 
locaties, gezocht naar verdorde bloeistengels, in de hoop rupsen op te sporen. Dat nauwgezette speurwerk was 
arbeidsintensief, maar leverde verrassend genoeg wel resultaat op, en dat op niet minder dan 9 locaties.  
 
Op locaties waar de groeiomstandigheden van populatie Groot hoefblad geschikt leken zou dus in het voorjaar 
kunnen  uitgekeken  worden  naar  de  rupsen  van  de  Groot‐hoefbladboorder.  Dat  geldt  in  Vlaams‐Brabant 
bijvoorbeeld voor de Dorent  in Zemst  (waar de omstandigheden redelijk  leken) en  (alsnog) het Nekkerbos  in 
Grimbergen. 
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Figuur 53. Veel locaties waar Groot hoefblad groeit zijn klein en geïsoleerd. De kans dat hier Groot-hoefbladboorder voorkomt, is 
nagenoeg nihil. Foto: Groeiplaats van Groot-hoefblad in Sint-Martens-Lennik (© Mireille Henry) 

 

 
Figuur 54. Bloeistengel van Groot hoefblad die verwelkt door rupsenvraat in de stengel (© Ruben Meert) 
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Beheren voor Groot‐hoefbladboorder 
 
De huidige ecologische kennis van deze soort in acht genomen, durven we stellen dat Groot‐hoefbladboorder 
aaneengesloten vegetaties van Groot hoefblad verkiest. Deze plant groeit in niet te droge omstandigheden op 
voedselrijke  bodem. Hij  verkiest  zonnige  tot  licht  beschaduwde  groeiplaatsen. Hij mijdt  zure  bodems  en  is 
gevoelig voor langdurige overstromingen, zeker in het voorjaar (Weeda 1991). Vooral langs kleine waterlopen 
en niet te grote rivieren komt de plant vaak talrijk voor.  
 
Bij  natuurbeheerders  wordt  een  vegetatie  met  dominantie  van  Groot  hoefblad  vaak  niet  als  waardevol 
beschouwd. Vegetaties van deze plant blinken inderdaad niet uit in diversiteit. Toch vervult de plant meerdere 
functies. In het voorjaar fungeert de plant als nectarbron voor bijen, hommels en dagvlinders. Daarnaast fungeert 
hij als waardplant voor een resem insecten. Zo is de Groot‐hoefbladboorder niet de enige nachtvlinder waarvan 
de rupsen van Groot hoefblad leven. De Hoefbladzadelmot (Epiblema turbidana) en het Chocolaatje (Buszkoiana 
capnodactyla)  hebben  zijn  zeldzame micro‐vlinders  (behorend  tot  resp.  de  bladrollers  (Tortricidae)  en  de 
vedermotten (Pterophoridae)) die eveneens een strikte binding met Groot hoefblad hebben; beide soorten zijn 
nog  op  te  sporen  in  Vlaams‐Brabant, maar  zijn  wellicht  aanwezig  in  de  provincie.  Daarnaast  verkiest  de 
Hoefbladvedermot  (Platyptilia  gonodactyla)  zowel  Groot  als  Klein  hoefblad  als  waardplant.  Van  andere 
insectenfamilies vermelden we vooral een minder algemene zweefvliegensoort, het Laat hoefbladgitje (Cheilosia 
canicularis). Ook bepaalde snuitkevers en boorvliegen ontwikkelen zich op deze plant. Tenslotte vermelden we 
enkele  slijmzwammen  die  zich  ontwikkelen  op  dode  stengels  van  Groot  hoefblad:  Didymium  vernum  en 
Didymium tussilaginis. Vegetaties van Groot hoefblad kunnen dus een aantal zeer specifieke soorten herbergen 
die in ons land zeldzaam zijn.  
 
De vraag stelt zich of dergelijke vegetaties een specifiek beheer vereisen. Op plaatsen waar niet gemaaid wordt, 
houden de vegetaties zich schijnbaar zelf  in stand.  In de winter rotten plantenstengels weg, tussen de resten 
daarvan ontspruiten in het voorjaar de bloemen. Voor soorten die zich ontwikkelen in  de waardplant, zoals de 
Groot‐hoefbladboorder, is maaien op verkeerde tijdstippen nefast. De gekende populatie in de Scheldevallei bij 
Antwerpen bevindt zich op niet‐gemaaide percelen.  
 
Maaien kan er bovendien voor zorgen dat andere planten kiemkansen krijgen tussen de Groot hoefbladplanten. 
Gezien  de  voedselrijke  omstandigheden  waarin  Groot  hoefblad  groeit,  zijn  die  andere  planten  doorgaans 
ruderale  soorten  zoals  Grote  brandnetel  of  Zevenblad.  Om  het  juiste  microklimaat  voor  de  Groot 
hoefbladspecialisten  te  behouden,  is  het  noodzakelijk  dat  de  vegetaties  niet  gekoloniseerd  worden  door 
brandnetels, grassen of andere soorten. Een nulbeheer van de Groot‐hoefbladvegetaties lijkt dus aangewezen.  
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6 Bijlage 1: Handleiding Wespvlinders 
lokken met behulp van feromonen 

 
 

Handleiding 
Wespvlinders (Sesiidae) lokken met feromonen 

 

 
Wilgenwespvlinder (© Theo Garrevoet) 
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1. Feromoonset 

In de basisset feromonen zitten 8 ‘lures’: hiermee kan je het merendeel van de Vlaamse soorten lokken, 
behalve Gekraagde wespvlinder en Zwartkophoornaarvlinder, waarvoor geen  feromoon bestaat. De 
plastic en rubber feromoon "stopjes" zijn schijnbaar leeg. Dit is normaal omdat de actieve component 
in de plastic of rubber zit. Als het om een plastic tube (bijv. die van Eikenwespvlinder) gaat, open deze 
dan niet. 
 

2. Feromonen bewaren  

Feromonen bewaar je liefst zo koel mogelijk. Indien ze niet gebruikt worden, is bewaren in de diepvries 
aan  te  raden. De  feromonen moeten  elk  apart  in  goed  sluitende plastic doosjes  (bvb  van diafilms) 
bewaard  worden.  Nooit  alle  feromonen  tesamen  in  één  potje  steken.  Het  is  geen  goed  om  een 
feromoon terug in de diepvries te steken in een potje waarin eerder een ander feromoon bewaard werd: 
probeer  een  feromoon  steeds  in  hetzelfde  potje  te  bewaren.  Uiteraard  is  het  dan  belangrijk  de 
feromonen  goed  te  labelen  zodat  je  nog  weet  welk  feromoon  in  welk  potje  zat.  Indien men  de 
feromonen bewaart in de diepvriezer bij ‐20 °C (op momenten dat ze niet in gebruik zijn natuurlijk), dan 
blijven ze hun activiteit gedurende lange tijd behouden (tot een tiental jaren zelfs). 
 

3. Feromonen gebruiken 

Laat vóór gebruik de "lures" op kamertemperatuur komen, zonder de hermetische doosjes waarin ze 
bewaard worden te openen, om condensatie op de "lures" te vermijden. Gedurende transport  (bvb. 
tijdens een excursie) kunnen de feromonen koel genoeg gehouden worden in een koelbox.  
Wanneer de feromoon‐"lures" aan bvb boomtakken worden opgehangen, hang hen dan niet allemaal 
samen aan één tak, maar tracht een afstand van enkele meters tussen elk feromoon te laten. Hou ook 
rekening met de hoogte waarop de feromonen gehangen worden: voor soorten die in lage planten leven 
(bijv. Klaverwespvlinder), wordt het feromoon uiteraard ook vlakbij de grond gehangen.  

"lure"

little bag

string

rubber bands

paperclip

 
De beste manier om de  feromoon  lures op  te hangen  is door hen  te verpakken  in een  "zakje" van 
gordijnstof, dat dan goed gesloten wordt d.m.v. een touwtje.. Dit touwtje kan men dan vastknopen aan 
twee of drie elastiekjes en deze tenslotte aan een papierklem. Met deze papierklem kan men de "lures" 
gemakkelijk bevestigen aan een twijgje (zie figuur). Aan het touwtje kunnen gemakkelijk etiketjes met 
identificatiegegevens bevestigd worden. Ook een nylonkous kan gebruikt worden als ‘zakje’. 
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Eikenwespvlinders (S. vespiformis) op feromoon ( Links: © Peter Van der Schoot; rechts: © Dieder Plu) 
Vooraleer je de feromonen gaat gebruiken, zoek je op in welk biotoop je welke wespvlinder kan aantreffen. In 
tabel 1 vind je ook informatie over de vliegperiode en de activiteitsperiode (uur van de dag) zodat je het beste 
moment kan uitkiezen om een bepaalde wespvlindersoort  te gaan zoeken. Uiteraard zijn wespvlinders enkel 
actief bij goed weer.  
 
Als je de feromonen voor een bepaalde soort bij goed weer hebt opgehangen in een geschikt biotoop en op het 
juiste moment, dan is de trefkans groot. Blijf bij het feromoon wachten tot de wespvlinders aan komen vliegen. 
Eventueel gebruik je een vlindernet om een rondvliegend exemplaar te vangen. Is er na een kwartier nog geen 
beweging bij het  feromoon, dan komt de  soort niet  in het gebied voor,  is het  juiste moment  toch nog niet 
aangebroken  (of al voorbij, bijv.  in  late versus vroege  jaren) of zijn de weersomstandigheden  toch niet goed 
genoeg.  
 
Welke feromonen lokken welke wespvlinders? 
In  tabel 1 staat vermeld welke wespvlinders worden aangetrokken door welke  feromonen. Ga er echter niet 
vanuit  dat  een wespvlinder  die wordt  aangetrokken door  het  feromoon  van  bijvoorbeeld  Eikenwespvlinder 
sowieso een Eikenwespvlinder is. Uit een onderzoek van Goossens et al. (2015) bleek dat sommige wespvlinders 
ook goed reageren op feromonen bedoeld voor andere soorten (zij het met andere feromonen die in Engeland 
aangekocht werden). Zo werd de Appelglasvlinder (S. myopaeformis) meer gevangen met het Engelse feromoon 
voor Berkenglasvlinder (S. culuciformis) in plaats van met het voor Appelglasvlinder bestemde feromoon! 
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4. Werken met vangpotten 

 
Het  feromoon  kan  ook  worden  gebruikt  in 
combinatie  met  een  vangpot.  Dit  is  het  type 
vangpot  dat  gebruikt  wordt  om 
Paardenkastanjemineermotten  (Cameraria 
ohridella) te bestrijden. Uiteraard is het dan niet de 
bedoeling  een  vloeistof  aan  te  brengen  in  de 
vangpot;  zo  kunnen  de  wespvlinders  nadien 
worden  vrijgelaten.  Een  belangrijke  kanttekening 
hierbij: veel wespvlinders komen op het feromoon 
af,  maar  slechts  een  beperkt  deel  van  de 
exemplaren  vliegt  effectief  in  de  vangpot.  Het 
vangstpercentage  is  beduidend  groter  als  je 
gewoon wacht bij een opgehangen feromoon zoals 
beschreven  onder  punt  3.  Voor  een  soort  als 
Hoornaarvlinder  (S.  apiformis)  is  deze  methode 
ongeschikt:  ze belandt  zelden  in een vangpot. De 
foto hierboven toont Bessenglasvlinders in een vangpot (© Ruben Meert). 

Wespvlinders vliegen niet graag  in donkere ruimtes. Een doorzichtige vangpot  is 
dan ook essentieel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer lezen: 
Garrevoet T.  (1997). Het  inventariseren van wespvlinders  (Sesiidae) met behulp van  feromonen. De Levende 
Natuur 98(5): 180‐183. Downloadbaar op vlindernet.nl.  
Goossens R., Meert R., Cattelain, Ph., Verhelst  L., Daelemans E. & Vancutsem  J.  (2015). Onderzoek naar de 
verspreiding van wespvlinders in het oosten van Oost‐Vlaanderen met behulp van feromonen in 2013 en 2014. 
Phegea 43(3): 70‐80. 
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Bijlage: Tabel 1: Overzicht van de Belgische wespvlinders. In deze tabel worden soortspecifieke eigenschappen op een rijtje gezet: vliegtijd, waardplant, activiteitsperiode (uur van de dag), type 
feromoon. Ook wordt vermeld of de soort goed op het feromoon afkomt. De tabel bevat ook 7 soorten die niet in Vlaanderen voorkomen. Deze soorten zijn aangeduid met een * achter de 
Nederlandse naam. 

 

Soort vliegtijd voedselplant 
feromoon 

naam effect uur van de dag opmerking 

Klaverwespvlinder - Bembecia 
ichneumoniformis ([D. & S.], 
1775) 

VI - VIII Fabaceae ichneumoniformis +++ voormiddag (10u00-13u00)   

Schijnwolfsmelkwespvlinder* - 
Chamaesphecia empiformis 
(Esper, 1783) 

V - VIII 
Euphorbia 
cyparissias 
(Cipreswolfsmelk)

ichneumoniformis +++ namiddag (13u00 - 17u00)   

Wolfsmelkwespvlinder - 
Chamaesphecia 
tenthrediniformis ([D. & S.], 
1775) 

V - VII 
Euphorbia esula 
(Heksenmelk) 

myopaeformis +++ namiddag (14u00 - 18u00)   

Populierenwespvlinder - 
Paranthrene tabaniformis 
(Rottemburg, 1775) 

V - VIII Populus sp. tabaniformis +++ namiddag (13u00 - 18u00)   

Frambozenglasvlinder - 
Pennisetia hylaeiformis 
(Laspeyres, 1801) 

VII - VIII 
Rubus idaeus 
(Framboos) 

hylaeiformis +++ namiddag (15u00 - 18u00)   

Zonneroosjes-wespvlinder* - 
Pyropteron affine (Staudinger, 
1856)              

V - VII 

Helianthemum 
nummularium 
(Geel 
zonneroosje) 

myopaeformis ++ namiddag (15u00 - 18u00)   

Zuringwespvlinder* - 
Pyropteron chrysidiforme 
(Esper, 1782) 

V - VII Rumex sp. allerlei + voormiddag (10u00-13u00)   

Hoornaarvlinder - Sesia 
apiformis (Clerck, 1759) 

VI - VII Populus sp. apiformis  ++ voormiddag (8u00-11u00) nog weinig data 

Gekraagde wespvlinder - Sesia 
bembeciformis (Hübner, 1806) 

VI - VII Salix sp. geen 0 -   

Zwartkophoornaarvlinder - 
Sesia melanocephala Dalman, 
1816                 

VI - VII 
Populus tremula 
(Ratelpopulier) 

geen 0 -   
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Sneeuwbalwespvlinder* - 
Synanthedon andrenaeformis 
(Laspeyres, 1801) 

VI - VII 
Viburnum lantana 
(Wollige 
sneeuwbal) 

vespiformis ++ voormiddag (10u00-12u00) zwakker in namiddag 

Oranjetip-eikenwespvlinder* - 
Synanthedon conopiformis 
(Esper, 1782) 

V - VI 
Quercus (oude 
bomen) 

tabaniformis ++ avond (18u00 - 20u00)   

Berkenglasvlinder -
Synanthedon culiciformis 
(Linnaeus, 1758) 

V - VI Betula sp. myopaeformis +++ namiddag (14u00 - 18u00)  Zeer korte vliegtijd! 

Geelbuikwespvlinder* - 
Synanthedon flaviventris 
(Staudinger, 1883)                  

VII Salix sp. flaviventris ++ namiddag (14u00 - 17u00)   

Wilgenwespvlinder - 
Synanthedon formicaeformis 
(Esper, 1783) 

V - VIII Salix sp. formicaeformis +++ namiddag (14u00 - 18u00)   

Appelglasvlinder - 
Synanthedon myopaeformis 
(Borkhausen, 1789) 

VI - VII 
Malus, Sorbus 
aria (Meelbes) 

myopaeformis   +++ namiddag (13u00 - 17u00)   

Grote berkenwespvlinder* - 
Synanthedon scoliaeformis 
(Borkhausen, 1789) 

VI 
Betula (oude 
bomen) 

scoliaeformis ++ voormiddag (10u00-12u00)   

Elzenwespvlinder - 
Synanthedon spheciformis ([D. 
& S.], 1775) 

VI Betula, Alnus tipuliformis ++ voormiddag (10u00-12u00) zwakker in namiddag 

Bessenglasvlinder - 
Synanthedon tipuliformis 
(Clerck, 1759) 

VI - VII Ribes sp. tipuliformis +++ namiddag (13u00 - 17u00)   

Eikenwespvlinder - 
Synanthedon vespiformis 
(Linnaeus, 1761) 

V - VIII Quercus sp. vespiformis +++ avond (17u00 - 20u00)   
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7 Bijlage 2 Natuurbericht over 
wespvlinderrupsen zoeken 

 
Deze tekst werd op 26 november 2015 gepubliceerd als natuurbericht op www.natuurpunt.be.  
 

Hengelaars en wespvlinders 
Wie dacht dat de sportvisserij en vlinders niets gemeen hebben, heeft het bij het verkeerde eind. Het zou best 
kunnen dat de zelden waargenomen elzenwespvlinder profiteert van de onderhoudsbeurt die de oevers van 
visvijvers binnenkort weer te wachten staat. 
Hoewel de rupsen van de elzenwespvlinder ook in jonge berkjes worden aangetroffen, leven ze vooral in jonge 
elzen. Hun ontwikkeling is meestal gespreid over drie kalenderjaren. Eitjes die gelegd worden in de zomer, komen 
al snel uit. Nog datzelfde jaar vreten de rupsen een gang uit vlak onder de schors, dicht bij de wortels van de 
waardplant. De houtpulp die hierbij ontstaat, wordt samen met de uitwerpselen in korrelvorm door een klein 
gaatje naar buiten gewerkt. Omdat elzenhout bruinrood kleurt na blootstelling aan de lucht, hebben deze korrels 
dezelfde kleur. 

 
Rupsen verraden hun aanwezigheid door bruinrode korrels. 

 
Het jaar daarop worden de voorbereidingen getroffen om als vlinder de waardplant te kunnen verlaten. Hiervoor 
knagen de rupsen een opwaartse gang  in het boomstammetje, die tijdens het derde  jaar zal eindigen  in een 
uitkruipgat. Dit alles doen  ze het  liefst  in dunne boompjes. Waar elzenbestanden verouderen en verdikken, 
verdwijnt de elzenwespvlinder onherroepelijk. Hij geldt dan ook als een pionierssoort onder de wespvlinders, 
waarvan populaties regelmatig gedwongen worden te verhuizen. 
Onder bepaalde omstandigheden kunnen elzenwespvlinders zich toch vele jaren handhaven op dezelfde locatie. 
En daar komt de hengelsport in het verhaal: door hun drijvende zaden vestigen elzen zich namelijk makkelijk aan 
de oevers van visvijvers. Omdat  in bomen aan de waterkant visdraden en dobbers hopeloos verstrikt kunnen 
geraken, worden de elzen door hengelaars regelmatig tot vlak boven het maaiveld ingekort. Het volgende jaar 
schieten de  stronken echter gewoon  terug op. En dat  is wat de elzenwespvlinder nodig heeft: verse, dunne 
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elzenstammetjes. Met  soms hoge dichtheden  tot  gevolg:  er  zijn  visvijvers bekend waarbij  in nagenoeg  elke 
elzenstronk meerdere larven van deze soort werden aangetroffen. 
Wie zelf op zoek wil naar rupsen van de elzenwespvlinder, speurt in deze periode van het jaar best elzenstronken 
met jonge scheuten langs vijvers en kanalen af. Bemerk je aan de voet bruinrode korrels, dan is de kans groot 
dat zich daar een elzenwespvlinder‐in‐wording schuilhoudt. Wespvlinderrupsen zelf kan je herkennen aan de 2 
gebogen kransen van haakjes onderaan de buikpoten. 
 

 
Wespvlinderrupsen kan je herkennen aan de kransen van haakjes op de buikpoten. 

 
Tekst: Theo Garrevoet (VVE) en Ruben Meert (Insectenwerkgroep Voelspriet) 
Foto’s: Ruben Meert 
 



De Spaanse vlag (Euplagia quadripunctaria) is een 

dagactieve nachtvlinder die intussen een ruime ver-

spreiding kent in Vlaanderen.  

Met hun zwart-witte voorvleugels en oranjerode 

achtervleugels vallen vlinders van de Spaanse vlag 

goed op.  Vanuit Vlaams-Brabant (met name het Dijle

– en Hageland) werden delen van de provincies Ant-

werpen en Limburg gekoloniseerd. Bovendien zwerft 

de Spaanse vlag goed, zodat er ook meldingen uit 

Oost– en West-Vlaanderen komen.  

 

In schril contrast met de vele tientallen 

vlinderwaarnemingen staan de weinige rupsenwaarne-

mingen van de Spaanse vlag. Over het voortplant-

ingshabitat en de waardplantkeuze weten we nog 

maar weinig.  

 

Help ons dit kennishiaat mee in te vullen! Geef uw 

r u p s e n w a a r n e m i n g e n  d o o r  v i a 

www.waarnemingen.be! Maak, indien mogelijk, ook 

foto’s. Dit vergemakkelijkt de controle van de waar-

nemingen.  De rups lijkt oppervlakkig op die van de 

Zuringuil en de Donsvlinder.  De rups van de Spaanse 

vlag heeft een dubbele rij van oranje wratten bovenop 

de rug. Daartussen vormen witte vlekken een rug-

streep. Op de flanken zijn er witte vlekjes. Borstels 

staan op de wratten in geplant. 

 

Habitat en levenswijze 

Volgens de literatuur  leeft de rups van de Spaanse vlag  

van allerlei planten waaronder braam, koninginnekruid, 

weegbree, hondsdraf, maar vooral planten uit de fami-

lie van de ruwbladigen zoals smeerwortel en bernagie.   

 

De rups is nachtactief. Je kan ze opsporen door met 

een zaklamp op zoek te gaan, idealiter tussen 5 april en 

15 mei, bij zacht weer. De rupsen zitten dan bovenop 

de waardplanten. 

Volgroeide rupsen gaan vaak op zoek naar een geschik-

te plek om te verpoppen. Precies dan worden ze vaak 

opgemerkt: al kruipend over een pad of zittend op een 

muur (ook overdag). Het verpoppen gebeurt vaak on-

der dood hout.  

 

 

Kort: 

 Herkenning 

 Verspreiding in Vlaan-

deren 

 Habitat en levenswijze  

Herkenning en verspreiding 

Zoek mee naar rupsen van 

de Spaanse vlag! 

 

Spaanse vlag (imago)  

Deze fiche werd 
opgemaakt met 

de steun van de 
provincie Vlaams-
Brabant. 

 Ongevaarlijk voor kinderen en 

huisdieren 

 

 Heeft een voorkeur voor kon-

inginnekruid & ruwbladigen 

 

 GEEF WAARNEMINGEN 

VAN DEZE SOORT DOOR 

VIA www.waarnemingen.be! 

 

 

 Maak, indien mogelijk, ook 

foto’s. Dit vergemakkelijkt 

controle van de waarnemingen.  

Rups (bovenaanzicht)  

Voor meer informatie contacteer: wim.veraghtert@natuurpunt.be 

Foto’s: Tom Deroover, Bart Hanssens, Jos Van de Ven,  

Verspreiding Spaanse vlag 

in Vlaanderen 

(www.waarnemingen.be, 

1/1/2016) 

  

http://www.waarnemingen.be
http://www.waarnemingen.be


Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in  
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leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te 
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur 
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren, 
door soorten en leefgebieden te bestuderen en  
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de 
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-
naal en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan 
20.000 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
95.000 families zijn lid van Natuurpunt.




