
 

Vlindernieuws 1 jrg2 

 

Beste vlindervrienden, 

 

De jaarwisseling is altijd een mooi moment om zowel terug te blikken als vooruit te zien. In deze nieuwsbrief wil ik 

dat doen, maar niet voor dat ik jullie allemaal eerst en vooral een vlinderrijk en Gelukkig Nieuwjaar heb toegewenst. 

 

 

 Vooruitblik 

 

Ons voorlopig jaarprogramma hebben jullie al allemaal mogen ontvangen. Voor ons wordt 2013 het jaar van ons 

Dendrologisch Wielewaalpark “DEN TIP” . Dit wil zeggen dat het de bedoeling is om den Tip zo goed mogelijk te 

inventariseren, samen met jullie tijdens de verschillende geplande activiteiten en/of door ons individueel wanneer 

we maar zin hebben om naar daar te trekken.  

 

Het weekend van 3 en 4 augustus willen we er een echt vlinderweekend van maken onder de noemer “Vlinder mee 

met Hesperia” zowel dag- als nachtvlinders en ook andere invertebraten zullen dan uitgebreid aan bod komen. Dit 

vlinderweekend zal plaatsvinden in en rond het Wateringhuis te Lommel. 

 

 

Wat ook onze speciale aandacht gaat krijgen is de Veldparelmoervlinder. Onze eerste activiteit voor dit jaar is hier al 

het begin van met een uiteenzetting door Theo Bollen op woensdag 13 februari om 19.00 uur in het Wateringhuis. 

 

Vergeet ook zeker niet een kijkje te nemen op onze website, waar regelmatig aanpassingen en nieuwe activiteiten 

worden toegevoegd:  www.natuurpunt-noordlimburg.be/vlinders 

 

 

 Terugblik 

 

Op 22 maart 2012 zijn wij, Heidi, Vivianne, Jan, Toon, Luc, Pieter en ikzelf officieel van start gegaan met 

Vlinderwerkgroep Hesperia. 

 

 

 

http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/vlinders


Bij onze allereerste uitstap naar de Vloeiweiden waren de weergoden ons niet gunstig gezind: 

Toch nog enkele leuke waarnemingen: 

 

Oranje tip, Dagpauwoog en Klein geaderd witje. De witjes schuilden voor de regen. 

  
  

 

Bij een volgende uitstap naar het Waaltjesbos eind mei leek het wel vakantie, zoals onderstaande foto beaamt: 

 

 
 

 

Later op het seizoen zijn we ook nog naar de Dommelvallei geweest met volgende greep uit de waarnemingen: 

Kleine parelmoervlinder, Stekelpootroofvlieg, Beekoeverlibel, Bosbeekjuffer, Moerassprinkhaan, maar ook Blauwe 

knoop, Bevertje en klein Glidkruid. Zoals jullie zien wordt er naar meer gekeken dan alleen vlinders. 

 

 

Verder zijn we ook nog naar de Blekerheide geweest, zijn we eitjes gaan tellen van het Gentiaanblauwtje op het 

Hageven en we hebben de Heivlinder geïnventariseerd op Balimgronden.    

 



 
Met Vlinderrijke groeten,  
 
Rudi Wouters  
 
Vinkstraat 21  
3920 Lommel  
0498/384896  
Wouters.rudi@scarlet.be  
 

 

PS: kennen jullie nog mensen die geïnteresseerd zijn in het doen en laten van onze dag- en nachtvlinders stuur me 

hun naam en e-mailadres door en ik zet ze bij op de lijst voor de nieuwsbrieven. 

 


