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1.  Inleiding  

1.1. Het landschap vroeger en nu 
 
Het landschap in de provincie Vlaams-Brabant wordt heden ten dage gekenmerkt door een 
gevarieerde mix van grootschalige akkerplateaus, kleinschalige, meer gesloten landschappen en 
een aantal grotere en kleinere boscomplexen. Kleine landschapselementen en rivier- en 
beekvalleien vormen er  groene punten en lijnen in het landschap.  Het geheel wordt doorsneden 
door (lint)bebouwing en een druk wegennet. Dit hedendaags landschap is het resultaat van 
eeuwenlange landhervormingen en ontginningen. Ooit was het anders. 
 
Na de laatste ijstijd maakten de steppe- en toendravegetaties, die België destijds bedekten, 
langzamerhand plaats voor uitgestrekte bossen.  Er ontwikkelde zich een dennen-berkenwoud dat 
later evolueerde naar een loofwoud waarin eik en later ook beuk en haagbeuk domineerden.  Dit 
woud strekte zich uit van Keulen tot Reims en bedekte heel Hoog-België en een groot stuk van 
Midden-België. De eerste neolithische  landbouwers deden vanaf 5.500 v.Chr hun intrede op de 
leembodems, de nederzettingen lagen oorspronkelijk her en der verspreid in het bos en de minder 
dichte uitlopers van het woud werden gebruikt voor het weiden van hun vee. Doorheen de eeuwen 
voor het begin van onze jaarrekening werden op kleine schaal de vruchtbaarste bosgronden 
gedeeltelijk gerooid om aan akkerbouw en veeteelt te doen (Gysels et al., 1993). Met de komst van 
de Romeinen, rond het begin van de jaartelling, ving een periode van meer structurele 
landontginning en landinrichting aan. De aanleg van heirbanen  brachten nieuwe Romeinse villa’s en 
nederzettingen met zich mee. Langzaam breidde het cultuurlandschap rond deze nieuwe 
nederzettingen en langs wegen zich uit.  De steeds verder uitdijende ontginningen zorgden voor een 
breuklijn in het eens grote aaneengesloten woud op in het  zorgden voor een breuklijn en splitsten 
het op in het Ardense woud en het zogenaamde Kolenwoud, dat nog steeds een groot deel van de 
provincie Vlaams-Brabant bedekte. Julius Caesar noteerde in zijn commentaren op de Gallische 
Oorlogen: “Deze mensen (Nerviërs, de oorspronkelijke bewoners van o.a. Vlaams-Brabant) hakken 
dus jonge boompjes om –echter zonder ze geheel om te hakken- buigen ze en vervlechten de in de 
breedte groeiende takken, voegen doorn- en braamstruiken ertussen en zijn zo in staat om deze 
heiningen tot een verschansing als een muur te vormen, zodat men er niet alleen niet door kan 
dringen, maar er zelfs niet door kan kijken”. Het landschap dat de Romeinen aantroffen op de rijke 
leembodems van midden-België was een kleinschalig productielandschap tussen grotere en kleine 
bossen en boscomplexen. 
 
De wouden zelf geraakten steeds meer versnipperd door de oprichting van nieuwe agrarische 
nederzettingen en de uitbreiding van bestaande dorpen. De bevolkingsgroei vroeg een steeds 
grotere opbrengst van akkerbouw en veeteelt en werkte verdere ontginningen in de hand.  Ook voor 
de landbouw minder geschikte gronden als bossen en moerasgebieden moesten eraan geloven. De 
religieuze orden, die onder het bewind van de Franken werden opgericht na de kerstening (7-9e 
eeuw), werden centra van landbouwexploitatie. De wouden die zij als geschenk van de vorsten 
ontvingen, werden ontgonnen met grootschalige ontbossingen tot gevolg. Tijdens het feodalisme 
(10-14e eeuw) ontstond een aantal zeer grootschalige landbouwbedrijven, afhankelijk van de 
kastelen. De vrije beweiding van vee in de gemene bossen werd teruggeschroefd en verplaatst naar 
wegbermen en weilanden. Om de akkers te beschermen tegen het vee, werden ze steeds vaker 
omzoomd met hagen of aarden wallen met bomenrijen.  
 
Bij de teloorgang van het feodale systeem, splitsten steeds vaker kleine tot middelgrote bedrijven 
van de grote bedrijven af. Door de privatisering van gemene gronden, verpachtingen en 
opeenvolgende verdelingen van gronden tussen erfgenamen, vielen de grote landeigendommen 
verder uit elkaar in kleinere percelen.  Waar veeteelt belangrijk was, werden hagen, houtkanten en 
bomenrijen aangeplant om eigendomsgrenzen aan te geven en hadden daarnaast vaak een 
bijkomende functie als veekering.  Het landschap ontwikkelde zich - zeker in de valleigebieden - naar 
een gesloten ‘bocage’ landschap, gekenmerkt door kleine percelen afgebakend met een netwerk 
van hagen, houtkanten en bomenrijen. Grote kouters hadden soms een meer open karakter, waarbij 
vooral de buitencontouren werden afgesloten met houtkanten en hagen. Het toponiem ‘koutergat’ 
verwijst naar de toegang tot de kouter. 
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Een kentering 
 
Vanaf de 19e eeuw nam de schaalvergroting opnieuw een vlucht door de toenemende 
verstedelijking en mechanisatie. Wanneer na WO I de prikkeldraad ingang vindt als veekering en 
grensaanduiding, verliezen de arbeidsintensieve houtkanten en hagen hun functie en verdwijnen 
geleidelijk aan uit het landschap. Deze teloorgang van kleine landschapselementen zet zich met de 
opkomst van alternatieve brandstofbronnen en snel toenemende mechanisatie van de landbouw na 
WO II in sneltempo verder. Vanaf de jaren ’50 zorgde de ontwikkeling van het gemeenschappelijk 
Europese landbouwbeleid voor een drastische hervorming van het Belgische landbouwbeleid. De 
invoering van de wet op de ruilverkaveling in 1956 zorgde voor een grondige herschikking van de 
landbouwpercelen en een verdere schaalvergroting. 
 
Ruilverkaveling 
 
Ruilverkavelingen hebben tot doel de efficiëntie van de landbouwbedrijven te optimaliseren door het 
herverdelen en samenbrengen van verspreide landbouwgronden rondom het bedrijf.  De geringe 
perceelsgrootte belemmerde immers de mechanisatie en de versnipperde structuur maakte dat het 
bewerken van de grond niet efficiënt verliep. De eerste ruilverkavelingen waren dan ook zuiver 
gericht op het creëren van schaalvergroting waarbij het ecologische aspect nagenoeg onbestaand 
was. Het landschap werd onderworpen aan vrij harde cultuurtechnische ingrepen zoals nivellering, 
ontwatering, het rechttrekken van waterlopen en het opruimen van de als teelttechnisch hinderlijk 
ervaren begroeiingen. Heel wat kleine landschapselementen die voorheen op perceelsranden nog te 
vinden waren, verdwenen uit het landschap. Pas in 1978 werd bij de nieuwe ruilverkavelingswet 
aandacht besteed aan natuur en landschapszorg in het agrarisch landschap, al bleef de impact 
daarvan aanvankelijk beperkt. Inmiddels zijn de doelstellingen veel ruimer geworden en wordt er 
gezocht naar mogelijkheden om de impact op natuur, landschap en erfgoed tot een minimum te 
beperken. Groot knelpunt daarbij is dat de ontstaansredenen én bestaansredenen van lijnvormige 
landschapselementen in het productiegebied vaak rechtstreeks gerelateerd zijn aan de perceels- of 
eigendomsgrenzen. Bij het rationaliseren en herschikken van landbouwpercelen verdwijnt de 
belangrijkste bestaansgarantie – het fijnmazige netwerk aan eigendomsgrenzen - voor deze kleine 
landschapselementen.  
 

 
 
Figuur 1: Het landschap in regio Landen voor (1947) en na de ruilverkaveling (2009). (NGI) 
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Terwijl het landbouwareaal van 75% van de landbouwbedrijven in België in 1950 nog minder dan 
één hectare bedroeg, nam de gemiddelde bedrijfsoppervlakte in 1980 door ruilverkavelingen en 
bedrijfsovernames toe tot 8,4 ha. Tegen 2000 was de gemiddelde oppervlakte per bedrijf al 
gestegen tot 15,5 ha. (FOD Economie, 2012). Ondertussen is de gemiddelde oppervlakte 
cultuurgrond per bedrijf verder gestegen tot 23,6 ha en wordt iets meer dan een kwart van het 
akkerbouwareaal bewerkt door bedrijven met meer dan 50 ha akkerbouw (Platteau et al., 2012). 
 
Dat de ruilverkaveling een belangrijke impact heeft gehad op het landschap in Vlaanderen,  hoeft 
geen betoog. In Vlaanderen is meer dan een derde van het landbouwareaal met een oppervlakte 
van maar liefst 250.000 ha betrokken (geweest) in een ruilverkavelingsproject.  In 2013 stond de 
teller in totaal op 142 afgewerkte ruilverkavelingsprojecten, goed voor een gezamenlijke oppervlakte 
van 194.000 ha. Tien projecten zijn momenteel nog in uitvoering en 20 projecten in onderzoek voor 
een totale oppervlakte van 54.600 ha. Vlaams-Brabant nam daarvan, met meer dan 41.000 ha 
landbouwgrond in ruilverkaveling, een zesde van de totale omvorming voor haar rekening. 
 

1.2. Ecologische functie van KLE’s 
 
Kleine landschapselementen zijn, naast (veld)bosjes, vaak de enige permanente en resterende 
natuurlijke elementen die aanwezig zijn in het verder volledige uitgeklede landbouwlandschap. Ze 
geven structuur en vorm aan het landschap en hebben bijgevolg een belangrijke esthetische 
waarde. Daarnaast vervullen ze een belangrijke ecologische functie als veilige nest- of rustplaats, 
vormen corridors in het landschap, bieden beschutting tegen weersomstandigheden en predatoren 
en voorzien de aanwezige dieren vaak in voedsel. Zo maken veel vogels hun nest bij voorkeur in 
een dichte doornhaag, gebruiken vleermuizen de lijnvormige landschapselementen om zich met 
behulp van echolocatie te oriënteren in het landschap, volgen kleine zoogdieren de beschutting van 
deze lijnen tijdens hun nachtelijke verplaatsingen doorheen het landschap en vinden vele 
plantensoorten van oud bos in houtkanten en bermen vaak hun laatste uitwijkplaats in het agrarische 
landschap.  
 
 

 
Figuur 2: Natuurlijke elementen in het landschap vervullen een belangrijke ecologische functie (foto: Griet Nijs) 
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Ook insecten maken graag gebruik van het microklimaat dat ontstaat rond houtkanten en hagen. Zo 
zijn er grotere aantallen en meer soorten wilde wilde bijen en zweefvliegen te vinden nabij hagen en 
houtkanten dan in kruidige, onbeheerde bermen. Vooral voor de meer zeldzame soorten blijken 
hagen en houtkanten in het agrarisch landschap van groot belang (Morandin en Kremen, 2013). 
 
Het verdwijnen van lijnvormige landschapselementen heeft dan ook verstrekkende gevolgen voor de 
bewoners van het agrarisch landschap.  
 

1.3. Nachtvlinders in het agrarisch landschap 

1.3.1. Nachtvlinders als indicatoren voor landschapskwaliteit 
Vlinders vormen een populaire groep, zowel  bij het brede publiek als bijonderzoekers. Dagvlinders 
krijgen traditioneel de meeste aandacht: het overzichtelijke soortenaantal, de vrij goede 
herkenbaarheid van de soorten, het – vanuit een klassiek menselijk oogpunt - mooie en sierlijke 
uiterlijk, de gemakkelijke vindbaarheid (bij aangenaam weer) zijn factoren die bijdragen aan de 
populariteit van dagvlinders. 
 
Nachtvlinders daarentegen verschillen als soortgroep op een aantal essentiële punten van 
dagvlinders.  

 Nachtvlinders tellen veel meer soorten dan dagvlinders. Meer dan 95% van de 2500+ 
vlindersoorten in België zijn nachtvlinders. Die grote nachtvlindergroep wordt al 
decennialang kunstmatig ingedeeld in twee categorieën: micro-nachtvlinders, veruit  de 
grootste groep, en macro-nachtvlinders. Dit project focust om  verschillende redenen (zie 
onder) op macro-nachtvlinders. Voor de provincie Vlaams-Brabant telt de lijst ongeveer 640 
macro-nachtvlinders, 1040 micro-nachtvlinders en een vijftigtal dagvlinders (Veraghtert, 
2009). 

 Meer dan bij dagvlinders vinden we bij (macro-)nachtvlinders typische 
vertegenwoordigers uit verschillende biotopen. Daar waar in de provincie bijv. geen 
moerasdagvlinders voorkomen, vinden we nog wel een resem moerasnachtvlinders. Voor 
zowat elk habitattype bestaat er een schare habitatgebonden soorten. Bosbiotopen zijn 
daarbij beter vertegenwoordigd. Wel moet de kanttekening gemaakt worden dat van 
nachtvlinders minder details over de leefwijze bekend zijn dan van dagvlinders. 

 Ook naar leefwijze telt de soortgroep macro-nachtvlinders een grote diversiteit: zo zijn er 
soorten met één korte generatie per jaar, terwijl andere soorten tot 3 generaties hebben. 
Sommige soorten hebben in het volwassen stadium een grote voedselbehoefte, terwijl er 
ook een resem soorten zijn die in het volwassen stadium geen voedsel meer kunnen 
opnemen. Net als bij dagvlinders kunnen we bij nachtvlinders ook spreken over generalisten 
en specialisten: weinig kieskeurige tegenover erg kieskeurige soorten. Bij nachtvlinders zijn 
de verschillen tussen die groepen vaak sterker uitgesproken dan bij dagvlinders: zo vinden 
we in de provincie nachtvlinders die aan één plant gebonden zijn (en dan vaak maar aan 
één deel van de plant, bijv. bloemknoppen),  terwijl andere nachtvlinders zoals Grote beer of 
Agaatvlinder wel 50 soorten waardplanten voor de rupsen kennen. 

 
Net als dagvlinders is de overgrote meerderheid van de macro-nachtvlinders in het veld herkenbaar. 
Bij studies zoals deze is dat een enorm voordeel: vlinders hoeven niet verzameld te worden om 
nadien gedetermineerd te worden, zoals dat bij bijv. loopkevers of spinnen wel het geval is.  
 
Die grotere diversiteit maakt van nachtvlinders, misschien nog meer dan dagvlinders of libellen, een 
geschikte groep om verschillen in landschapskwaliteit na te gaan. Diverse onderzoekers 
gebruikten nachtvlinders in die zin als studie-object. Summerville et al. (2004) ontdekte bijv. dat in 
Noord-Amerikaanse bossen families als tand- en beervlinders gevoeliger waren voor slechte 
habitatkwaliteit dan andere nachtvlinderfamilies. Recent verschenen ook verschillende studies die 
aangeven hoe nachtvlinders reageren op verschillende beheertypes: gaande van maaibeheer in 
vochtige biotopen (Sumpich & Konvicka, 2012), graasbeheer in graslanden (Littlewood, 2008) tot 
hakhoutbeheer in bossen (Merckx et al., 2012). Specifiek voor Vlaanderen werd beschreven hoe 
nachtvlinders als indicators gebruikt kunnen worden voor waardevolle moerassen (Veraghtert et al., 
2012). 
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1.3.2. Nachtvlinders in het agrarisch landschap 
Aangezien nachtvlinders een grote en heterogene groep vormen, is het niet verwonderlijk dat ze ook 
in het agrarische landschap vrij goed vertegenwoordigd zijn. Die aanwezigheid verschilt sterk van 
soort tot soort.  

 Een hele waaier aan soorten heeft ook populaties in het agrarische landschap. Naast het 
voorkomen van enkele soorten die gekend staan als potentiële pestsoorten (bijv. Kooluil of 
Gewone velduil) zijn er ook veel nachtvlindersoorten die hun eitjes leggen op grassen, 
distels, netels of algemene ‘onkruiden’. De aanwezigheid van die populaties is niet 
onbelangrijk. In Vlaams-Brabant werd o.a. vastgesteld dat een bedreigde akkervogel als de 
Grauwe gors nachtvlinderrupsen als bulkvoedsel gebruikt om aan zijn jongen te voederen 
(Veraghtert, 2010). Ook andere studies uit het buitenland duiden het belang van een hoge 
biomassa aan nachtvlinders voor andere dieren die in het agrarisch landschap voorkomen: 
Wickramasinghe et al. (2004) onderzocht de aantallen nachtvlinders en vleermuizen op 
biologische en traditionele landbouwbedrijven en stelde een logische maar significante 
correlatie tussen beide vast. Het belang van gezonde ongewerveldenpopulaties voor  
andere soortgroepen zoals vogels in landbouwgebied werd overigens ook elders wereldwijd 
aangetoond (Thomas et al., 2011). 
Naast hun rol als bulkvoedsel spelen nachtvlinders mogelijk ook een rol als bestuivers, al 
zijn studies hierover erg fragmentarisch (Devoto et al., 2011).  
Onder punt 1.1 werd geschetst hoe het agrarisch landschap de voorbije eeuwen drastisch 
veranderde, waarbij vooral de impact van veranderde landbouwmethoden de voorbije 
decennia niet onderschat mag worden. Schaalvergroting, het bijhorende  verdwijnen van 
KLE’s, vermesting en toegenomen pesticidengebruik zijn daarin belangrijke factoren. In 
welke mate dit invloed heeft/had op de nachtvlinderpopulaties is, bij gebrek aan historisch 
cijfermateriaal, niet precies in te schatten. Studies uit het buitenland geven echter dat de 
meerderheid van de macro-nachtvlindersoorten, ook die uit het agrarisch landschap, sterk 
achteruitgegaan zijn. Voor minstens 16 algemene nachtvlindersoorten die aan algemene 
waardplanten uit het landbouwlandschap gebonden zijn, werd de voorbije 40 jaar een 
achteruitgang van 75% of meer vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk (Fox et al. 2013). 

 Nachtvlinders gebruiken het agrarische landschap op erg verschillende wijze. Zoals 
hierboven gesteld, hebben een aantal soorten populaties in het landbouwgebied, maar 
daarnaast worden deze gebieden ook bezocht door soorten die er niet permanent verblijven. 
De aanwezigheid van nectarbronnen als koolzaad, mosterd, phacelia, etc. kan bijv. (tijdelijk) 
substantiële aantallen nachtvlinders lokken. Recent werd dat ook aangetoond voor 
bloeiende akkerdistels bij biologische landbouwbedrijven (Jonason et al., 2013). 

 Tenslotte worden landbouwgebieden ook doorkruist door migrerende motten, die al dan niet 
van het ene leefgebied onderweg zijn naar het andere. Dat impliceert dat in het 
landbouwgebied ook  soorten kunnen worden waargenomen die er in feite ‘niks te zoeken’ 
hebben en eerder onder de noemer toevallige passanten vallen. Daarbij valt logischerwijze 
aan te nemen dat meer soorten geneigd zullen zijn kleinschalige landschappen te 
doorkruisen in de beschutting van bomenrijen en houtkanten, dan grootschalige 
akkerplateau’s zonder beschutting over te steken. Die aanname werd in Engeland overigens 
reeds bevestigd door Merckx et al. (2010).  

 Uitgebreid Engels onderzoek gaf aan dat zowel ingezaaide perceelsranden als bomenrijen 
tot zelfs solitaire bomen belangrijke landschapselementen zijn die door nachtvlinders 
gebruikt worden bij het migreren doorheen een landschap (Slade et al., 2013). 

 
Met dit Bijzonder Natuurbeschermingsproject onderzocht Natuurpunt Studie de aanwezigheid van 
nachtvlinders in het agrarisch gebied en in welke mate dat hun aantallen, het soortenpalet en de 
diversiteit verschilden naar gelang de landschapsschaal.  
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2. Methodiek 
 

2.1. Selectie gebieden  
 
Bij de selectie van de projectgebieden maakten we gebruik van recente orthofoto’s (Google maps, 
Bing maps), Google Street View en beschikbare terreinkennis om een inschatting te kunnen maken 
van de geschiktheid van de omgeving in het kader van dit project. Waar deze middelen onvoldoende 
bleken om een goede inschatting te kunnen maken, vond daarenboven ook een terreinbezoek 
plaats.  Op basis van deze informatie, gecombineerd met expert judgement, werden - verspreid over 
de provincie - zes regio’s geselecteerd waarbinnen telkens een grootschalig, middenschalig en 
kleinschalig landschap aanwezig waren binnen een straal van 10 km (Figuur 3). Zo kon bijkomende 
variatie van statistisch relevante parameters tussen de deelgebieden zoveel mogelijk voorkomen 
worden (vb sterk afwijkende weersomstandigheden, bodemgesteldheid,…) en ervoor gezorgd 
worden dat de omstandigheden waarin de vangsten plaatsvonden in de drie deelgebieden zo gelijk 
mogelijk waren.  
 
De deelgebieden werden zodanig geselecteerd dat ze representatief waren voor het productiegebied 
waar ze in lagen en zoveel mogelijk aansloten bij de gewenste vereisten. De aanwezigheid van niet-
productiegebonden vegetaties of bodemgebruiksklassen werd dan ook zoveel mogelijk vermeden 
binnen een straal van 500 m rond de geselecteerde vangstlocaties. Tot niet-productiegebonden 
bodemgebruiksklassen of landschapselementen werden gerekend: bossen met een oppervlakte van 
>0,5 ha, parken, waterlopen met inbegrip van hun oevers indien breder dan 10 m, natuurreservaten 
of -gebieden, tuinen en huiskavels, boomkwekerijen…  In praktijk bleek het niet altijd makkelijk om 
gebieden te vinden die voldeden aan de gestelde vereisten. Uniforme, aaneengesloten, 
morfologisch-typologisch gelijke landbouwgebieden van 100 ha of meer zijn wegens de 
versnippering van het Vlaams-Brabantse landschap schaars. Ook de geomorfologie van het gebied, 
de verspreide bebouwing en het voorkomen van verspreide bosfragmenten maken dat soms moest 
worden afgeweken van het ‘ideale’ streefbeeld. Daardoor was het bv. in bepaalde regio’s 
onvermijdelijk dat percelen in natuurbeheer binnen de perimeter van de uitgekozen deelgebieden 
vielen. Die percelen, met name graslanden in graas- of maaibeheer, voorzien van KLE’s, waren 
lokaal immers de enige locaties waar het landschap nog als kleinschalig getypeerd kon worden. In 
feite komt het beheer op deze percelen grotendeels overeen met de landbouwgebruiken die 
decennia geleden in de regio gangbaar waren. 
 
Voor de indeling van een deelgebied in de categorie ‘kleinschalig’ werd vooral rekening gehouden 
met de aanwezigheid van de natuurlijke (structuur)elementen in het landschap binnen een straal van 
500 m rond de vangstlocaties. Onder natuurlijke (structuur)elementen verstaan we houtkanten, 
hagen, bomenrijen en dreven, solitaire bomen, onverharde wegen, holle wegen, graften, 
hoogstamboomgaarden, onbevaarbare waterlopen inclusief hun begroeide oevers, braakliggende 
terreinen,… Gebieden werden als ‘grootschalig’ bestempeld wanneer er binnen een straal van 500m 
een zeer beperkte aanwezigheid tot zelfs afwezigheid van dergelijke natuurlijke elementen was.  
Deze gebieden kenmerken zich veelal door grootschalige akkerbouw en bleken dan ook vooral te 
vinden op de uitgestrekte akkerplateaus van de leem- en zandleemstreek. Middenschalige gebieden 
hielden het midden tussen grootschalig en kleinschalig voor wat betreft de aanwezigheid van 
natuurlijke elementen in het landschap. 
 
 
Uiteindelijk werden volgende deelgebieden geselecteerd: 
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Figuur 3: Overzicht van alle regio's (aangeduid in het geel met straal 10 km) en de individuele deelgebieden (rood omcirkeld met straal 500 m) 
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2.1.1. Hageland 
In het Hageland wordt het landschap sterk bepaald door het reliëf.  De parallel gelegen, vaak  
beboste heuvelruggen wisselen er af met natte riviervalleien en het landschap is er bijgevolg meer 
gecompartimenteerd. De drie geselecteerde deelgebieden behoren tot de ecoregio van de 
zuidoostelijke heuvelzone. 

2.1.1.1. Kleinschalig: Breisembroek 
Graslandencomplex in de Velplvallei op de grens van de gemeenten Tienen en Boutersem. Behoort 
tot het ecodistrict van de Velpe-Gete en kent gevarieerde bodemcondities met afwisseling van natte 
leem in de vallei en (meestal) droge zandleem op de hoger gelegen delen. De veelal extensief 
beheerde soortenrijke graslanden worden omzoomd door populierenrijen en houtkanten. Dit gebied 
is al geruime tijd in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 

 
Figuur 4: Deelgebied Breisembroek met de respectievelijke vallocaties 

 

 
Figuur 5: Zicht op het landschap van deelgebied Breisembroek (foto: Griet Nijs)  
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2.1.1.2. Middenschalig: Lubbeek 
Productiegebied met mix van weilanden, akkers en laagstamboomgaarden op heuvelhelling in 
Lubbeek. Is gelegen op de grens van het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict en het ecodistrict 
van de Velpe-Gete en kenmerkt zich door de aanwezigheid van overwegend vochtig zandleem, 
enkele droge zandleem- en zandgebieden en her en der vochtige klei. Het gebied wordt doorsneden 
door een holle weg en enkele mooi ontwikkelde houtkanten, restanten van wat ooit bos was.  
 

 
Figuur 6: Deelgebied Lubbeek met respectievelijke vallocaties 

 

 
 

Figuur 7: Zicht op het landschap in deelgebied Lubbeek (foto: Griet Nijs) 
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2.1.1.3. Grootschalig: Glabbeek 
Akkerplateau op de grens van de gemeenten Glabbeek en Kortenaken in het ecodistrict van de 
Velpe-Gete, droge tot vochtige zandleem. Het akkergebied, dat eerder beperkt is in oppervlakte, 
wordt omsloten door weilanden en laagstamboomgaarden (vooral in de vallei van de Velp). 
 

 
Figuur 8: Deelgebied Glabbeek met respectievelijk vallocaties 

 

 
Figuur 9: Zicht op het landschap in deelgebied Glabbeek (foto: Griet Nijs) 
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2.1.2. Zuid-Oost-Brabant 
Deze regio, die zich uitspreidt over de gemeenten Landen, Tienen en Zoutleeuw, kenmerkt zich door 
golvende leemplateaus met grote open akkerlandschappen die doorsneden worden door holle 
wegen en de riviervalleien van de Grote en Klein Gete die groene aders vormen door het landschap. 
De drie geselecteerde deelgebieden liggen op de grens van de ecoregio’s van de krijt-leemgebieden 
en de zuidoostelijke heuvelzone. 

2.1.2.1. Kleinschalig: Zoutleeuw 
Bocagelandschap gelegen in de vallei van de Kleine Gete in de gemeente Zoutleeuw in het vochtig 
Haspengouws leemdistrict, op natte en vochtige leembodems. De veelvuldig aanwezige 
meidoornhagen, houtkanten en populierenrijen die weilanden en akkers omzomen, kenmerken er 
het landschap.  
 

 
Figuur 10: Deelgebied Zoutleeuw met respectievelijke vallocaties 

 

 
Figuur 11: Zicht op het kleinschalige landschap in deelgebied Zoutleeuw (foto: Griet Nijs) 
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2.1.2.2. Middenschalig: Laterbroeken 
Semi-intensieve, vrij natte productieweilanden op natte en vochtige leem gelegen in de vallei van de 
Grote Gete in het noordoosten van de gemeente Tienen in het Velpe-Getedistrict. Het landschap 
wordt er gekenmerkt door de aanwezigheid van een aantal schietwilgen die verspreid of op rijen in 
de weilanden staan. 
 

 
Figuur 12: Deelgebied Laterbroeken met de respectievelijke vallocaties 

 

 
Figuur 13: Uitzicht op het landschap in deelgebied Laterbroeken (foto: Griet Nijs) 
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2.1.2.3. Grootschalig: Wange 
Grootschalige akkerplateau op droge leem op de grens van de gemeenten Landen en Linter 
doorsneden door gebetonneerde verkavelingswegen in het Golvend Haspengouws leemdistrict. Het 
landschap, dat in 1973 aan een ruilverkaveling onderworpen werd, herbergt nog weinig natuurlijke 
elementen. De bermen zijn er smal, ruig en nectararm. 
 

 
Figuur 14: Deelgebied Wange met respectievelijke vallocaties 

 

 
 

Figuur 15: Zicht op het landschap van deelgebied Wange (foto: Griet Nijs) 
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2.1.3. Zuid-Oost-Brabant 2 
Ook hier kenmerkt de streek zich door uitgestrekte golvende leemplateaus met grote open 
akkerlandschappen die doorsneden worden door holle wegen. Beekvalleien vormen er groene linten 
in het landschap. De drie geselecteerde deelgebieden liggen in de ecoregio van de krijt-
leemgebieden en behoren tot het golvend Haspengouws leemdistrict.  

2.1.3.1. Kleinschalig: Mene-Jordaan 
Authentiek kleinschalig gebied in de Mene-Jordaanvallei in het noorden van de gemeente 
Hoegaarden. Ruigtes, graslanden, broekbossen, hellingsbossen en rietvelden wisselen er elkaar af 
op gevarieerde bodemcondities van natte tot droge leem, droge zandleem en vochtige zware klei. 
Op de kalkrijke valleihellingen bevinden zich kleinschalige akkertjes. Wegens het unieke karakter, 
zijn delen van het gebied al geruime tijd in beheer bij Natuurpunt. 
 

 
Figuur 16: Deelgebied Mene-Jordaan met respectievelijke vallocaties 

 

 
 

Figuur 17: Zicht op het landschap in deelgebied Mene-Jordaan (foto: Wim Veraghtert) 
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2.1.3.2. Middenschalig: Rosdel 
Mozaïeklandschap in de vallei van de Schoorbroekbeek, gelegen in het zuidwesten van de 
gemeente Hoegaarden. Het gebied kenmerkt zich door de aanwezigheid van riet- en 
moeraszeggeruigten, soortenrijke natte graslanden en broekbossen in de vallei op natte leem- en 
kleibodem en soortenrijke droge (kalk)graslanden en akkers op de hellingen op droge leem. 
Houtkanten, struweelopslag en populierenaanplanten zijn verspreid over het landschap te vinden.  
 

 
Figuur 18: Deelgebied Rosdel met respectievelijke vallocaties 

 

 
 

Figuur 19: Uitzicht op het landschap van deelgebied Rosdel (foto: Griet Nijs) 
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2.1.3.3. Grootschalig: Honsem plateau 
Grootschalig akkerplateau op de grens met Wallonië in de gemeente Hoegaarden op droge 
leembodems. De – grotendeels - onverharde wegen die het landschap doorsnijden,  werden 
gespaard in de ruilverkaveling waaraan het gebied in 2000 onderworpen werd. De bermen zijn er 
smal en nectararm. 
 

 
Figuur 20: Deelgebied Honsem plateau met respectievelijke vallocaties 
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2.1.4. Dijlevallei 
Het golvende landschap van Midden- Brabant wordt doorsneden door de brede vallei van de Dijle. 
Op de hoger gelegen delen bevinden zich grootschalige akkercomplexen. In het uiterste zuiden van 
Midden-Brabant liggen de grote boscomplexen van Meerdaalwoud en Zoniënwoud. De drie 
deelgebieden situeren zich in de ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone, en behoren alle tot het 
Brabants lemig heuveldistrict. De bodemcondities van de drie gebieden zijn gelijk: droge leem. 

2.1.4.1.  Kleinschalig: Ruwaalstraat 
Divers gebied in het zuiden van de gemeente Bertem op de overgang van het grootschalige 
akkerplateau en de vallei van de Dijle. Houtkanten en holle wegen doorkruisen het landschap dat 
verder gekenmerkt wordt door akkers, intensieve weilanden, bossen en ruigte. De wegbermen zijn er 
soortenrijk en vormen nectarlinten doorheen het gebied. 
 

 
Figuur 21: Deelgebied Ruwaalstraat met respectievelijke vallocaties 

 

 
Figuur 22: Uitzicht op het landschap in deelgebied Ruwaalstraat (Bertem) (foto: Griet Nijs) 
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2.1.4.2. Middenschalig: Langerode 
Akkerplateau op de schouders van de Dijlevallei in het noorden van de gemeente Huldenberg. 
Verspreid over het plateau treft men nog mooi ontwikkelde houtkanten die vaak geflankeerd werden 
door grasstroken in beheerovereenkomst. 
 

 
Figuur 23: Deelgebied Langerode met respectievelijke vallocaties 

 

 
Figuur 24: Zicht op het landschap in deelgebied Langerode (foto: Griet Nijs) 
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2.1.4.3. Grootschalig: Korbeek-Dijle plateau 
Grootschalig akkerplateau in het zuidoosten van de gemeente Bertem. Deze ruilverkaveling wordt 
gekenmerkt door een grootschalig landschap met teelten van granen, aardappel en bieten, het 
nagenoeg volledig ontbreken van kleine landschapselementen en verkavelingswegen in 
tweesporenbeton met zeer smalle, nectararme bermen. Aan de rand van het plateau bevinden zich 
nog enkele (restanten van) houtkanten. 
 

 
Figuur 25: Deelgebied Korbeek-Dijle plateau met respectievelijke vallocaties 

 

 
 

Figuur 26: Zicht op het landschap van deelgebied Korbeek-Dijle (foto: Wim Veraghtert) 
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2.1.5. Noord-West-Brabant 
Het noordwesten van de provincie wordt doorsneden door het stroombekken van de Zenne. In het 
oosten is het landschap vrij vlak en open. Meer naar het westen toe wordt het landschap meer 
golvend en vormen beekvalleien groene aders door het landschap. Verspreid doorheen het 
landschap bevinden zich (oude)bosfragmenten. De tentakels van de uitbreidende Brusselse 
agglomeratie reiken er steeds verder en dat drukt in toenemende mate een stempel op het 
landschap. De drie deelgebieden liggen alle op de rand van de ecoregio’s Pleistocene riviervalleien, 
Midden-Vlaamse overgangsgebieden en Zuidwestelijke heuvelzone.  

2.1.5.1. Kleinschalig: Dorent 
Bocagelandschap in de vallei van de Zenne in het zuiden van de gemeente Zemst en grenzend aan 
de industriezone Cargoville/Verbrande Brug. Het gebied is gelegen op de grens van de ecodistricten 
Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict en Vochtig Beneden-Dijledistrict en kent gevarieerde 
bodemcondities met vooral vochtige en natte klei, vochtige leem en zandleem. Het 
weilandencomplex dat het gebied domineert, bestaat uit graasweiden die worden begraasd door 
paarden en enkele hooilanden en akkers op droge zandleem. De waardevolle graslanden worden er 
grotendeels omzoomd door grachten en oude of recente aangeplante houtkanten. In het gebied 
bevinden zich ook enkele afgesloten oude Zennemeanders. 
 

 
Figuur 27: Deelgebied Dorent met respectievelijke vallocaties 

 
Figuur 28: Zicht op het landschap in deelgebied de Dorent (foto: Griet Nijs) 
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2.1.5.2. Middenschalig: Eppegem 
Valleigebied van de Zenne op vochtige tot natte klei en vochtige zandleem met afwisseling van 
permanente graslanden, populierenaanplant, akkers en het domein Het Steen. De lijnvormige 
structuren van de natuurlijke Zenne, de afleidings-Zenne, en de spoorlijn Brussel-Antwerpen 
doorkruisen het landschap Het gebied behoort tot het Vochtig Beneden-Dijledistrict. 
 

 
Figuur 29: Deelgebied Eppegem met respectievelijke vallocaties 

 

 
Figuur 30: Zicht op het landschap van deelgebied Eppegem 
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2.1.5.3. Grootschalig: Grimbergen 
Grootschalig akkerplateau op droge tot vochtige leem in het westen van de gemeente Grimbergen. 
Het gebied behoort tot het Lemig Brabants cuestadistrict. Het plateau is, in tegenstelling tot de 
voorgaande gebieden, omsloten door bebouwing en daardoor eerder beperkt in oppervlakte. De 
bermen zijn er smal en nectararm. 
 

 
Figuur 31: Deelgebied Grimbergen met respectievelijke vallocaties 

 

 
 

Figuur 32: Zicht op het landschap in deelgebied Grimbergen (foto: Wim Veraghtert) 

 



  
Nachtvlinders in het agrarisch  
landschap in Vlaams-Brabant                                                                                       28 
 

2.1.6. Zuid-West-Brabant 
Het Pajottenland in het zuidwesten van de provincie kenmerkt zich door een zachtglooiend 
heuvelland waarbij open akkerplateaus met weidse uitzichten afwisselen met gesloten 
beekdepressies. De drie deelgebieden behoren tot het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict in de 
ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone. De bodemcondities bestaan uit een afwisseling van 
droge en vochtige leem, met iets meer droge leem op het akkerplateau van Bree-Eik. 

2.1.6.1. Kleinschalig: Ter Molleken 
Gevarieerd hellingslandschap in de vallei van de Bruggeplasbeek in het zuidoosten van de 
gemeente Gooik. Intensief en extensief beheerde productieweilanden wisselen er af met akkers. 
Rijen (knot)wilgen, populieren en populierenbosjes kleden het landschap. De bermen die niet 
grenzen aan akkers bevatten nog een palet aan minder algemene bloemrijke kruiden. 
 

 
Figuur 33: Deelgebied Ter Molleken met respectievelijke vallocaties 

 

 
 

Figuur 34: Zicht op het landschap in deelgebied Ter Molleken (foto: Wim Veraghtert) 
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2.1.6.2. Middenschalig: Herfelingen 
Gebied doorsneden door vele kleine beekvalleien met bijhorende afwisseling van graslanden in de 
depressies en bouwland op de beter gedraineerde gronden. Typische beekbegeleidende begroeiing 
van (knot)wilgen en populieren, verspreide populierenbosjes in de valleien en eerder weinig kle's op 
de hogere gronden. 
 

 
Figuur 35: Deelgebied Herfelingen met respectievelijke vallocaties 

 

 
 

Figuur 36: Zicht op het nachtelijke landschap van deelgebied Herfelingen (foto: Bart Van Camp) 
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2.1.6.3. Grootschalig: Bree-eik 
Grootschalig akkerplateau op de grens tussen Pepingen en Lennik. Grote akkerpercelen met teelt 
van bieten en granen worden er afgewisseld met enkele intensief beheerde graslanden. Aan de rand 
bevindt zich een kort traject holle weg met houtkant evenals een recent aangeplante houtkant tussen 
de akkers. De bermen van de verharde weg zijn smal, ruderaal en nectararm. Aan de oostzijde 
bevindt zich een restant hoogstamboomgaard bij een oude hoeve. Dit gebied was in 2005 het 
onderwerp van een ruilverkaveling.  
 

 
Figuur 37: Deelgebied Bree-eik met respectievelijke vallocaties 

2.2. Gegevensverzameling 

2.2.1. Methodiek nachtvlindervangsten  

2.2.1.1. Materiaal 
 
Voor de inventarisatie van nachtvlinders werd gebruik gemaakt van Skinnervallen met 
kwikdamplampen van 125W. De vallen werden gevoed door een geluidsarme generator van het type 
Honda eu 10i die doorgaans volstond om drie vallen een hele nacht te laten werken en waren 
onderling verbonden door verscheidene kabelhaspels van 50m.  
 
 
             Sterke of zwakke lampen gebruiken bij nachtvlinderonderzoek? 
 
Bij buitenlandse onderzoeken naar nachtvlinders in het landbouwgebied (bv. Fuentes-Montemayor 
et al., 2011; Merckx et al., 2010) wordt doorgaans gebruik gemaakt van een ander valtype met een 
zwakkere lamp: de Heath-val met een 6W Actinic lamp, in plaats van de door ons gebruikte HPL-
lampen van 125W. Los van het praktische feit dat voor deze zwakkere lampen batterijen van 12V 
volstaan voor de stroomtoevoer wordt vaak aangehaald dat zwakkere lampen enkel vlinders uit de 
onmiddellijke omgeving lokken: een pluspunt als het de bedoeling is vlinderdiversiteit in de 
onmiddelijke omgeving te vergelijken.  
Desondanks werd bij dit onderzoek toch gebruik gemaakt van sterkere kwikdamplampen, om de 
volgende redenen: 
1. In een landschap met veel lichtvervuiling worden met zwakke lampen van 6W amper 
nachtvlinders gelokt (Bates et al., 2013). Gezien de hoge mate van lichtpollutie in Vlaanderen en 
teleurstellende vangstresultaten met dergelijke lamptypes werd besloten toch met de sterkere 
lampen te werken. 
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2. Over de aantrekkingskracht van lampen op nachtvlinders gebeurde in het buitenland al heel wat 
onderzoek (bijv. Truxa & Fiedler, 2012). Daarbij komt één constante naar voren: nachtvlinders 
worden doorgaans maar vanop korte afstand (minder dan 10m) aangetrokken tot een lamp. Voor 
een algemene soort als de Huismoeder gaven Baker & Sadovy (1978) aan dat die haar vliegtraject 
maar in de richting van een kwikdamplamp (125W) afbuigt vanop een afstand van 3m! 
Hoewel het dus zeer onwaarschijnlijk is dat nachtvlinders vanuit nabijgelegen gebieden vanop 100m 
(of meer) op een lamp afvliegen, is de kans toch groter dat met fellere lampen vlinders van buiten 
het eigenlijke studiegebied worden gevangen. Veel nachtvlindersoorten hebben immers een hoge 
mobiliteit en zijn in staat ongeschikte habitats te overvliegen. Door het gebruik van een felle lamp op 
hun  traject, kunnen ze worden afgeleid en in een val terechtkomen. Dat dat in dit onderzoek 
gebeurde, werd niet als een probleem ervaren: het is zowel interessant te weten welke nachtvlinders 
in de nabije omgeving van de vangstlocatie een populatie hebben als te weten welke soorten het 
landbouwgebied al dan niet oversteken.   
 

2.2.1.2. Inventarisatie 
Ieder deelgebied werd tussen mei en oktober 2012 of 2013 drie keer geïnventariseerd waarbij werd 
getracht de inventarisaties zoveel mogelijk over de seizoenen te spreiden. Per regio gebeurde de 
inventarisaties steeds simultaan voor de drie deelgebieden (kleinschalig, middenschalig,  
grootschalig).  In ieder deelgebied werden per inventarisatieronde drie vallen opgesteld. Deze vallen 
werden doorgaans op 100 m van elkaar opgesteld om de felle lampen niet te sterk te laten 
interfereren. Om een zo volledig mogelijk staal van iedere deelgebied te verkrijgen, werd - waar 
mogelijk - getracht de locatie van de vallen steeds over een beperkte afstand (van 50 tot 200 m) te 
verschuiven t.o.v de voorgaande inventarisatieronde(n), zodat de landschapsconfiguratie (in stralen 
van 50 m tot 2500 m) per vallocatie nooit identiek was. 
Nachtvlindervallen werden zowel op open, onbeschutte plekken opgezet als in de beschutting van 
kleine landschapselementen. Deze afwisseling werd zowel toegepast in grootschalige, 
middenschalige als kleinschalige landbouwgebieden, voor zover mogelijk. De vallen waren steeds 
een hele nacht operatief. 
 

 
Figuur 38: Inventarisatie van nachtvlinders in deelgebied Ruwaalstraat (Bertem) 
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Bij zonsopgang werden de vallen gecontroleerd en geledigd, waarbij de gevangen exemplaren 
worden geteld, gedetermineerd (tot op soortniveau voor macro-nachtvlinders) en weer losgelaten. 
De locaties van de vallen staan per deelgebied aangeduid op Figuur 4 tot 37. Om problemen te 
vermijden werden de lokale politie, de lokale jachtwachter en waar nodig/mogelijk de eigenaar op de 
hoogte gebracht van de vangstactiviteiten.  
 
Aangezien nachtvlinders niet of amper vliegen op te koude of te winderige nachten, werd getracht de 
inventarisaties zoveel mogelijk te plannen op nachten met gunstige weersomstandigheden (zacht, 
windluw, bij voorkeur rond nieuwe maan of bij bewolkt weer).  
 
In totaal werden gedurende 18 nachten nachtvlinders bemonsterd (Tabel 1). Op elke nacht waren er 
9 vallen operatief: telkens een reeks van drie vallen in elk van de drie deelgebieden binnen één 
regio. Eénmaal waren door technische problemen in twee van de drie deelgebieden slechts twee 
vallen operatief (Breisembroek en Glabbeek). Uiteindelijk resulteerde dit in 160 unieke 
vangstlocaties die onderzocht zijn. 
 

Tabel 1: Overzicht van de vangstdata voor de verschillende regio's 

 
Gebied  Ronde 1  Ronde 2  Ronde 3 

Hageland  19 mei 2013  10 juli 2013  19 juli 2012 
Zuid‐Oost‐Brabant   31 mei 2013  30 juni 2012  30 augustus 2012 
Zuid‐Oost‐Brabant 2  11 mei 2013  19 juni 2013  29 juli 2013 
Dijleland   4  juni 2013  8 juli 3013  31 juli 2013 
Noord‐West‐Brabant  4 mei  2013  17 juli 2013  26 juli 2012 
Zuid‐West‐Brabant  30 apr 2013  15 juni 2012  13 augustus 2012 

 
Focus op macro-nachtvlinders 
 
Deze  studie focust om verschillende redenen enkel op macro-nachtvlinders. Het betrekken van 
micro-nachtvlinders werd niet aangewezen geacht omdat: 
1. micro-nachtvlinders minder gemakkelijk op naam te brengen zijn dan macro-nachtvlinders. Voor 
een resem micro-nachtvlinders is bijv. genitaalonderzoek noodzakelijk voor een zekere determinatie. 
Goede Nederlandstalige determinatieliteratuur is voor micro-nachtvlinders nog niet voorhanden.  
2. Skinnervallen minder geschikt zijn voor het bemonsteren van micro-nachtvlinders. Nederlands 
onderzoek toonde aan dat vooral nachtvlinders met grote ogen sterk  tot licht worden aangetrokken 
(van Langevelde et al., 2011). Logischerwijze worden micro-nachtvlinders dus minder tot 
kwikdamplampen aangetrokken en bovendien zijn micro-nachtvlinders beter in staat om uit een 
vlinderval te ontsnappen (eigen waarnemingen).  
Ook andere studies over nachtvlinders in landbouwgebied leggen de focus op macro-nachtvlinders 
(bijv. Merckx et al., 2010; Usher & Keiller, 1998), al zijn er uitzonderingen (bijv. Sumpich & Konvicka, 
2012). 

2.2.1.3. Dataverzameling 
De waarnemingen werden ter plaatse genoteerd in een notitieboekje en nadien ingevoerd in de 
databank www.waarnemingen.be. Daarbij werden de waarnemingen apart per val ingevoerd, met 
aanduiding van de exacte puntlocatie op kaart.  
 

2.2.2. Landschapsanalyse  

2.2.2.1. Algemeen 
 
Om een zicht te krijgen op de invloed die het landschap heeft op de aanwezigheid van nachtvlinders, 
werd een uitgebreide landschapsanalyse uitgevoerd die resulteerde in twee reeksen gegevens.  
 
Een eerste serie gegevens omvat informatie over verschillende landschapskenmerken in een straal 
van 50 m (R50) en 100 m (R100) rond iedere vallocatie. In totaal werden zo de 
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landschapskenmerken rond 160 meetpunten (6 regio’s x 3 deelgebieden x 3 vallen x 3 vangstronden 
– 2 vallen wegens technische defect) bepaald. Ook werd voor elk meetpunt de afstand tot het 
dichtstbijzijnde bos(fragment) gemeten. 
 
De tweede serie gegevens bundelt de vallocaties per deelgebied en komt zo tot 18 
landschapclusters: 6 grootschalige, 6 middenschalige en 6 kleinschalige landschappen. In een straal 
van respectievelijk 250 m (R250), 500 m (R500), 1000 m (R1000) en 2500 m (R2500) rond iedere 
cluster werden verschillende landschapskenmerken ingemeten. Voor R1000 en R2500 werden 
alleen de bossen en bosfragmenten ingemeten. De overige landschapskenmerken zijn op die 
grotere schaalniveaus niet meteen representatief in het onderzoek omdat bij de afbakening van de 
verschillende landschappen op het terrein snel bleek dat homogene patches van klein-, midden- of 
grootschalige productielandschappen van die schaalgrootte (vanaf R1000) quasi niet voorkomen in 
het versnipperde Vlaams-Brabant. Daarom werd in de opzet van dit onderzoek dan ook gezocht 
naar homogene patches van landschappen met een straal van 500 m, met minder dan 5 % ruis 
veroorzaakt door de aanwezigheid van woonkernen, grotere bossen of boscomplexen, 
natuurgebieden of andere niet-productiegebonden bestemmingen. 
 

2.2.2.2. Brongegevens 
 
Voor het bekomen van de landschappelijke gegevens voor de 160 verschillende vangstlocaties en 
18 landschapsclusters baseerden we ons op bestaande en voor dit onderzoek beschikbare 
informatie. Alle gegevens zijn zodoende objectief, controleerbaar, reproduceerbaar en niet 
afhankelijk van subjectieve waarnemingen. Minpunt in deze opzet is het mee opnemen van 
verouderde gegevens. Tijdens het onderzoek hebben we verschillende controles uitgevoerd om in te 
schatten of verouderde, foutieve gegevens van de gebruikte data- en kaartensets belangrijke 
verschuivingen kunnen betekenen. We stelden hier en daar kleine verschuivingen vast in 
landgebruik (uiteraard eigen aan de bedrijfsvoering) en in het voorkomen van kleine 
landschapselementen. Deze laatste zijn zeker in het productielandschap onderhevig aan een 
autonome evolutie die zich al heel lang heeft ingezet in onze landbouwgebieden, maar o.a. door de 
inzet op het behoud van KLE's en door het instrument van de Beheerovereenkomsten wordt de 
achteruitgang van de KLE's afgeremd.  
In het geval dat we vaststelden dat er zich wijzigingen voordeden t.o.v. het gebruikte kaart- en 
bronmateriaal kozen we ervoor om het kaart- en bronmateriaal aan te houden en zo uniformiteit over 
de verschillende te onderzoeken locaties te bewaren. 
 
De gebruikte brongegevens: 
 

 Topografische kaarten 1/10.000, NGI, digitale rasterversie in kleur 
 Boskartering 2000, vectoriële versie, Agentschap voor Natuur en Bos 
 Landbouwgebruikspercelen 2012, vectoriële versie, Agentschap voor Landbouw en Visserij 

 

2.2.2.3. Verwerking van de gegevens 
 
Voor de analyse van de gegevens werd gebruik gemaakt van ArcView GIS 3.3. De benodigde 
gegevens werden vanaf het bestaande kaartmateriaal ofwel rechtstreeks verwerkt (in het geval van 
vectordata ‘bos’ en ‘landbouwgebruik’), ofwel overgenomen in een nieuwe shapefile (in het geval van 
rasterdata op de topografische kaart). 
Alle 160 vallocaties werden op kaart ingetekend met een geschatte nauwkeurigheid van 5 meter. Per 
locatie werd een buffer met straal 50 m en 100 m gecreëerd. Rond de 18 landschapsclusters werden 
buffers gecreëerd met straal 250 m, 500 m, 1000 m en 2500 m. Deze buffers zijn geen perfecte 
cirkels maar polygonen die de samenvoeging zijn van de buffers van de 9 individuele vallocaties 
binnen iedere landschapscluster. Aangezien de oppervlakte binnen iedere buffer bijgevolg kan 
verschillen naargelang de spreiding van de vallocaties in het gebied, werd voor iedere schaal eerst 
de oppervlakte van elke bufferpolygoon berekend voor alle buffers vanaf 250 m. 
 
Binnen deze respectievelijke buffers werd vervolgens naar de bijeengebrachte 
landschapskenmerken gekeken.  
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2.2.2.4. Landschapsanalyse kleine landschapselementen en 
structuurelementen 

 
Eén van de doelstellingen van dit onderzoek is het nagaan of de dichtheid van de ecologische 
infrastructuur in het landschap invloed heeft op het voorkomen van nachtvlinders.  
 
Er werd gekozen om voor dit onderzoek de ‘lijnvormige landschapselementen’ eenvoudig in te 
delen in vijf, van op de topografische kaart makkelijk te detecteren, lijnvormige klassen: (1) verharde 
wegen, (2) onverharde wegen en paden, (3) waterlopen, (4) houtige lijnvormige begroeiingen en (5) 
steilranden. Alle op de topografische kaart voorkomende lijnvormige elementen werden ingedeeld in 
één van deze vijf klassen. Omdat de ecologie van de voorkomende nachtvlindersoorten vaak 
onvoldoende gekend is, werden geen expliciete wegingscriteria toegekend aan de aparte klassen en 
kan bijgevolg niets gezegd worden over de waarde van de respectievelijke klassen voor de 
aanwezige nachtvlindersoorten.  
 
Onder de klasse ‘houtige lijnvormige begroeiingen’ werden bomenrijen (ingetekend vanaf 3 
exemplaren op één lijn), hagen en houtkanten gerekend. Onder steilranden vallen alle op de 
topografische kaart ingetekende lijnvormige wallen, taluds en steiltes. Verharde wegen zijn mee 
opgenomen omdat de bermen die deze wegen flankeren op uitgestrekte akkerkouters vaak de 
ecologisch waardevolste lijnvormige elementen zijn, indien de bermbreedte tenminste gerespecteerd 
wordt. 
Holle wegen die op de topografische kaart zijn ingetekend met een bomenrij worden in de analyse 
die in deze studie wordt gebruikt twee keer meegeteld als steilrand, één keer als houtige lijnvormige 
begroeiing en één keer als onverharde of verharde weg. Ook de oevers van belangrijke waterlopen 
zijn meegenomen als steilrand indien op de topografische kaarten de talud aangegeven wordt.  
 
Op die manier weegt de ecologische complexiteit van een uit verschillende elementen bestaande 
lijnvormige structuur zwaarder door dan enkelvoudige ecologische structuren. Ook weegt ze 
zwaarder door dan ruimtelijke structuren die alleen gemeten worden volgens ruimtelijk-visuele 
normen, en niet volgens ecologische structuur-kwaliteiten.  
 
Omdat uit literatuur al bleek dat nachtvlinders graag de beschutting opzoeken van houtige 
lijnvormige begroeiingen en andere structuren in een open landchap (zie 1.3.2), werd, naast een 
som van alle bovenvernoemde landschapselementen, in de statistische analyse ook een tweede 
model opgemaakt waarin enkel de structuurelementen (houtige lijnvormige begroeiingen + 
steilranden) waren opgenomen.  
 
Tenslotte werden, om een vollediger beeld te krijgen van de complexiteit van de ecologische 
infrastructuur van de landschappen in zijn geheel, ook de lengtes aan bosranden meegeteld bij de 
structuur- en landschapselementen. Het geheel werd ook als variabele ‘ecologische structuur’ 
opgenomen en gefit in derde een statistisch model. 
 

2.2.2.5. Landschapsanalyse bos 
 
Aangezien bossen typische nachtvlindersoorten herbergen die vaak enkel daar voorkomen, werd in 
deze analyse ook de oppervlakte aan bos, de totale bosrandlengte en de aantallen bosfragmenten 
gemeten voor alle bufferschaalniveaus (van R50 tot R2500) werden. Omdat er bij de keuze van de 
18 landschappen die voorwerp uitmaken van deze studie werd uitgegaan van een zo volledig 
mogelijke dekking door agrarisch bodemgebruik, zijn de eventuele bossen binnen een straal van 500 
m eerder veelal beperkt tot kleinere snippers of gefragmenteerde complexen.  
 
Bij het interpreteren van de aantallen bosfragmenten en de lengte aan bosranden dient de nodige 
omzichtigheid in acht te worden genomen. De berekeningsmethode houdt alleen rekening met de 
gegevens van de boskartering; het is dus zo dat een gemeenschappelijke grens dubbel wordt 
meegeteld indien één bos uit twee afzonderlijk ingegeven bosfragmenten bestaat. Het is wel vaak zo 
dat twee afzonderlijk ingegeven bosfragmenten van een ander bostype (bestand, beheer, eigenaar) 
zijn.  
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2.3. Gegevensverwerking 
 
Om uitspraken te kunnen doen over een mogelijk effect van de landschappelijke schaal op de 
aanwezigheid van nachtvlinders, werden de verzamelde vangstgegevens ingebracht in een 
statistisch model. Hierbij werd gekeken naar drie belangrijke factoren: het aantal soorten 
nachtvlinders, het totaal aantal nachtvlinders en het aantal nachtvlinders per soort en hoe deze 
beïnvloed werden door de aanwezige ecologische infrastructuur. In de eerste twee gevallen 
aggregreren we de verzamelde gegevens per val, in het laatste geval per val en per soort.  
 
Een eerste belangrijke variabele die logischerwijs werd opgenomen in het basismodel is de 
landschappelijke schaal. Verder zijn er nog een aantal variabelen die we wegens de proefopzet in 
het model moeten opnemen: regio, gebied, datum en in het geval van het aantal nachtvlinders per 
soort tevens de val en soort en het effect van de landschappelijke schaal per soort. Niet alle 
observaties zijn immers onafhankelijk van elkaar: in een geschikt gebied kunnen we verwachten dat 
alle vallen meer nachtvlinders zullen bevatten dan in een minder geschikt gebied. We fitten een 
generalised linear mixed model van de negatief binomiale familie aan de responsvariabelen waarbij 
we de landschappelijke schaal als fixed effect en de overige variabelen als random effecten 
beschouwen. Omdat een behoorlijk aandeel soorten slechts sporadisch gevangen werd kiezen we 
voor dat model de zero inflated negatief binomiale familie. 
 
In een tweede fase onderzoeken we welke van drie landschapskenmerken, zoals bepaald in de 
landschapsanalyse, de beste verbetering aan het basismodel geeft en op welke schaal: 

 de totale lengte aan structuurelementen/ha in een straal van 50m 
 de totale lengte aan structuurelementen/ha in een straal van 100m 
 de totale lengte aan structuurelementen/ha in een straal van 250m 
 de totale lengte aan structuurelementen/ha in een straal van 500m 
 de totale lengte aan landschapselementen/ha in een straal van 50m 
 de totale lengte aan landschapselementen/ha in een straal van 100m 
 de totale lengte aan landschapselementen/ha in een straal van 250m 
 de totale lengte aan landschapselementen/ha in een straal van 500m 
 de dichtheid aan ecologische infrastructuur/ha gemeten over een straal van 50m 
 de dichtheid aan ecologische infrastructuur/ha gemeten over een straal van 100m 
 de dichtheid aan ecologische infrastructuur/ha gemeten over een straal van 250m 
 de dichtheid aan ecologische infrastructuur/ha gemeten over een straal van 500m 

 
Omdat deze variabelen allemaal zeer sterk gecorreleerd zijn, maken we drie nieuwe modellen 
bestaande uit het basismodel met telkens een van de drie variabelen als een lineaire en een 
kwadratisch term. Vervolgens vergelijken we het basismodel en de drie nieuwe modellen onderling 
op basis van het deviance information criterion (DIC). Het model met de laagste DIC-waarde is het 
beste compromis tussen een goede fit en een lage complexiteit. Hoe meer de DIC-waarde van een 
model verschilt van het basismodel, hoe meer variatie tussen de landschappen dat door de 
betreffende variabelen in het model verklaard kan worden. 
 
De analyse werd uitgevoerd in de statistisch software R (Team 2013) met het INLA package (Rue et 
al. 2009). Daarnaast hebben we nog gebruik gemaakt van de packages lubridate (Grolemund and 
Wickham 2011), ggplot2 (Wickham 2009), scales (Wickham 2012), reshape (Wickham 2007), knitr 
(Xie 2013) en pander (Daróczi 2013). 
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3. Resultaten 
 

3.1. Effect van de landschappelijke schaal op het aantal 
nachtvlinders 

 
In totaal werden tijdens 18 vangstnachten 11.652 macronachtvlinders gedetermineerd, verspreid 
over 160 vallocaties. Meer dan de helft hiervan (5.594 exemplaren) werden gevangen in de 
kleinschalige gebieden. De middenschalige gebieden waren samen goed voor 4.014 nachtvlinders 
en in de grootschalige gebieden werden in totaal 1.644 exemplaren gevangen in de vallen. In Mene-
Jordaan werd in totaal het grootste aantal nachtvlinders gevangen (1.639 exemplaren), in Glabbeek 
het kleinste aantal (157 exemplaren). Juli en augustus waren goed voor de hoogste vangstaantallen 
(Figuur 39). 
 

 
Figuur 39: Relatief aantal nachtvlinders per val per datum t.o.v. het globale gemiddelde 

 
Hoewel de aantallen per val sterk verschillen over de seizoenen en tussen de gebieden (Bijlage 7.1), 
stellen we toch vast dat de aantallen in kleinschalige landschappen hoger zijn dan in grootschalige 
gebieden (Tabel 2). Dit wordt nog duidelijker wanneer we paarsgewijs kijken naar de verhouding van 
het aantal soorten tussen twee verschillende landschappelijke schalen (Tabel 3). Indien het 
gemiddeld aantal soorten in beide schalen gelijk is wordt deze verhouding 1. Om de interpretatie te 
vergemakkelijken, kiezen we ervoor om steeds de kleinste schaal te delen door de grootste schaal. 
Indien deze verhouding groter is dan 1 zijn er gemiddeld meer soort in de kleinste schaal. Merk op 
dat alle verhoudingen in de tabel groter zijn dan 1, ook de grenzen van de 
betrouwbaarheidsintervallen. We kunnen dus stellen dat kleinschaligere landschappen significant 
grotere aantallen nachtvlinders bevatten dan grootschaligere landschappen. 
 

Tabel 2:Gemiddeld aantal nachtvlinders per val in functie van de landschappelijke schaal 

Schaal  Gemiddelde Ondergrens Bovengrens

groot  18,2  9,9  33,0 

midden  45,3  24,9  82,1 

klein  71,4  39,3  129,5 
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Tabel 3:Verhouding van het gemiddeld aantal nachtvlinders per val tussen verschillende 
landschappelijke schalen 

Verschil  Gemiddelde Ondergrens Bovengrens p waarde 

klein / midden  1,58  1,10  2,26  p = 0.0114 

midden / groot  2,49  1,74  3,60  p < 0.0001 

klein / groot  3,93  2,74  5,68  p < 0.0001 
 
Wanneer we dan gaan kijken naar de invloed van de aanwezige ecologische infrastructuur op het 
aantal nachtvlindersoorten in het landschap, zien we dat de DIC-waarde voor het model waarin de 
totale lengte/ha aan structuurelementen binnen een straal van 250 m als variabele werd 
opgenomen, het meest verschilt van de DIC-waarde van het basismodel (= zonder 
landschapselementen als variabele) (Figuur 40). Dat impliceert dat de aanwezigheid van 
structuurelementen binnen een straal van 250 meter rond de val, een extra deel van de variatie 
verklaard tussen de verschillende landschappen en m.a.w. (mee) bepalend is voor het aantal 
nachtvlindersoorten dat in het landschap voorkomt.  

 
Figuur 40: DIC-waarden van de verschillende modellen 

 
We zien nu geen significant verschil meer tussen een kleinschalig en een middenschalig landschap 
(Tabel 4). Wetende dat kleinschalige landschappen meer structuurelementen bevatten dan 
middenschalige landschappen, mogen we bijgevolg veronderstellen dat het verschil in aantal 
nachtvlinders tussen een kleinschalig en een middenschallig landschap hoofdzakelijk afhangt van de 
structuurelementen in het landschap en meer specifiek binnen een straal van 250 m. Merk ook op 
dat het aantal structuurelementen niet alle verschillen tussen klein en grootschalige landschappen 
kan verklaren. Er zijn dus nog andere factoren die daarbij een rol spelen.  
  

Tabel 4: Verhouding van het gemiddeld aantal nachtvlinders per val tussen verschillende 
landschappelijke schalen na correctie voor structuurelementen 

Verschil  Gemiddelde Ondergrens Bovengrens p waarde 

klein / midden  1,05  0,79  1,40  p = 0.7380 

midden / groot  1,30  0,90  1,86  p = 0.1587 

klein / groot  1,36  0,85  2,19  p = 0.2040 
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Het aantal nachtvlinders blijkt toe te nemen naarmate het aantal structuurelementen toeneemt 
(Figuur 41). 
 

 
 

Figuur 41:Structuurelementen binnen een straal van 250 m uitgezet tegen het aantal nachtvlinders 
per deelgebied 
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3.2. Effect van landschappelijke schaal op het aantal 
nachtvlindersoorten 

 
Tijdens de 18 vangstnachten werden in totaal 316 soorten macro-nachtvlinders gevangen. In het 
kleinschalige gebieden werden 274 van deze soorten aangetroffen. Het middenschalige gebied was 
goed voor 245 soorten en het grootschalige voor 166 soorten. Zowel Ruwaalstraat als Mene-
Jordaan, beiden behorend tot de kleinschalige landschappen, telden ieder 168 soorten, het hoogste 
aantal per gebied. Het grootschalig gebied Glabbeek scoorde met slechts 45 soorten het laagste 
aantal. Juli en augustus waren de topmaanden wat het aantal soorten gevangen nachtvlinders 
betreft (Figuur 42). 

 
Figuur 42: Relatief aantal soorten per val per datum t.o.v. het globale gemiddelde 

 
Hoewel het aantal nachtvlindersoorten varieerde over de seizoenen en tussen de gebieden, is toch 
duidelijk te zien dat het aantal soorten toeneemt naarmate het landschap kleinschaliger wordt (Tabel 
5). Dit wordt nog duidelijker wanneer we paarsgewijs kijken naar de verhouding van het aantal 
soorten tussen twee verschillende landschappelijke schalen (Tabel 6). We kunnen dus stellen dat 
kleinschaligere landschappen significant meer soorten nachtvlinders bevatten dan grootschaligere 
landschappen. 
 

Tabel 5:Gemiddeld aantal soorten nachtvlinders per val in functie van de landschappelijke schaal 

Schaal  Gemiddelde Ondergrens Bovengrens

groot  9,9  6,5  15,0 

midden  18,8  12,5  28,3 

klein  26,3  17,5  39,6 
 

Tabel 6: Verhouding van het gemiddeld aantal soorten per val tussen verschillende 
landschappelijke schalen 

Verschil  Gemiddelde Ondergrens Bovengrens p waarde 

klein / midden  1,40  1,11  1,77  p = 0.0037 

midden / groot  1,90  1,49  2,42  p < 0.0001 

klein / groot  2,66  2,10  3,38  p < 0.0001 
 
 
Wanneer we dan gaan kijken naar de invloed van de aanwezige ecologische infrastructuur op het 
aantal nachtvlindersoorten in het landschap, zien we ook hier dat de DIC-waarde voor het model 
waarin de totale lengte/ha aan structuurelementen binnen een straal van 250 m als variabele werd 
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opgenomen, het meest verschilt van de DIC-waarde van het basismodel (= zonder 
landschapselementen als variabele) (Figuur 43: DIC-waarden van de verschillende modellenFiguur 
43). Na deze toevoeging blijken de verschillen tussen de landschappen niet meer significant (Tabel 
7). Dat impliceert dat de hoeveelheid structuurelementen binnen een straal van 250 meter rond 
vallocatie grotendeels de verschillen tussen de landschappen verklaart en dus bepalend is voor het 
aantal nachtvlindersoorten dat in het landschap voorkomt. 
 

 
Figuur 43: DIC-waarden van de verschillende modellen 

 
 

Tabel 7: Gemiddeld aantal soorten nachtvlinders per val in functie van de landschappelijke schaal 
na correctie voor structuurelementen 

Verschil  Gemiddelde Ondergrens Bovengrens p waarde 

klein / midden  1,11  0,90  1,36  p = 0.3410 

midden / groot  1,15  0,87  1,52  p = 0.3158 

klein / groot  1,27  0,89  1,82  p = 0.1834 
 
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het aantal soorten ongeveer rechtevenredig toeneemt met de 
beschikbare structuurelementen binnen een straal van 250 m rond de val (Figuur 44). 
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Figuur 44: Het aantal nachtvlindersoorten per deelgebied uitgezet tegen de hoeveelheid 

structuurelementen binnen een straal van 250 m (in lm/ha) voor elk van de drie landschapsschalen 
 

 
Figuur 45: Boxplots van de hoeveelheid structuur elementen binnen 250 m i.f.v. de 

landschappelijke schaal 
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3.3. Effect van de landschappelijke schaal op het aantal 
nachtvlinders per soort 

 
Wanneer we gaan kijken naar het aantal nachtvlinders per soort, valt in eerste instantie de grote 
variatie tussen de soorten op. De tien meest talrijke soorten maken 37% uit van het totaal aantal 
gevangen nachtvlinders. Een veel groter aantal soorten (133 of 42% van het totale aantal) werden 
slechts in vier of minder vallen aangetroffen, 60 soorten (19%) werden slechts 1 keer gevangen 
(Figuur 46). Bepaalde soorten zoals Haarbos, Groente-uil en Huismoeder werden op een groot deel 
van de 160 locaties gevangen (resp. op 131, 90 en 78 vallocaties).  

 

 
 

Figuur 46: Overzicht van de frequentie (aantal vanglocaties) waarmee soorten werden aangetroffen 
 

De top 15 van de meest algemene soorten verschilt bovendien licht van schaal tot schaal (Tabel 8). 
Uit dit onderzoek komt de Haarbos (Figuur 47) met 978 gevangen exemplaren naar voren als best 
vertegenwoordigde soort in het  landbouwgebied, en dat geldt dan zowel voor het klein- als voor het 
grootschalig landbouwlandschap. De aantallen van deze soort liggen in het kleinschalig gebied (423 
ex.) echter veel hoger dan in het grootschalig (185 ex.). Zoals hierboven aangegeven is de 
soortendiversiteit lager in grootschalige landschappen: samengeteld zijn de vier meest algemene 
soorten in het grootschalig landschap goed voor 30,4% van het totale aantal exemplaren, terwijl de 
vier meest algemene soorten in het kleinschalige landschap net geen 20% vertegenwoordigen.  
 

Tabel 8: Overzicht van de 15 meest algemene soorten en hun aantallen in het grootschalig resp. 
kleinschalig landbouwgebied. 

 
Top 15 Grootschalig gebied Totaal ex. Top 15 Kleinschalig gebied Totaal ex.

Haarbos  185 Haarbos 423
Gamma‐uil  119 Houtspaander 259
Groente‐uil  102 Stro‐uiltje 249
Huismoeder  94 Gamma‐uil 224
Zwarte‐c‐uil  77 Bruine snuituil 204
Halmrupsvlinder/Weidehalmuiltje  73 Stompvleugelgrasuil 178
Stro‐uiltje  65 Gewone stofuil 171
Graswortelvlinder  44 Halmrupsvlinder/Weidehalmuiltje  148
Kweekgrasuil  38 Gerande spanner 141
Gewone worteluil  38 Kleine beer 135
Kooluil  38 Groente‐uil 118
Houtspaander  33 Zwarte‐c‐uil 113
Bruine snuituil  32 Glad beertje 107
Gewone stofuil  31 Koperuil 95
Stompvleugelgrasuil  29 Huismoeder 90
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Figuur 47: Haarbos, de meeste gevangen nachtvlinder tijdens dit project (foto: Wim Veraghtert) 

 
In de analyse werden enkel die soorten meegenomen die in minstens vijf verschillende vallen 
werden aangetroffen. Voor de overige - weinig gevangen - soorten is het immers bijzonder moeilijk 
om in te schatten wat het effect van het landschap is op hun voorkomen. Ook in deze analyse zien 
we dat kleinschalige landschappen significant grotere aantallen per soort herbergen dan 
grootschalige landschappen (Tabel 9, Tabel 10). 
 

Tabel 9: Gemiddeld aantal nachtvlinders per soort en per val in functie van de landschappelijke 
schaal 

Schaal  Gemiddelde Ondergrens Bovengrens

groot  0,030  0,013  0,069 

midden  0,101  0,044  0,232 

klein  0,183  0,079  0,420 

 
Tabel 10: Verhouding van het gemiddeld aantal nachtvlinders per soort en per val tussen 

verschillende landschappelijke schalen 

Verschil  Gemiddelde Ondergrens Bovengrens p waarde 

klein / midden  1,81  1,19  2,76  p = 0.0045 

midden / groot  3,39  2,19  5,26  p < 0.0001 

klein / groot  6,15  3,93  9,65  p < 0.0001 

 
Verder stellen we vast dat er een belangrijk effect is van de soort en datum (Figuur 48). 
Opmerkelijker is het bijkomende effect van de landschappelijke schaal op de verschillende soorten. 
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Binnen kleinschalig landschap is de variantie vrij klein en zijn er dus weinig bijkomende verschillen 
tussen de soorten. In het grootschalig gebied is de variantie forser. Hieruit kunnen we besluiten dat 
de verschillen tussen de soorten onderling in het grootschalige gebied veel sterker zijn dan in een 
kleinschalig gebied. Het middenschalige gebied is min of meer vergelijkbaar met het kleinschalige 
gebied. Verder stellen we vast dat het effect van het grootschalig landschap op een soort positief 
gecorreleerd is met het effect van het middenschalige landschap (Figuur 49). Doet een soort het 
slecht in grootschalig gebied, dan zal ze het ook slecht doen in middenschalig gebied aangezien 
dezelfde effecten hier actief zijn. We hebben geen aanwijzigingen over de correlaties tussen klein- 
en grootschalig gebied en klein- en middenschalig gebied. De betrouwbaarheidsintervallen zijn te 
breed om zinvolle uitspraken te doen. 
 

 
Figuur 48: Overzicht van de variantie van de verschillende random effecten 

 

 
Figuur 49: Correlatie tussen de random effecten van schaal per soort 
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Ook de rarefaction curven tonen aan de verschillen tussen de soorten in aantallen in het 
grootschalige gebied groter zijn (Figuur 50). Rarefaction laat toe de gemeenschapstructuur (dus de 
verdeling van soorten over aantallen) te vergelijken tussen ongelijke steekproeven. De curven zijn 
een maat voor de biodiversiteit en weerspiegelen de kans dat een volgend dier in een steekproef 
van dezelfde soort is als het vorige (Herremans, 2008). Er kan bijgevolg gesteld worden dat de 
gemeenschapsstructuur in grootschalige gebieden gedomineerd wordt door een beperkt aantal 
talrijkere soorten. Het middenschalige gebied leunt dichter aan bij het kleinschalige gebieden op vlak 
van nachtvlinderdiversiteit (Figuur 50). 
 

 
Figuur 50: Rarefaction curven per landschapsschaal 

 
In tegenstelling tot de voorgaande analyse stellen we nu wel verschillen tussen de regio’s vast. In 
Noord-West-Brabant liggen de aantallen per soort tweemaal zo hoog als gemiddeld (+100%), in 
Zuid-West-Brabant liggen de gemiddelde aantal per soort tweemaal zo laag (-50%). Tussen de 

gebieden zien we nog bijkomende effecten van -25% tot +50%. Tussen de vallen onderling kan het 
verschil oplopen van -50% tot +100% ( 

Figuur 51). 
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Figuur 51: Relatief aantal nachtvlinders per soort en per val per regio t.o.v. het globale gemiddelde 

 
Wanneer we kijken naar de invloed van landschapselementen op de aantallen per soort, zien we dat 
het totaal aan landschapselementen (het geheel van houtige lijnelementen, onverharde en verharde 
wegen, waterlopen en steilranden) binnen een straal van 50 m het meest verschilt in DIC-waarde 
(Figuur 52) t.o.v. het basismodel d.w.z. de hoeveelheid landschapselementen binnen een straal van 
50 m is een bijkomende verklarende factor voor het verschil in aantallen per soort tussen de 
landschappen. Toch zien we dat de verschillen tussen de landschappen nog steeds significant zijn 
en er dus nog andere factoren spelen die het verschil kunnen verklaren (Tabel 11). 

 
Figuur 52: DIC waarden van de verschillende modellen voor het aantal nachtvlinders per soort 

 
 

Tabel 11:Verhouding van het gemiddeld aantal nachtvlinders per soort per val tussen verschillende 
landschappelijke schalen na correctie voor landschapselementen 

Verschil  Gemiddelde Ondergrens Bovengrens p waarde 

klein / midden  1,76  1,17  2,64  p = 0.0064 
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midden / groot  3,36  2,22  5,07  p < 0.0001 

klein / groot  5,89  3,79  9,17  p < 0.0001 
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3.4. Verband tussen de landschappelijke schaal en de 
spanwijdte van nachtvlinders 

De spanwijdte van nachtvlinders is een goede maat voor hun mobiliteit. Soorten met een grotere 
spanwijdte zullen makkelijker grotere afstanden kunnen overbruggen. Men zou dus kunnen 
verwachten dat soorten die voorkomen in grootschalige landschappen en over het algemeen dus 
grotere afstanden moeten afleggen, een grotere spanwijdte hebben. 
 
Het basismodel gaat na of er verschillen zijn in gemiddelde spanwijdte van de nachtvlinders in 
functie van de landschappelijke schaal. Hierbij corrigeren we opnieuw voor regio, gebied, val en 
datum. De gemiddelde spanwijdte gaat van 37 mm in een kleinschalig landschap tot 39 mm in een 
grootschalig landschap (Tabel 12). Wanneer we kijken naar de paarswijze verschillen tussen de 
landschapsschalen, zien we dat dit verschil negatief m.a.w. dat de gemiddelde spanwijdte in het 
eerste gebied kleiner dan in het tweede gebied (Tabel 13). Volgens de tabel vinden we geen 
significant verschil in spanwijdte tussen kleinschalige en middenschalige landschappen. De 
nachtvlinders in grootschalige landschappen hebben wel gemiddeld een significant grotere 
spanwijdte dan in middenschalige of kleinschalige landschappen.  
 

Tabel 12: Gemiddelde spanwijdte in functie van de landschappelijke schaal 

Schaal  Gemiddelde Ondergrens Bovengrens

groot  39,0  37,8  40,2 

midden  37,7  36,7  38,8 

klein  37,0  36,0  38,1 

 
Tabel 13: Verschil in gemiddelde spanwijdte tussen de landschappelijke schalen 

Verschil  Gemiddelde Ondergrens Bovengrens p‐waarde 

klein ‐ midden  ‐0,69  ‐1,59  0,22  p = 0.1359 

midden ‐ groot  ‐1,28  ‐2,33  ‐0,23  p = 0.0169 

klein ‐ groot  ‐1,97  ‐2,98  ‐0,95  p = 0.0001 

 
Uit vorige analyses bleek dat de hoeveelheid structuurelementen vaak bepalend was voor de 
aanwezigheid van nachtvlinders in het landschap. Daarom worden in deze analyse enkel de 
hoeveelheid structuurelementen binnen een buffer van 50, 100, 250 en 500 m meegenomen in het 
model. Hieruit blijkt duidelijk dat ook nu weer de hoeveelheid structuurelementen binnen een straal 
van 250 m mede bepalend is voor de gemiddelde spanwijdte van nachtvlinders (Figuur 53). 

 
Figuur 53: DIC-waarden van de verschillende modellen 
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3.5. Bijzondere waarnemingen 

3.5.1. Adusta-uil (Mniotype adusta) 
Het lag niet in de verwachtingen van dit project zeer zeldzame soorten op te sporen. Met de vangst 
van een Adusta-uil op 19 juni in de Mene-Jordaanvallei te Hoegaarden werd desondanks een naar 
Vlaamse normen erg bijzondere waarneming verricht. Hoewel deze soort mogelijk populaties heeft in 
Limburg, werd ze al jaren niet meer waargenomen in Vlaanderen. Uit het voorjaar van 2013 liggen 
twee waarnemingen voor: naast bovenvermelde vangst werd de soort ook aangetroffen in Heurne 
(Tongeren) op 12 juni. Het biotoop van deze soort wordt omschreven als bosranden, graslanden & 
heiden: men zou ze dus niet meteen verwachten in relatief kleine natuurgebieden temidden van 
grootschalige agrarische landschappen, zoals op beide locaties het geval was. 

3.5.2. Bosrankgebonden soorten 
Tere zomervlinder, Bosrankdwergspanner, Witvlekbosrankspanner, Egale en Bruine 
bosrankspanner. Al deze soorten zijn van nature zeldzaam in Vlaanderen. Sommige, zoals de 
Bosrankdwergspanner, lijken recent hun areaal uit te breiden. Voorlopig ziet het er echter naar uit 
dat Oost-Brabant het zwaartepunt in de verspreiding van al deze soorten vormt. Als we ze 
rangschikken volgens de zeldzaamheid dan komen Tere Zomervlinder en Bruine bosrankspanner op 
de laatste plaatsen. Van de Tere zomervlinder werden mooie populaties aangetroffen in de Mene-
Jordaanvallei en de Ruwaalstraat/Dijlevallei.  

3.5.3. Beukentandvlinder (Drymonia obliterata) 
De Beukentandvlinder is een typische bossoort, exclusief gebonden aan beuk, waarvan de 
verspreiding in Vlaanderen erg beperkt is. Robuste populaties bevinden zich in de grotere 
boscomplexen rond Brussel en Leuven (Zoniënwoud,  Hallerbos, Meerdaalwoud). Daarbuiten zijn 
amper deftige populaties gekend. Deze soort heeft duidelijk zwerfneigingen. Meer dan eens werden 
exemplaren gevangen op totaal ongeschikte  locaties, zoals grootschalige akkercomplexen. De soort 
maakt dus niet noodzakelijk gebruik van houtkanten om landschappen te doorkruisen. 
 

 
 

Figuur 54: Beukentandvlinder (foto: Wim Veraghtert) 
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3.5.4. Veldgrasuil (Apamea anceps) 
Deze soort, die in Engeland en Frankrijk tot de algemenere  plattelandssoorten behoort, wordt in 
Vlaanderen nauwelijks nog gezien. Het was dan ook een verrassing om een exemplaar te vangen op 
het plateau van Leefdaal. Belangrijke conclusies kunnen uit deze ene waarneming helaas niet 
getrokken worden.  

3.5.5. Dennenbandspanner (Pungeleria capreolaria) 
Deze tot voor kort zeer zeldzame soort is aan een opmars in Vlaanderen bezig. Hoewel ze aan 
naaldbossen gebonden is, zwerft ze ook door ongeschikte gebieden. Eén exemplaar werd gevangen 
in het kleinschalig landbouwgebied te Zoutleeuw, een locatie die omgeven is door 
populierenaanplanten. 
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4. Enthousiasmeren vrijwilligersweefsel 
 
Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was bij dit project veel vrijwilligers te betrekken, is dit slechts 
in beperkte mate gelukt. Om vrijwilligers voor het veldwerk te bevragen werd tot driemaal toe een 
oproep geplaatst in een nachtvlindernieuwsbrief, die tweehonderd mensen met interesse in 
nachtvlinders bereikt. Naast vrijwilliger Bart Van Camp, die de opzet van het hele project 
mee uitwerkte,  werd terreinwerk ook uitgevoerd door René Meeuwis en Pascal Lauwereins. 
Daarnaast kregen we meermaals hulp van Yvon Princen. 
Het mag gezegd worden dat de opzet en de aard van een dergelijk project (hele nachten 
inventariseren volgens een strikt wetenschappelijk protocol in een –voor  natuurliefhebbers- minder 
interessante omgeving) vrijwilligers moeilijk kan bekoren. Bij inventarisaties in natuurgebied is zowel 
de interesse als de betrokkenheid van vrijwilligers groter. 
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5. Discussie 
 
Met deze studie trachtten we een zicht te krijgen op de impact die de landschapsschaal en -structuur 
hebben op de aanwezigheid van nachtvlinders in het landbouwgebied. Door modernisatie en 
schaalvergroting in de landbouwsector gingen heel wat natuurlijke structuren in het landschap 
verloren, elementen die een belangrijke ecologische functie vervullen voor vele soorten (Smart et al., 
2002, Croxton & Sparks, 2002; Burel et al., 2004; Ernoult & Alard, 2011).  
 
Ook nachtvlinders profiteren van de aanwezigheid van deze structuurelementen. Ze voorzien de 
vlinders van beschutting (Merckx et al., 2010), zorgen voor voedsel voor de larven (Waring & 
Townsend, 2003) en vormen een voortplantingsplaats voor imago’s. Kleinschalige 
productiegebieden herbergen over het algemeen nog een grotere hoeveelheid natuurlijke 
structuurelementen dan meer grootschalige landschappen. De weinige elementen die bewaard 
bleven in het grootschalige landschap raakten doorheen de tijd versnipperd en kwamen geïsoleerd 
te liggen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat kleinschalige landschappen een hogere 
soortenrijkdom, hogere aantallen en meer aantallen per soort herbergen in vergelijking met 
grootschalige landschappen. Deze verschillen worden voor een belangrijk deel verklaard door de 
hoeveelheid natuurlijke structuren als houtkanten, hagen, taluds en holle wegen die aanwezig zijn in 
het landschap binnen een straal van 250 meter rondom de vangstlocatie. 
 
Ook Fuentes-Montemayor et al. (2011) stelden vast dat de aanwezigheid van natuurlijke structuren 
binnen een afstand van 250 m van de vangstlocatie bepalend was voor de hoeveelheid 
nachtvlinders.  De oppervlakte binnen die straal die bedekt was met ruig gras of bosschage bleek de 
belangrijkste factor om de hoeveelheid macronachtvlinders en het aantal soorten dat in een 
landschap verwacht kan worden te voorspellen. De steeds terugkerende afstand van 250 meter doet 
vermoeden dat de landschapseffecten op zeer lokale schaal spelen en een dens netwerk aan 
natuurlijke elementen noodzakelijk is willen we op termijn de biodiversiteit in het landbouwlandschap 
niet volledig verliezen. 
 
Het belang van de aanwezigheid van structuurelementen als beschutting werd binnen dit project 
geïllustreerd door de beperkte aanwezigheid van spanners die in de grootschalige akkergebieden 
werden waargenomen. Van een relatief algemene soort als Gerande spanner werden in het 
grootschalig gebied slechts vijf exemplaren genoteerd, in de  kleinschalige niet minder dan 141. Voor 
Kleine groenbandspanner gaat het over 6 tegenover 83 exemplaren. Spanners zijn minder krachtige 
vliegers en bijgevolg gevoeliger aan weersomstandigheden tijdens de vlucht. Ze zullen dan ook - in 
tegenstelling tot pijlstaarten die erg goede en krachtige vliegers zijn,zowat in alle deelregio’s 
gevangen werden, ook te midden van grootschalige akkers ver weg van KLE’s - eerder de 
beschutting van landschapsstructuren opzoeken. Tot die conclusie komen ook Ekroos et al. (2010), 
die de diversiteit van dagvlinders en spanners onderzochten in Finse landbouwgebieden. Zij stellen 
dat maatregelen in het landbouwgebied voor deze groepen enkel de mobiele habitatgeneralisten 
zullen bevoordelen, tenzij gewerkt wordt aan een dicht netwerk van kleine landschapselementen en 
de aanleg van nieuwe oppervlakte hoogwaardig habitat. Dat is nodig om minder mobiele en meer 
kieskeurige soorten, waaronder een resem spanners kansen te geven in het agrarisch landschap.  
Ook in Engeland werd het belang van zelfs geïsoleerde kleine landschapselementen aangetoond in 
een studie van Slade et al. (2013). Die stelden vast dat zelfs zeer algemene generalisten zoals 
Haarbos en Groente-uil meer bij houtkanten en alleenstaande bomen gevangen dan in een open 
landschap zonder KLE’s. Dat is verrassend, omdat precies ook deze soorten in het Vlaams-
Brabantse agrarische  landschap tot de alomtegenwoordige en meest algemene nachtvlindersoorten 
behoren. 
Voor sterke vliegers speelt de schaalvergroting in het productiegebied mogelijk minder een rol. Dat 
suggereert de vangst van twee sterke vliegers Beukeneenstaart en Beukentandvlinder midden in het 
grootschalig landbouwgebied. Het zijn er toevallige ‘passanten’ die minder nood hebben aan 
beschutting bij het vliegen en het landschap doorkruisen op weg van punt A naar punt B.  
De nood aan beschutting lijkt voor een deel ook samen te hangen met de weersomstandigheden, 
zoals verwacht kan worden. Vele nachtvlindersoorten lijken bij ideale vliegsomstandigheden 
ongeschikte habitats (i.c. grootschalig akkerland) toch over te vliegen, vooral om warme nachten. In  
Zuid-West-Brabant werd bijv. op 12 augustus 2012 vastgesteld dat de verschillen tussen groot- en 
kleinschalig gebied in belangrijke mate ‘uitgevlakt’ werden, temeer omdat de temperatuur in het 
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akkerlandschap minder daalde dan in het lager gelegen kleinschalige landschap dat gesitueerd was 
in een beekvallei. Gestippelde rietboorder, Donkere  iepenuil, Bruine en Berkeneenstaart (resp. 
gebonden aan riet, iep, els en berk) zijn voorbeelden van soorten die toen te midden van 
grootschalig akkerland werden aangetroffen (zonder de nabijheid van bomen of houtkanten). 
 
Maar het belang van structuurelementen speelt niet alleen op landschapsniveau een rol. Fuentes-
Montemayor et al. (2011) toonden aan grasstroken met een breedte van 3 meter of meer waar een 
spontane structuurrijke kruiden- en grasvegetatie met opslag van houtige elementen zich kon 
vestigen hogere aantallen nachtvlinders met zich meebrachten dan ingezaaide grasstroken. 
Hetzelfde effect kon worden waargenomen wanneer soortenrijke graslanden vergeleken werden met 
hun conventioneel beheerde tegenhangers. In de meer structuurrijke vegetatie vinden nachtvlinders 
beschutting en voedsel. Dit wordt bevestigd door Kuussaari et al. (2007), die een positief effect 
aantoonden van een hogere vegetatie van semi-natuurlijke graslanden op de nachtvlinderdiversiteit. 
 
Maar het gaat verder dan dat. Niet alleen het verdwijnen van de natuurlijke landschapselementen 
speelt een rol in de achteruitgang van de biodiversiteit door schaalvergroting. Door schaalvergroting 
wordt het landschap ook minder divers en dat heeft een invloed op de aanwezige diversiteit (Firbank 
et al., 2008). De draagkracht van een landschap is immers niet enkel afhankelijk van kwaliteit van 
het habitat maar eveneens van de diversiteit van de verschillende habitats. De aanleg van 
kruidenrijke brede grasstroken, de aanplant van hagen en houtkanten en het respecteren van de 
bermbreedte in het grootschalig landschap kan dan ook voor nachtvlinders het verschil maken 
tussen voortbestaan of uitsterven. 
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6.  Conclusie 
 
Uit de resultaten van dit project bleek duidelijk dat kleinschalige productielandschappen meer 
soorten en hogere aantallen nachtvlinders herbergen dan grootschalige gebieden. Bovendien is ook 
het aantal nachtvlinders per soort hoger in kleinschalige gebieden. Middenschalige gebieden lijken 
eerder een verschraalde versie van het kleinschalige gebied.  
 
Een groot deel van de variatie in soorten en aantallen tussen de landschapsschalen kan verklaard 
worden door de hoeveelheid van natuurlijke structuurelementen die aanwezig is in het landschap. 
Om de diversiteit aan soorten in het landschap te behouden, moet dan ook maximaal worden 
ingezet op het behoud van de resterende natuurlijke elementen en herstellen van het agrarische 
productielandschap waar mogelijk.  
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8. Bijlage 

8.1. Bijlage 1 
 
Tabel 14: Overzicht van alle gevangen macro-nachtvlindersoorten per deelgebied tijdens het project  

(bron: www.waarnemingen.be) 
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Aangebrande Spanner 2 2 1 5

Aardappelstengelboorder 2 9 11 2 12 2 2 1 11 1 3 56

Absintmonnik 1 1

Adusta‐uil 1 1

Agaatvlinder 1 5 1 2 1 1 2 1 6 1 21

Amphipyra 

pyramidea/berbera 1 1

Appeltak 12 1 1 4 1 1 13 1 4 38

Berberisspanner 1 1

Berkenbrandvlerkvlinder 1 2 1 1 5

Berkeneenstaart 9 1 1 1 5 1 3 2 1 1 25

Bessentakvlinder 1 1

Beukeneenstaart 2 1 3

Beukentandvlinder 1 1 2 5 1 4 14

Blauwbandspanner 2 2

Blauwrandspanner 1 1

Bleke Eenstaart 1 1

Bleke Grasuil 1 1 9 1 4 1 1 1 19

Bleke Grasworteluil 6 3 1 1 3 1 1 6 22

Bochtige‐smele‐uil 1 1 2

Boogsnuituil 1 4 2 2 9

Bosbandspanner 1 1

Bosbesuil 1 1

Bosgrasuil 3 3

Bosrankdwergspanner 4 15 19

Bosspanner 1 1 1 3

Braamvlinder 1 6 9 1 2 1 1 1 2 24

Brandnetelkapje 2 2 3 1 5 1 3 1 2 1 1 22

Brandvlerkvlinder 5 6 12 8 20 13 4 13 2 4 2 16 1 1 3 110

Breedbandhuismoeder 2 3 5 3 6 4 23

Bruinbandspanner 1 11 12

Bruine Bosrankspanner 1 1

Bruine Breedvleugeluil 1 1 8 1 1 12

Bruine Eenstaart 1 3 2 1 2 4 13

Bruine Grijsbandspanner 6 6 9 5 8 1 2 2 1 2 3 1 1 47

Bruine Groenuil 1 1 2

Bruine Sikkeluil 1 1

Bruine Snuituil 4 49 14 25 112 5 37 7 15 5 16 16 4 9 3 321

Bruine Vierbandspanner 2 3 1 4 1 11

Bruine Wapendrager 3 6 17 4 2 3 1 6 1 43

Dennenbandspanner 1 1

Dennenpijlstaart 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 13

Dennenspanner 1 1 1 3

Donker Brandnetelkapje 1 6 3 1 4 2 1 3 1 5 1 28

Donker Halmuiltje 1 1 2

Donker Klaverblaadje 1 1 3 5 1 1 2 2 6 1 1 1 25

Donkere Iepenuil 1 1 1 1 4

Donkere Marmeruil 1 3 12 1 3 2 2 24

Donkergroene Korstmosuil 3 1 4

Donsvlinder 1 1 2 1 3 8

Draak 1 1

Driehoekuil 8 6 13 22 2 11 8 3 25 7 3 7 115

Drielijnuil 5 1 7 1 14

Drietand / Psi‐uil 1 1 2

Drievlekspanner 1 1

Dromedaris 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 14

Dubbelstipvoorjaarsuil 3 3

Duizendbladdwergspanner 1 1

Dunvlerkspanner 1 1

Dwergspanner spec. 1 9 3 1 3 4 21

Dwergstipspanner 1 1

Eekhoorn 1 3 4

Eenstreepgrasuil 1 1

Egale Bosrankspanner 7 1 1 1 10

Egale Dwergspanner 1 1 2

Egale Rietboorder 1 9 3 13

Egale Stofuil 19 16 12 4 2 3 3 3 1 2 1 1 1 68

Egelskopboorder 1 1

Eikentandvlinder 1 1

Esdoorntandvlinder 1 1
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Gamma‐uil 4 5 147 57 3 8 3 1 42 4 31 90 11 10 9 49 39 1 514

Geel Beertje 2 2 1 2 7

Geel Spannertje 2 1 1 1 1 6

Geelbruine Bandspanner 2 3 5

Geelbruine Rietboorder 1 1

Geellijnsnuituil 2 2

Gegolfde Spanner 1 5 6

Gekraagde Grasuil 1 1 1 1 5 2 9 1 2 2 25

Gele Agaatspanner 16 2 6 2 1 27

Gele Duinrietboorder 6 1 1 8

Gele Eenstaart 1 1 3 2 4 2 1 1 1 16

Gele Oogspanner 2 1 3

Gele Tijger 4 2 24 14 1 2 3 1 5 1 14 30 2 103

Gele‐lisboorder 2 4 1 3 10

Gelobd Halmuiltje 14 3 8 12 1 2 3 1 11 1 1 57

Gemarmerd Heide‐uiltje 1 1

Geoogde Bandspanner 6 2 1 5 5 19

Geoogde Worteluil 1 1 5 7

Gepijlde Micro‐uil 1 1 1 3

Gerande Spanner 4 17 37 33 7 43 7 1 1 10 19 1 3 1 184

Gerimpelde Spanner 1 1 1 2 5

Gestippelde houtvlinder 2 1 1 1 2 1 8

Gestippelde Oogspanner 1 3 1 5

Gestippelde Rietboorder 1 1 1 3

Gestreepte Goudspanner 1 3 1 2 5 1 1 1 15

Gestreepte Rietuil 1 1 1 1 1 5

Getekende Gamma‐uil 2 1 3 1 1 8

Geveerde Spikkelspanner 1 1 2

Gevlamde Uil 1 1

Gevlekte Zomervlinder 1 3 1 5

Gevorkte Silene‐uil 2 2

Gewone Agaatspanner 1 1

Gewone Bandspanner 5 3 22 4 5 22 2 4 6 5 7 7 1 1 3 97

Gewone Breedvleugeluil 1 13 3 3 19 1 2 56 21 17 3 139

Gewone Dwergspanner 1 1 2 1 5

Gewone Grasuil 1 2 1 2 1 1 3 1 12

Gewone Heispanner 1 1

Gewone Spikkelspanner 2 8 1 2 1 1 3 1 1 1 21

Gewone Stofuil 51 37 3 41 1 38 24 9 19 42 11 2 12 2 4 8 3 307

Gewone Velduil 2 2 2 1 7

Gewone Worteluil 10 5 8 11 5 2 14 1 2 9 23 7 7 1 11 10 5 4 135

Glad Beertje 1 24 40 33 7 2 11 5 12 3 1 1 140

Goudgele Boorder 2 2

Goudvenstertje 1 4 2 1 1 5 14

Granietuil 1 1 2

Graswortelvlinder 22 16 4 28 6 4 4 17 8 78 5 16 5 2 19 2 236

Grauwe Grasuil 1 2 2 1 1 1 1 9

Grauwe Monnik 1 1 2

Grijze Dwergspanner 1 1 1 3

Grijze Stipspanner 7 14 13 16 1 7 5 14 2 1 1 81

Groenbandspanner 6 2 1 3 5 1 1 8 2 29

Groene Blokspanner 2 1 1 1 5

Groene Dwergspanner 4 4 3 1 7 19

Groene Korstmosuil 1 1

Groente‐uil 18 24 11 13 5 47 17 5 14 28 33 11 13 25 6 6 15 37 328

Groot Avondrood 5 4 4 6 8 5 2 7 3 1 1 2 2 50

Groot Visstaartje 1 2 1 1 5

Grote Beer 1 49 4 2 2 1 31 1 91

Grote Groenuil 1 1 2

Grote Spikkelspanner 1 1

Grote Vierbandspanner 1 4 5

Grote Worteluil 1 1 1 3

Haarbos 16 39 73 110 139 46 44 73 89 45 19 100 82 11 7 25 40 20 978

Hageheld 1 1 1 2 2 7

Hagendoornvlinder 1 2 3 1 6 2 2 1 4 4 2 28

Halmrupsvlinder / 

Weidehalmuiltje 4 45 29 64 6 31 6 56 8 13 10 2 11 17 33 335

Halmuiltje spec. 18 3 8 16 2 27 12 3 4 2 18 58 2 3 4 5 3 188

Halvemaanvlinder 2 2 4

Hazelaaruil 2 7 7 1 3 2 1 23

Heidewortelboorder 1 1

Hennepnetelspanner 1 18 21 5 24 2 6 1 3 3 84

Herculesje 3 2 11 4 2 1 5 1 29

Heremietuil 4 6 1 11

Hermelijnvlinder 1 1

Hopdwergspanner 1 1

Hoplodrina sp. 6 1 7
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Hopsnuituil 2 1 1 4

Hopwortelboorder 2 1 3

Houtspaander 23 22 126 35 5 48 14 1 25 12 58 17 4 4 2 7 15 1 419

Huismoeder 14 31 3 8 24 10 21 12 9 10 49 13 27 14 44 3 3 3 298

Huisuil 3 3

Hyena 1 9 4 10 1 9 3 22 6 4 3 72

Iepentakvlinder 1 1

Kameeltje 1 6 1 1 1 1 1 3 15

Kamperfoelie‐uil 1 1

Katwilguiltje 2 2 1 1 1 7

Klaverblaadje 1 1 1 3

Klaverspanner 6 15 5 2 2 1 1 8 28 1 1 1 2 11 84

Kleine Beer 1 33 63 32 5 1 31 1 29 2 150 1 5 6 7 367

Kleine Blokspanner 1 1

Kleine 

Breedbandhuismoeder 2 2 1 5

Kleine Groenbandspanner 12 6 2 63 4 3 7 22 2 4 125

Kleine Groenuil 1 1 14 4 6 1 1 1 3 32

Kleine Herculesspanner 2 2 4

Kleine Hermelijnvlinder 1 1 1 1 2 1 2 9

Kleine Huismoeder 1 2 4 3 1 8 1 3 2 25

Kleine Rietvink 1 1

Kleine Voorjaarsuil 2 3 5

Kleine Wapendrager 1 2 3 6

Kleine Wortelhoutspanner 1 1

Kleine Zomervlinder 7 5 2 5 1 2 2 24

Komma‐uil 1 1 2

Koolbandspanner 1 1 1 1 4

Kooluil 1 1 6 5 4 1 14 5 1 8 1 1 4 24 76

Koperuil 2 5 43 3 11 31 2 3 2 8 5 6 7 1 2 1 132

Kortzuiger 3 4 7 2 1 3 8 1 29

Kroonvogeltje 1 1 2 1 5

Kweekgrasuil 15 12 1 39 5 17 2 16 1 15 7 15 145

Leverkleurige Spanner 3 1 2 1 7

Levervlek 2 4 11 1 1 1 2 2 1 25

Lieveling 5 6 6 1 4 2 3 5 1 2 1 1 2 2 41

Ligusterpijlstaart 3 1 1 4 2 2 2 1 16

Ligusterstipspanner 2 2

Lijnsnuituil 1 2 3 13 1 3 1 1 1 26

Lindeherculesje 2 1 1 1 1 6

Lindeknotsvlinder 1 1

Lindepijlstaart 1 2 1 1 5

Lisdoddeboorder 1 1

Maantandvlinder 1 1

Maanuiltje 10 1 5 16

Marmerspanner 1 30 2 2 1 2 3 41

Marmeruil 1 1

Meldevlinder 2 4 1 7

Melkwitte Zomervlinder 1 1

Mendicabeer 3 4 6 1 2 1 1 3 4 1 1 1 28

Meriansborstel 1 3 5 5 2 2 3 2 1 24

Moerasgrasuil 2 3 6 4 6 2 1 2 1 27

Morpheusstofuil 4 14 3 1 17 5 1 6 8 2 1 1 1 1 65

Muisbeertje 4 2 6

Naaldboombeertje 1 1 2

Nachtvlinder onbekend 1 0 3 4

Noctua janthe / janthina 1 9 12 5 12 4 1 5 2 51

Nunvlinder 3 14 2 2 2 23

Open‐

Breedbandhuismoeder 1 1 3 1 6

Open/Kleine 

breedbandhuismoeder 2 17 19

Oranje Iepentakvlinder 1 7 4 4 1 17

Oranje Wortelboorder 1 1 15 5 2 1 2 6 1 34

Oranjegeel Halmuiltje 12 1 28 1 7 3 51 4 6 113

Orvlinder 1 1

Paardenbloemspanner 1 1

Paddenstoeluil 1 1 2

Pauwoogpijlstaart 5 4 4 1 4 6 1 2 2 2 1 1 2 35

Peper‐en‐zoutvlinder 4 5 5 5 4 1 4 6 1 35

Peppel‐orvlinder 1 1 5 1 3 2 2 1 2 5 3 1 1 28

Perzikkruiduil 6 6 14 7 2 4 1 10 2 52

Piramidevlinder 1 1 2

Piramidevlinder spec. 2 2

Plakker 1 2 1 4

Populierenpijlstaart 17 15 25 14 3 16 14 8 10 2 9 33 5 6 5 4 6 192

Populierentandvlinder 4 4 3 2 4 6 1 24
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Populierenuil 1 1 1 3

Puntige Zoomspanner 1 1 1 1 4

Puta‐uil 1 3 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 21

Randvlekuil 1 1 2

Rietgrasuil 20 1 5 3 29

Rietvink 2 31 4 47 1 85

Ringspikkelspanner 2 4 3 13 3 1 3 7 1 37

Rode dennenspanner 1 1

Roesje 2 5 1 1 1 1 1 1 13

Rondvleugelbeertje 1 24 5 3 1 3 1 38

Rozenblaadje 1 3 18 2 1 3 8 2 38

Russenuil 1 1

Schaapje 1 3 2 1 1 2 1 2 13

Schaduwsnuituil 1 1 5 14 21 1 2 2 2 49

Schedeldrager 3 6 8 13 2 2 2 5 1 42

Schermbloemen‐

dwergspanner 1 22 6 2 2 1 1 3 2 1 41

Scherphoekbandspanner 4 1 1 6

Schijn‐piramidevlinder 1 1

Schijn‐sparspanner 1 1

Schilddrager 6 6 5 2 5 25 2 5 9 10 4 2 1 1 83

Schildstipspanner 1 3 16 38 1 8 5 1 19 3 1 96

Schimmelspanner 4 5 4 1 10 24

Sierlijke Voorjaarsuil 1 1

Silenespanner 1 1 2

Sint‐Jacobsvlinder 2 4 1 7

Slakrups 7 7 23 4 5 4 4 54

Smalvleugeldwergspanner 1 1

Sneeuwbeer 1 1 1 3

Snuitvlinder 3 9 16 5 3 4 3 1 1 7 1 2 1 3 59

Spaanse Vlag 1 2 3

Spitsvleugelgrasuil 1 1 1 3

Splinterstreep 1 1

Springzaadbandspanner 1 1

Spurrie‐uil 2 1 1 1 4 2 1 1 3 1 1 18

Stippelsnuituil 1 1 3 1 6

Stompvleugelgrasuil 70 28 13 5 62 28 3 20 3 2 8 7 1 10 3 263

Streepjesdwergspanner 2 1 3

Streepkokerbeertje 1 2 3

Stro‐uiltje 14 21 81 89 29 15 3 5 17 5 3 113 5 2 43 15 460

Taxusspikkelspanner 3 3 3 9 1 3 3 1 2 1 1 1 1 32

Tere Zomervlinder 6 3 9

Thera spec. 1 1 1 3

Turkse Uil 1 1

Tweekleurige Heremietuil 27 19 2 12 6 13 3 5 2 11 1 4 3 108

Tweekleurige Uil 1 1 2

Tweestip‐orvlinder 1 1

Tweestreepvoorjaarsuil 10 1 8 5 1 25

Tweevlekspanner 1 1

Vale Duinrietboorder 1 1

Vals Witje 4 5 6 15

Variabele Eikenuil 2 1 1 3 4 1 1 13

Variabele grasuil 19 1 7 1 2 1 31

Variabele Spanner 19 5 2 14 4 4 1 4 6 1 2 2 64

Variabele Spikkelspanner 1 6 3 1 2 1 14

Variabele Voorjaarsuil 5 1 20 2 3 31

Variabele W‐uil 1 1 2

V‐dwergspanner 1 8 6 7 5 5 32

Veldgrasuil 1 1

Vierbandspanner 1 4 9 2 2 2 3 5 3 1 1 1 3 4 41

Vierbandspanner spec. 9 2 4 1 3 2 1 1 23

Vierkantvlekuil 15 20 35

Vierstipbeertje 1 2 1 4

Vlekstipspanner 6 4 7 7 2 2 7 1 1 1 1 1 1 1 42

Vogelwiekje 1 1

Volgeling 1 14 3 1 9 1 1 2 1 1 7 2 43

Voorjaarsdwergspanner 1 2 3

Vuursteenvlinder 4 4 2 22 3 10 5 9 1 1 2 63

Wapendrager 5 9 3 6 3 3 3 32

Wilgendwergspanner 3 1 4

Wilgenschorsvlinder 8 7 1 2 3 3 24

Wilgentandvlinder 2 2

Wit Spannertje 1 1

Witlijntandvlinder 3 3

Witstipgrasuil 1 8 2 3 5 1 1 5 1 2 1 30

Witte Grijsbandspanner 7 1 1 3 5 4 2 23

Witte Hermelijnvlinder 1 2 1 1 2 2 9
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Witte Schaduwspanner 1 1 7 3 2 2 2 18

Witte Tijger 9 26 3 7 21 3 1 9 3 46 2 3 6 2 141

Witte‐l‐uil 1 1 2

Witvlakdwergspanner 1 1 2

Witvlekbosrankspanner 7 2 9

Witvlekspikkelspanner 3 3

Wortelhoutspanner 3 1 2 2 8

Zandhalmuiltje 8 7 8 11 7 8 15 1 6 11 1 2 4 9 98

Zesstreepuil 7 1 2 4 14

Zilveren Groenuil 1 1 1 1 1 5

Zilverstreep 9 3 2 5 1 1 21

Zomervlinder 1 1 5 1 2 10

Zuidelijke Bandspanner 1 1

Zuidelijke Stofuil 1 1 1 2 1 1 2 3 1 4 1 18

Zuringuil 4 4 1 4 2 3 3 1 1 23

Zwart Beertje 1 4 4 1 4 2 2 18

Zwartbandspanner 1 1 1 1 1 5

Zwarte‐c‐uil 6 21 10 23 53 2 12 4 28 8 9 33 2 3 15 11 13 253

Zwarte‐w‐vlinder 1 1 2

Zwartkamdwergspanner 1 1 3 1 6

Zwartstipspanner 1 1 1 1 4

Zwartvlekdwergspanner 1 3 1 1 1 7

Eindtotaal 613 762 1639 1318 625 1037 644 293 540 462 728 1347 378 157 227 332 365 185 11652
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