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Maak van je tuin een vlinderparadijs

Vlindergids 
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GEHAKKELDE AURELIA
Polygonia  c-album
Oranje met veel zwarte vlekken
Gekartelde vleugelrand

Grote blauwe 
oogvlek

DAGPAUWOOG
Inachis io
Onze meest getelde dagvlinder
Rood en zwart op elke vleugel

KONINGINNENPAGE
Papilio machaon
Onze grootste inheemse 
dagvlinder, blauwe en rode 
vlekken op achtervleugel

KLEIN KOOLWITJE
Pieris rapae
Zit in bijna elke tuin

Weinig zwart op 
de vleugeltoppen
Twee zwarte vlekjes 
op de voorvleugels

KLEIN GEADERD WITJE
Pieris napi
Donkere aders in de vleugels
Opgelet: in de vlucht is dit 
niet goed zichtbaar

DISTELVLINDER
Vanessa cardui
Oranje met zwarte 
vlekken, vleugeltop zwart met 
witte vlekken 
Onderkant lichtbruin 
met een complexe 
tekening

ICARUSBLAUWTJE
Polyommatus icarus
Vliegt meestal laag 
boven het gras, oranje 
vlekjes op de 
achtervleugel

Bovenaan 
felblauw

BRUIN ZANDOOGJE
Maniola jurtina
Oogvlek heeft meestal
1 wit puntje. Onderkant 
achtervleugel zonder witte 
vlekjes

ORANJE LUZERNEVLINDER
Colias croceus
Grote geel-oranje vlinder met zwarte 
vleugelrand aan de binnenzijde 
Er bestaat ook een lichte vorm

ORANJE ZANDOOGJE
Pyronia tithonus
Kleiner dan het bruin zand-
oogje In de oogvlek staan 
2 witte puntjes

Op bovenzijde 
bruine band langs 
de vleugelrand.  
Onderkant met 
witte vlekjes 
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BOOMBLAUWTJE
Celastrina argiolus

Vliegt vaak langs struiken 
en bomen. Bovenaan blauw 

Onderaan grijswit 
zonder oranje

LANDKAARTJE
Araschnia levana
Kleine soortATALANTA

Vanessa atalanta
Trekvlinder die in de 
winter in Spanje zit, 
witte vlekken op top 
van voorvleugel

Zwarte vlinder met 
brede oranje band 
op elke vleugel

De onderkant lijkt 
op een landkaart

Opvallende zwart-witte 
banden (zomergene-
ratie)

Oranje met 
zwarte en gele 
vlekken op de 
voorvleugel

KLEIN KOOLWITJE
Pieris rapae
Zit in bijna elke tuin

Vleugels 
eindigen in 
een puntje

CITROENVLINDER
Gonepteryx rhamni
Mannetjes felgeel, vrouwtjes 
groenig wit

BONT ZANDOOGJE
Pararge aegeria
Bruin met geelwitte vlekken

Zwarte oogvlekjes 
met een wit puntje op 
de achterrand van de 
vleugels

Bovenaan 
felblauw

KLEINE VOS
Aglais urticae
Onregelmatige achter-
rand met blauwe vlekjes

GROOT KOOLWITJE
Pieris brassicae
Heel wat groter dan klein koolwitje

Opvallende zwarte 
vleugeltoppen 

Grote zwarte vlek in 
voorvleugel

ORANJETIPJE Anthocharis cardamines
Lentevlinder met geelgroen gemarmerde 
onderkant. Het vrouwtje zonder oranje 
vleugelpunt.  

BUXUSMOT  
Cydalima perspectalis
Driehoekige vorm. Vleugels wit 
met donkerbruine rand.  
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Schitterend! 
Je wil je tuin omvormen tot een waar vlinderparadijs. Dat zullen de dagpauwoog,  

het boomblauwtje en het bont zandoogje zeker appreciëren. Dit boekje geeft je concrete 
tips om het vlinders naar hun zin te maken in jouw tuin.

Ruim 9% van Vlaanderen wordt ingeno-
men door tuinen. Ook voor vlinders is die 
oppervlakte belangrijk. Tuinen kunnen 
enerzijds leefgebieden voor vlinders zijn 
of anderzijds dienen als rustplaatsen waar 
zwervende vlinders even kunnen bijtanken.  

Door die dubbele functie kan je met 
jouw tuin echt het verschil maken. Je tuin 
inrichten voor vlinders is niet zo moeilijk. 
De juiste planten en enkele wildere stukjes 
kunnen wonderen doen. 
Aan de slag!

Grote vos
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Je tuintype én de omgeving van je huis bepalen het aantal vlinders in je tuin.

1 2 3 4
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Vlinders houden van nectar 

Vlinders fladderen veel rond. Hun lichaams-
temperatuur kan boven dertig graden stijgen 
wanneer ze actief zijn. De energie voor al dat ge-
fladder halen vlinders vooral uit suikerhoudend 
voedsel, zoals nectar. Die nectar halen  
ze uit bloemen. 

De ene bloem is de andere niet: sommige 
produceren veel nectar, andere helemaal geen. 
Om het vlinders naar hun zin te maken is het 
belangrijk dat je de juiste bloemen aanplant.
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- VLINDERSTRUIK -

De van oorsprong Aziatische struik produceert 
veel nectar. Het is een typische vlinderplant die in 
de zomer veel vlinders lokt. Probeer wel te kiezen 
voor een variant die zich niet uitzaait, zoals de 
Buddleja argus.

- WILDE MARJOLEIN -

De ‘oregano’ uit de kruidentuin is niet enkel voor 
mensen een lekkernij. Als de plant bloeit komen 
vlinders en bijen er massaal op af. Hij is ook van 
levensbelang voor het muntvlindertje. 

- LAVENDEL -

Vlinders en bijen zijn dol op deze heerlijk ruikende 
plant. Hij groeit het liefst op een droog plekje in 
de zon.

- KRUIPEND ZENEGROEN -

De bodembedekker groeit goed op niet te droge 
plaatsen. Het is een inheemse voorjaarsbloeier 
die in borders gebruikt kan worden, maar ook wel 
durft op te duiken in gazons. 
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Wilde marjolein

Lavendel

Kruipend zenegroen
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- TUINJUDASPENNING -
 

Tuinjudaspenning is niet enkel geliefd om zijn 
nectar, oranjetipjes gebruiken hem ook om er 

hun eitjes op te leggen. Kijk in het late voorjaar 
uit naar de rupsen op stengels en zaden. 

- KONINGINNENKRUID -
 
De plant wordt gemakkelijk een meter hoog en 
heeft prachtige grote roze bloemen in de zomer: 
een feestdis voor vlinders, zweefvliegen en 
andere beestjes.
 

- VERBENA BONARIENSIS -
 
De zustersoort van het inheemse ijzerhard  
produceert opvallende purperen bloemen die 
geliefd zijn bij heel wat dagvlinders.  

- HEELBLAADJES -
 
Heelblaadjes is een inheemse plant uit de  
composietenfamilie die gele bloemen  
voortbrengt. Een andere gele composiet is  
jakobskruiskruid, die ook tal van vlinders lokt, 
maar gemakkelijk uitzaait en giftig is voor  
paarden. 

- HEMELSLEUTEL -

Een vetplant die mooi roze bloeit in de hoog-
zomer. Vlinders vinden hem geweldig.

Hemelsleutel

Tuinjudaspenning
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Smaken verschillen

Iedere vlinder heeft zo zijn eigen favoriet. Dus hoe meer verschillende nectarplanten in je tuin, hoe groter 
het aantal vlindersoorten dat je ziet verschijnen. Een rijke vlindertuin biedt nectar van de lente tot de 
herfst. Daar smullen ook bijen en andere insecten van en zo help je vlindersoorten te overwinteren. 

Oranjetipje op pinksterbloem 

LENTE ZOMER HERFST

Wilde margriet 

Rode klaver

Oranje zandoogje op  
jacobskruiskruid

Klimop

Dagpauwoog op zonnehoed 
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Strak gazon of  
losse bloemenwei?

Gazons als groene biljartlakens: vlinders hebben 
er niets aan. Wie in zijn tuin een (deel van) zijn 
gazon kan omvormen tot bloemenwei, kan een 
pak meer dieren verwelkomen. Je eigen stukje 
hooiland met margrieten, knoopkruid, biggen-
kruid of rolklaver wordt vanzelf het leefgebied 
voor vlinders, sprinkhanen en tal van andere 
ongewervelden. Als je tuin niet te klein is en er 
planten als (schapen)zuring en rolklaver groeien, 

maak je kans op je eigen populatie kleine vuur
 

vlinder of icarusblauwtjes.
 
Ook zandoogjes weten 

zo’n hooiland erg te appreciëren. 

Het meest duurzame is om je tuin niet in te 
zaaien met speciale zadenmengsels maar om je 
gazon op een natuurlijke wijze te laten evolueren 
tot bloemenweide. Voor dat laatste heb je wel 
geduld nodig en is het nodig het gras hooguit 
enkele malen per jaar te maaien en het maai-
sel af te voeren. Na verloop van tijd verschijnen 
vanzelf bloeiende kruiden in je grasland.
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Aan deze planten 
hebben vlinders niets

Je kan een tuin vol bloemen hebben, maar toch geen enkele 
vlinder zien fladderen. Waarschijnlijk staan er dan te veel  
planten in je tuin waar vlinders niet van houden. Enkele  
populaire planten hebben geen enkel nut voor vlinders.  
We sommen er enkele op. 
 

• Hortensia
• Hosta
• Geraniums
• Tulp
• Rozen
• Klaproos
• Passiebloem (klimplant)
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Microklimaat

Vlinders hebben de zon nodig om op te warmen. 
In de voormiddag zoeken ze de warmste plekjes 
op in je tuin. Vlinders zijn heel gevoelig. Ze mer-
ken kleine temperatuurverschillen op die voor 
ons niet waarneembaar zijn. Daarom vinden ze 
een tuin met veel structuur belangrijk. Daarin zijn 
meer windluwe hoekjes die nodig zijn om op te 
warmen. Je kan structuur aanbrengen in een tuin 
door een strak geschoren haag te vervangen 

door een struikenrij waarvan de rand wat grilliger 
is en een beetje lijkt op een natuurlijke bosrand. 
Je kan ook borders aanleggen waarin de planten 
niet allemaal even hoog zijn. De variatie aan 
hoge en lage planten zorgt voor plekjes die snel 
opwarmen. Ook op kale grond warmen vlinders 
sneller op dan wanneer ze op de grasmat zitten. 
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LEVENSCYCLUS

Een vlindervrouwtje legt tijdens haar leven zoveel 
mogelijk eitjes. Die legt ze niet zomaar ergens, 
elke vlinder heeft haar specifieke voorkeur.  
De belangrijkste taak van het vrouwtje is om een 
locatie te vinden die niet alleen veilig is voor de 
eieren, maar waar ook voldoende voedsel is voor 
de jonge rupsen. 

Als de rupsen uit het ei kruipen, gaan ze direct op 
zoek naar voedsel. Eten is het enige waar ze aan 
denken. Dit geeft hen de nodige energie om in 
enkele weken uit te groeien tot een rups die klaar 

is om te verpoppen. Binnen in de pop vindt de 
grote metamorfose plaats. Tot de vlinder klaar is 
om naar buiten te kruipen. De vlinder pompt zijn 
vleugels op en is klaar voor een leven van enkele 
dagen tot maanden. 

Van elke honderd eieren die een vlinder legt, 
groeien er slechts een vijftal uit tot volwassen 
exemplaren die opnieuw kunnen paren.  
Net voldoende om de volgende generatie veilig 
te stellen. 

Levenscyclus landkaartje 
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METAMORFOSE
Rupsen van vlindersoorten kan je het hele jaar op allerlei plaatsen waarnemen. De meeste vlinderrupsen 
zijn aanwezig tussen april en september. Kan jij de rupsen met de juiste vlinder verbinden? 

1) rups oranjetipje - C) vlinder oranjetipje • 2) rups atalanta - A) vlinder atalanta • 3) rups gehakkelde aurelia - B) vlinder gehakkelde aurelia

1 2 3

A B C
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De juiste bloemen voor vlinders 
zijn belangrijk, maar vergeet 
ook rupsen niet. Wie de juiste 
planten in zijn tuin heeft, kan ook 
een vlinderpopulatie in zijn tuin 
krijgen. Heb je look-zonder-look 
of judaspenning in de tuin, kijk 
dan uit naar het oranjetipje, dat 
in de lente haar eitjes legt op 
die planten. Op wilde hop, een 

slingerplant, kan je de rups van 
de gehakkelde aurelia vinden. 
In de kruiden- en moestuin is 
het uitkijken naar de opvallende 
rupsen van de koninginnenpage, 
die dille, venkel en worteltjes 
verkiest. Het geknabbel aan de 
blaadjes moet je er dan wel bij-
nemen. Als je in je tuin een hoekje 
hebt waar het gras maar één keer 

per jaar gemaaid wordt, heb je 
een potentieel leefgebied voor 
zandoogjes en dikkopjes. Zelfs 
netels en distels zijn belangrijke 
vlinderplanten. Wie sporkehout 
(een struik) plant, kan dan weer 
de rupsen van citroenvlinder en 
boomblauwtje verwachten.

ETEN VOOR RUPSEN

Rups van de koninginnenpage
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ETEN VOOR RUPSEN

Rups van koolwitje
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Hoe vlindervriendelijk 
   is je tuin? Vink aan wat je al hebt en 

kijk wat er nog mogelijk is
✓

  Inheemse boom (of grote 
struik) Voedselplant voor rupsen 
van tal van (nacht)vlinders.  
In boomholtes kunnen vlinders 
overwinteren. Extra pluspunt  
als de plant ook veel nectar  
produceert (boswilg).

  Inheemse haag Inheemse 
struiken bieden beschutting en 
doen soms dienst als nectarplant. 
Laat meidoorn en sleedoorn in bloei 
komen. 

  Voedertafel  
Voeder de vlinders  
(rottend) fruit. Zowel 
overdag als ’s nachts druk 
bezocht bij goed weer. 

  Ruig hoekje  Hier kunnen rupsen en poppen de 
winter doorbrengen zonder te worden weggemaaid. 
Brandnetels vormen voedsel voor tal van rupsen.
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  Houtstapel of 
takkenhoop Bij mooi 
weer gaan vlinders erop 
zitten om op te warmen in 
de zon. In de herfst vinden 
sommige vlinders er een 
beschut hoekje voor hun 
winterslaap.
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Hoe vlindervriendelijk 
   is je tuin? Vink aan wat je al hebt en 

kijk wat er nog mogelijk is

 Border met nectarplanten Essentieel voor  
vlinders. Ruime keuze aan inheemse en uitheemse bloemen. 

  Begroeide gevel 
Bloeiende klimop biedt veel 
nectar in de herfst. Vlinders 
vinden er beschutting. 
Boomblauwtjes leggen hun 
eitjes op klimop.

  Moestuin Lekker 
eten uit eigen tuin.  
Koolwitjes en koningin-
nenpages snoepen mee. 

  Kruidentuin Bloeiende  
kruiden zoals tijm, salie en marjolein 
zijn nectarkroegen voor vlinders.

Je huis is 10% meer waard met een groene tuin

Bomen en struiken vangen grote hoeveelheden fijn stof op

Een goed aangelegde vlindervriendelijke tuin is minder arbeidsintensief  
en 1/3e goedkoper dan een betegelde tuin

  Bloemenwei  
Bonuspunten als je je 
eigen hooiland aanlegt!
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LANGE AFSTANDSVLIEGERS
------------------------- 
Je kent wellicht trekvogels, maar er zijn 
ook trekvlinders: soorten die hier de winter 
niet kunnen doorbrengen maar elk jaar, 
vanuit het zuiden, naar ons land vliegen. 
Vlinders worden geen jaren oud, dus voor 
elke vlinder betekent zo’n reis een enkele 
rit. Vlinders die hier aankomen, sterven bij 
ons. Hun nakomelingen vliegen dan weer 
zuidwaarts. 

Distelvlinder   
Reizende dame
Distelvlinders zijn in staat om 5000 km af te  
leggen op twee weken. Hun  voorkomen is  
onregelmatig: in sommige 
jaren zien we nauwelijks  
distelvlinders, in andere jaren 
wordt ons land overspoeld. 
De gracieuze vlinder kreeg 
in Engeland de mooie naam 
‘Painted lady’. 

Atalanta
Nummervlinder
Atalanta’s koloniseren elk jaar onze streken 
vanuit het Zuiden. Steeds vaker probe-
ren ze hier als volwassen vlinder 
de winter door te komen, en in 
zachte winters lukt dat ook. 
Wie oog heeft voor detail, kan op 
de onderzijde van de vleugel het getal ‘80’ 
zien; vandaar zijn oude naam ‘nummervlinder’.

Gamma-uil
Pistooltje 
Een ‘bruine mot’ die zowel 
overdag als ’s nachts actief is. Op 
de voorvleugel staat een witte 
tekening die lijkt op de letter 
gamma of op een pistooltje. De 
gamma-uil is een zeer algemene 
bezoeker van bloemen zoals lavendel of vlinder-
struik.

Kolibrievlinder
Onrust
Een ware sensatie voor het oog! De kolibrievlin-
der werd vroeger wel eens ‘onrust’ genoemd, en 
dat is een passende omschrijving. Dit zenuwachti-
ge beestje doet door zijn lange roltong en gedrag 
aan een echte kolibrie denken. In vlucht vallen de 

 Wie 
fladdert daar?
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oranje achtervleugels op.  
Eigenlijk  behoort hij tot de 
nachtvlinders, maar hij is 
uitsluitend overdag actief.

OPVALLERS
-----------
Vlinders zijn doorgaans goed herkenbaar. 
Door hun felle kleuren kunnen we hen 
makkelijk herkennen en tellen.

Dagpauwoog
Territoriale macho
Mannelijke dagpauwogen bakenen 
op zonnige dagen een 
territorium af. Geen 
enkele vlinder mag dan 
in zijn buurt komen. 
Zelfs een blaadje 
dat voorbij vliegt 
wordt grondig 
onderzocht. 

Koninginnenpage
Vlinderkoningin
De meest spectaculaire onder onze dagvlinders. 
Je kan de schoonheid wel eens in je tuin  
spotten, waar ze op zoek gaat naar worteltjes, 

dille en venkel. Op die planten 
worden eitjes afgezet.  
Mannetjes vertoeven vaak  
op hoge punten in het land-
schap (zoals heuveltoppen 
of terrils).

Citroenvlinder
Onmiskenbaar geel
Er zijn maar weinig vlinders die je vanuit een 
rijdende auto kan herkennen. Maar met een 
mannetje citroenvlinder lukt dat wel: een grote, 
knalgele vlinder. In bosrijke regio’s voelt hij zich 
thuis, vooral als zijn favoriete plant sporkehout 
er groeit. In het volwassen stadium wordt een 
citroenvlinder tot één jaar oud, en daarmee is hij 
recordhouder onder de inheemse vlinders. De 
vrouwtjes van de citroenvlinder hebben dezelfde 
vorm, maar zijn groenig wit van kleur, waardoor 
ze soms verkeerdelijk voor een koolwitje worden 
aanzien.
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DUBBELGANGERS 
-----------------

‘Het koolwitje’ is een verzamelnaam voor 
drie soorten witjes die in Vlaanderen veel 
voorkomen. Als je ze goed kan bekijken, 
zijn ze duidelijk te onderscheiden. Maar in 
vlucht zijn ze amper uiteen te houden. 

Klein koolwitje (1)

14 dagen wit
De meest algemene vlinder van Vlaanderen. Net 
als veel andere vlinders is het klein koolwitje als 
volwassen vlinder geen lang leven beschoren. 
Gemiddeld fladderen ze een week of twee rond. 
Een vlinder brengt dus meer tijd door als rups of 
pop dan als volwassen vlinder.  
 
 
 

Groot koolwitje (2)

Grote broer
Het groot koolwitje is een kop groter dan het 
klein, maar dat verschil zie je best als ze op een 
bloem naast elkaar zitten. Apart kan je hen 
herkennen door naar de hoeveelheid zwart aan 
de vleugelpunt te kijken: veel bij groot koolwitje, 
slechts een klein hoekje bij klein koolwitje.

Klein geaderd witje (3)

Het klein geaderd witje verschilt van zijn broertjes 
door de opvallende grijsgroene schubjes rond 
de aders op de onderzijde van de vleugel. Van de 
drie algemene witjes komt die soort het minst in 
tuinen voor. Hij heeft een voorkeur voor vochtige 
plekken zoals graslanden en bosranden. Daar 
groeien pinksterbloem en look-zonder-look, 
twee geliefde voedselplanten.

1 2 3
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KLEINTJES 
----------
Grote vlinders vallen op, maar ook de 
kleintjes zijn het bekijken waard. Er zijn 
enkele vlinderfamilies die uitsluitend uit 
kleine soorten bestaan, zoals de blauwtjes, 
kleine pages, vuurvlinders en dikkopjes.

Groot dikkopje
Graspop
Net als veel andere dikkopjes legt het groot dik-
kopje eitjes op hoge grassen. De ontwikkeling van 
ei tot vlinder neemt ongeveer een jaar in beslag. 
Meer dan 300 dagen daarvan brengt hij door als 
rups. Als die gaat verpoppen spint hij dicht tegen 
de grond een cocon tussen grassprietjes. 

Boomblauwtje
Mierenvriend
Rupsen van het boomblauwtje  
produceren een zoete stof die bij 
mieren erg in de smaak valt.  
De mieren beschermen de 
rupsen dan ook tegen 
belagers. Rupsen eten 
van klimop, sporkehout 
en grote kattenstaart.  
Hun leefgebied zijn  
bosranden, maar ook  
(stads)tuinen. 

Kleine vuurvlinder 
Fijnproever
Niet alle soorten nectar vallen bij vlinders in  
de smaak. De kleine vuurvlinder heeft een 
uitgesproken voorkeur voor tijm, akkerdistel en 
leeuwentand, terwijl hij ereprijs, klaver en walstro 
veelal links laat liggen. 
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GEBOREN VERLEIDERS 
---------------------
Dagvlinders fladderen rond bij zonnig  
weer en zoeken hun partner op het zicht.  
Ze hebben verschillende strategieën om 
vrouwtjes het hof te maken. 

Oranje zandoogje (1)

Geur van de liefde
Bij sommige vlinders kan je mannetjes gemak-
kelijk van vrouwtjes onderscheiden. Een mannelijk 

oranje zandoogje heeft op 
zijn voorvleugel een donkere 

veeg in het oranje 
veld, de zoge-
naamde geurstreep. 

Om een vrouwtje te 
verleiden, laat hij uit 

die streep een heerlijk parfum vrijkomen wanneer 
ze langs fladdert.

Bont zandoogje (2)

Actief versus passief
Net als bij mensen heb je bij vlinders ook  
verschillende karakters. Zo blijken er heel actieve 
bonte zandoogjes te bestaan, maar 
ook iets ‘luiere’. De eerste categorie zijn  
mannetjes die de hele dag rondfladderen  
op zoek naar een vrouwtje. De andere groep 
bezet een interessante stek in het zonnetje en 
wacht gewoon tot daar
een vrouwtje komt 
aangevlogen.

1 2
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SCHONE SLAPERS
-----------------
De meeste vlinders brengen de winter  
als rups of pop door, maar sommige als 
volwassen vlinder. Zij houden een  
winterslaap en fladderen op de eerste 
lentedagen opnieuw vrolijk rond. Nadat ze 
gepaard hebben, leggen ze het loodje. 

Gehakkelde aurelia
Dor blaadje
Op het eerste zicht zou je denken dat je een 
beschadigde vlinder ziet, een verhakkeld exem-
plaar, maar nee, de gehakkelde aurelia heeft een 
ongewone vorm. Als hij de winter doorbrengt 
in een holle boom of in een houtstapel, valt hij 
helemaal niet op. Met gesloten vleugels lijkt hij op 
een dor blaadje. 

Kleine vos
Volgetankt de winter in
Net als zijn broer de dagpauwoog brengt de 
kleine vos de winter geregeld binnenshuis door. 
Op zolder, in de garage, in een kelder, tuinhuis of 
bunker: als het maar beschut is en de tempera-
tuur liefst constant. Buiten durft hij te overwin-
teren in een holle boom. Net voor de winter veel 
nectar drinken is essentieel voor een geslaagde 
winterslaap: klimop en andere herfstbloeiers zijn 
voor de kleine vos onontbeerlijk.
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STIEKEMERDS
-------------

Vlinders vallen op omdat ze bij zonnig weer 
rondfladderen en op bloemen zitten. Maar 
sommige soorten doen daar niet aan mee 
en verstoppen zich graag. 

Eikenpage (1)

Zoetekauw
Weinig waargenomen, maar toch vrij algemeen: 
de eikenpage leidt een verborgen bestaan dat 
zich vooral in de kruinen van eiken afspeelt. Op 
warme zomerdagen zie je hem wel eens fladderen 
rond een boomtop. Bloemen interesseren hem 
weinig, want de eikenpage is verzot op honing-
dauw, een zoete stof die bladluizen produceren. 

Sleedoornpage (2)

Minigolfballetjes
Een ontmoeting met een sleedoornpage is altijd 
een toevalstreffer. De vlinder fladdert rond in  
augustus, maar laat zich zelden opmerken.  
Net als de eikenpage is hij gek op honingdauw die 
hij van de bladeren likt. Sleedoornpages zie je het 
vaakst in de winter. Dan kan je de witte eitjes,  
minigolfballetjes ter grootte van een spelden-
knop, op de twijgen van sleedoorn vinden. 

1 2
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NACHTRAVEN 
-------------
In Vlaanderen komen meer dan 50  
soorten dagvlinders voor, maar het aantal  
nachtvlindersoorten loopt tegen de 2000. 
Daar zijn veel kleine motjes bij, maar 
evenzeer spectaculaire en kleurrijke  
spanners, beervlinders en pijlstaarten.

Hagedoornvlinder
Geel in het donker
Wie denkt dat nachtvlinders uitsluitend  
bruine en grijze motten zijn, heeft het mis.  
De hagedoornvlinder is een algemene  
verschijning in elke tuin. Je zou hem de  
citroenvlinder van de nacht kunnen noemen.  
De hagedoornvlinder behoort tot de familie van 
de spanners, waarvan er in Vlaanderen nog zo’n 
300 andere soorten voorkomen. 

Spaanse vlag
V.I.M. (Very important moth)
Vooral in het oosten van Vlaanderen laat die 
fraaie nachtvlinder zich steeds vaker opmerken. 
De Spaanse vlag is zowel overdag als ’s nachts 
actief. Hij  bezoekt graag vlinderstruiken en  
koninginnenkruid. Dankzij de Europese  
habitatrichtlijn geniet de soort Europese  
bescherming. 
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De vlinderexpert  
Tips van kenners

Inheemse struiken en  
bomen voor vlinders
 

Hugo Wouters,  
vlinderwerkgroep Natuurpunt
 
Vlinders associëren we meteen met bloemen, 
maar ook bomen mogen we niet vergeten.  
Van enkele soorten dagvlinders leven de 
rupsen op inheemse bomen en struiken. Zo 
is de zomereik de waardplant voor eikenpage, iep 
voor iepenpage, sleedoorn voor sleedoornpage 
en sporkehout (of vuilboom) voor citroenvlinder 
en boomblauwtje. Bovendien zijn er tientallen 
soorten nachtvlinders gebonden aan specifieke 
inheemse bomen, zoals wilg, berk, linde en es.

 
 

Maak je tuin vooral 
NIET winterklaar
 Ortwin Hoffmann,  

vlinderteller 

Het gras kort, dode stengels verwijderd: zo gaan 
veel klassieke tuinen de winter in. Helaas is dat 
niet ideaal voor vlinders. Veel soorten overwin-
teren als rups of pop. Een rups kan wegkruipen in 
een graspol, een pop hangt aan een dode stengel 
of ligt beschut op de grond tussen afgevallen 
bladeren. Als alles kort gemaaid is, dode 
stengels afgeknipt en blaadjes afgevoerd, 
blijft er voor rupsen geen geschikt plekje 
over. Laat dus (een deel) van dode stengels 
staan en verwijder geen bladeren onder de strui-
ken. Als je een bloemenwei hebt aangelegd, kan je 
ervoor kiezen om een rand ongemaaid de winter 
in te laten gaan.

Boomblauwtje
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Voorzie schuilplaatsen 
voor vlinders 

Wim Veraghtert, 
coördinator De Grote Vlindertelling
 
Sommige vlindersoorten, zoals de citroenvlinder 
en de kleine vos, overwinteren als volwassen 
vlinder. Zij zoeken in de late herfst een beschut 
plekje om de winter door te brengen. Vooral de 
dagpauwoog en de kleine vos vind je in gebouwen 
(schuurtjes, zolders, bunkers). Als een vlinder 
binnen zit in een ruimte die niet verwarmd wordt 
(zoals een tuinhuisje), dan kan je hem daar rustig 
laten overwinteren. Maar als je er één vindt die 
op een minder geschikte plek zit, dan kan je 
hem best verplaatsen. Zet de vlinder dan op een 
beschutte plek zoals een schuurtje of tuinhuis. 
Houtstapels, holle bomen of dichte  
begroeiingen van klimop zijn ook geliefde 
slaapplaatsen voor vlinders. 
 

 

Kweek je 
eigen vlinderplanten

Wouter Vanreusel,  
vlinderexpert Natuurpunt

In allerlei winkels kan je tegenwoordig een waaier 
aan interessante vlinderplanten kopen. Vaak gaat 
het ook om inheemse soorten, maar soms zijn 
de planten toch anders dan de originele soorten. 
Dat komt omdat de planten (of de zaden) van 
elders (bijv. Oost-Europa) afkomstig zijn. Door 
kleine verschillen in de genen is het uitheemse 
plantgoed van inheemse soorten minder goed 
aangepast aan de Vlaamse natuur en het klimaat 
van bij ons. Een uitheemse sleedoorn kan bv. te 
vroeg bloeien voor de sleedoornpage. Het is 
interessant om planten in te zaaien die uit 
je eigen regio afkomstig zijn. Van algemene 
bloemsoorten kan je zaadjes uit een wegberm 
meenemen om ze in te zaaien in je eigen tuin.
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  Vaak gestelde
vragen 

Help, een pop  
in mijn tuin?

Het gebeurt wel eens dat je 
tijdens het tuinieren een  
vlinderpop vindt. Soms onder 
de grond, soms vastgehecht 
aan een plantenstengel. Wat 
moet je daar dan mee doen? 
Liefst laat je ze hangen, of in 
het geval van ondergrondse 
poppen, begraaf je ze opnieuw 
(niet te diep). Het is af te 
raden een vlinderpop mee 
naar binnen te nemen om 
de ontwikkeling verder op te  
volgen. Poppen die zich  
ontwikkelen bij kamer- 
temperatuur, komen sneller 
uit dan poppen bij buitentem-
peratuur. De kans bestaat dat 
er plots, midden in de winter, 
een vlinder uit de pop komt 
gekropen. Dat beestje maakt 
dan geen kans. 

Er is een vlinder 
binnengevlogen. 
Hoe krijg ik hem weer 
buiten?
 
Een vlinder die toevallig is  
binnengevlogen en rusteloos 
tegen het raam fladdert, hoe 
krijg je die weer buiten? 
Vlindervleugels vast- 
nemen met je vingers doe 
je beter niet. Ze zijn heel 
kwetsbaar. Als de vlinder even 
stilzit tegen het raam, zet er 
dan een glas over. Vervol-
gens schuif je een papier of 
bierviltje voorzichtig onder 
het glas. Zo kan je de vlinder 
vangen zonder hem aan te 
raken en buiten loslaten.

Kan ik vlinders 
voederen?
Vogels voederen, dat kennen 
we, maar vlinders voederen? 
Toch kan dat! Heel eenvoudig: 
een vlindervoedertafel is een 
voederplank met rottend fruit. 
Appels, bananen, pruimen, 
druiven, etc. Leg die op een 
zonnige plek en wacht tot de 
vlinders komen. Een voeder-
tafel is vooral efficiënt in de  
hoogzomer en het najaar.  
’s Nachts lok je hiermee  
nachtvlinders. Let wel op:  
rottend fruit trekt ook wespen 
aan. 

Kleine vos

Pop koninginnenpage



33

Wat met distels en 
netels in de tuin?  

Distels en netels hebben een 
slechte naam. Onterecht: voor 
vlinders zijn beide belang-
rijk. Distels behoren tot onze 
belangrijkste nectarplanten.  
Een distel in de tuin kan dus 
geen kwaad. Ook sierdistels zijn 
interessant voor vlinders.  

Brandnetels produceren geen 
nectar, maar zijn een belangrijke 
voedselplant voor vlinderrupsen. 
4 soorten dagvlinders leggen 
hun eitjes exclusief op netels: 
dagpauwoog, kleine vos,  
atalanta en landkaartje. Ook  
gehakkelde aurelia en distel-
vlinder gebruiken brandnetel als 
waardplant. Je tuin herschapen 
in een netelveld is onnodig, 
maar een verloren hoekje met 
wat netels kan dus ook  
waardevol zijn voor vlinders.

Wat kan je doen voor 
nachtvlinders?  
De meeste nachtvlinders zijn 
gebaat met dezelfde maatre-
gelen die je voor dagvlinders 
neemt. Zet je tuin niet vol felle 
lampen en laat tuinverlichting 
geen hele nacht branden, want 
dat stoort nachtvlinders. Meer 
dan dagvlinders hebben nacht-
vlinders nood aan inheemse 
bomen en struiken. 

Zelf aan de slag: 

smeer 
maken.
 
Om nachtvlinders te  
lokken kan je heel  
eenvoudig een meng-
sel van alcohol en suiker 
maken. Neem 1 liter 
goedkope rode wijn en 
1 kg witte suiker. Goed 
roeren (of verwarmen) tot 
de suiker is opgelost.  
 
Dat zoete goedje, breng 
je aan op de schors van 
bomen (voor zonsonder-
gang). Ga na de  
schemering kijken (met 
een zaklamp) welke 
vlinders komen smullen 
van de smeer. Als ze hun 
buikje vol hebben, vliegen 
ze weer weg.  
 
Je zal zien dat de smeer 
vooral in februari, maart, 
juli, augustus, september 
en oktober succes heeft.
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Distelvlinder
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Om vlinders goed te kunnen beschermen is het belangrijk te weten hoe het met ze gaat. Welke soor-
ten gaan vooruit, welke achteruit? Dat komen we te weten door een hele hoop mensen die dagelijks, 
wekelijks of zelfs jaarlijks hun vlinderwaarnemingen online ingeven. Jij kan ook helpen en jouw obser-
vaties delen met Natuurpunt. Dat kan op verschillende manieren. 

3 manieren om je vlindertelling naar een hoger niveau te tillen en de wetenschap te helpen:

Hoe gaat het met 
onze vlinders?

1  Download de gratis 
beeldherkenningsapp  
ObsIdentify. Met één druk 
op de knop kan je meer dan 
20.000 dieren, planten en 
paddenstoelen onmiddellijk op 
naam brengen. Als je een ac-
count aanmaakt, kan je via de 
optie ‘punttelling’ je 5-minuten 
vlindertelling doorgeven zo 
vaak je wil. (waarnemingen.be/
apps/obsidentify)

 2  Losse vlinderwaarnemingen 
verzamelen we in de grootste 
online natuurdatabank  
www.waarnemingen.be. 
Daar kan je voor de meeste 
vlinders van Vlaanderen ook 
opzoeken waar ze door ande-
ren gezien zijn. Die miljoenen 
waarnemingen leren ons welke 
vlinders het beter doen (of net 
niet). Meld je aan op  
www.waarnemingen.be als je 
zelf een vlinderwaarneming wil 
doorgeven.
 

3  Maak je profiel aan op 
Mijn Tuinlab, het platform 
voor burgerwetenschap in de 
tuin. Doe mee aan het project 
‘wekelijkse vlindertelling’ en 
help zo de wetenschap om een 
zicht te krijgen op wat er leeft 
in onze tuinen. Je krijgt ook te 
zien welke soorten er in jouw 
buurt waargenomen worden. 

www.mijntuinlab.be 



35

Ontdek het ruime aanbod vlindergidsen, 
zoekkaarten, vlinderkasten en vlindernetjes 
in de online Natuurpunt Winkel. Je vindt 
er de beste kwaliteit aan de laagste prijs.

www.natuurpunt.be/winkel

Pocket G
uide to the B

u
tterflies of G

reat Britain and Ireland 
Lew

ington

A pocket guide to 
all the butterflies 
of Great Britain 
and Ireland

•	Includes up-to-date  
information on all our  
resident and migrant  
butterflies, together  
with a selection of  
day-flying moths

•	All stages of the life cycle 
beautifully illustrated

•	Presented in an  
accessible, easy-to-use 
format, including a new illus-
trated ‘at a glance’ 
identification section

•	Ideal for both beginners  
and more experienced  
butterfly enthusiasts

Zakgids

Dagvlinders
voor Nederland 
           en Vlaanderen

Richard
Lewington

Richard Lewington is 
one of Europe’s leading 
natural history artists and 
a knowledgeable butterfly 
enthusiast.









“Quite simply the best and 
most beautiful field guide to 
the butterflies of our islands.”

Nick Baker

Zakgids
Artikel Nr.: 
1573229

Zakgids Dagvlinders is dé veldgids om  
dagvlinders in Nederland en Vlaanderen te leren kennen. 
Dankzij meer dan 600 tekeningen kan je de vlinders in 
de verschillende levensstadia in hun leefomgeving zien. 
Heldere informatie en verspreidingskaartjes helpen je om 
gericht op zoek te gaan.  
 
Handig om mee te nemen bij wandelingen, fietstochten, 
excursies of om vlinders in je eigen tuin te herkennen en 
determineren. In samenwerking met de Vlinderstichting en 
Natuurpunt. Te koop in de Natuurpunt Winkel.

    Oog voor 
vlinders & rupsen
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Help ons het 
gentiaanblauwtje  
beschermen
“Het gentiaanblauwtje dankt haar naam aan 
de plant waarop zij haar eitjes legt, de klokjes-
gentiaan. De jonge rupsen die uit die eitjes  
komen zijn op hun beurt afhankelijk van  
gastvrije steekmieren die de rups meenemen  
in hun nest en daar laten verpoppen. 

Door de klimaatveranderingen staan de  
vennen vaak droog, waardoor de klokjes-
gentiaan vroeger bloeit en de bloemknoppen 
minder geschikt zijn om eitjes af te zetten. 
Daarnaast is ook de habitat van de steek- 

 
 
 
 
 
 
mieren, die levensnoodzakelijk zijn voor het 
vlindertje, bedreigd. 

Zonder gericht natuurbeheer en 25 jaar 
minutieus gebiedsdekkende eitellingen 
zou dit prachtige vlindertje al lang  
verdwenen zijn. Dat het gentiaanblauwtje 
nog altijd fladdert hier in het Hageven in  
Neerpelt, daar doen we het voor!”

Ghis Palmans, 
coördinator beheerteam Hageven 

Door lid te worden help je de 
natuur en dus ook de vlinders 
beschermen.
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Je tuin inrichten voor vlinders maakt echt een 
verschil. Maar ook buiten je tuin hebben vlinders 
en andere wilde dieren jouw hulp nodig. 
Dankzij onze leden en vrijwilligers biedt  
Natuurpunt dieren en planten een thuis in meer 
dan 500 natuurgebieden in Vlaanderen.  
Op veel plekken herstellen we natuur en landschap 
of realiseren we nieuwe natuur. Heel wat bijzondere 
planten- en diersoorten hebben het immers moe-
ilijk om te overleven in Vlaanderen. Via gerichte 
projecten willen we die bedreigde planten en dieren 
nieuwe kansen bieden in onze natuurgebieden.  
 
Help ons om nog meer natuur te beschermen. 
Samen kunnen we de natuur er bovenop helpen.

Als nieuw lid ontvang je

• een Fiets- en Wandelgids met de  
mooiste natuurgebieden in Vlaanderen

• vier keer per jaar het Natuur.blad  
boordevol informatie over de natuur

• informatie van je lokale afdeling over de 
natuur in je buurt

• een lidkaart die je recht geeft op korting  
in de Natuurpunt Winkel en bij onze  
partners (Schoenen Torfs, A.S. Adventure, 
Dille & Kamille, ...)

www.natuurpunt.be/wordlid
Vragen? 015-29 72 50

Bescherm en beleef de natuur

Word lid van 
Natuurpunt
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