
 
Vlindernieuws 3 jrg2 

 

Beste vlindervrienden, 

 

Zoals onderstaande foto’s bevestigen, heb ik heuglijk nieuws! 

 

 



  
                                                                                                          Vivianne bewondert een nest rupsjes. 

 

 

Zoals we al gehoopt hadden, heeft de Veldparelmoervlinder zich voortgeplant op den Tip. We zijn voorzichtig met 

enkele personen op het terrein geweest en hebben een tiental nesten weten te lokaliseren. Als nu ook nog eens een 

deftig aantal van deze rupsen zich weet te verpoppen tot vlinder, dan is het begin gemaakt.  

 

Ondertussen zijn er plannen gemaakt om samen met plantenwerkgroep De Slobkousjes en de beheerploeg van 

Noord Limburg te bekijken welke mogelijkheden er zijn om deze vlinder meer ruimte te geven om zich hier 

permanent te huisvesten. 

 

De experts van Natuurpunt Mechelen zijn gecontacteerd en zij zullen weldra samen met ons het terrein bezoeken. 

Het is dan de bedoeling dat zij ons raad en advies geven om de vlinder het maximum aan kansen te geven. 

 

Voor de mensen die Den tip niet kennen, hier wat meer uitleg:  

 

 Op 5 december 2008 werd het arboretum Den Tip te Lommel - Kerkhoven bij notariële akten als schenking 

overgedragen aan Natuurpunt beheer vzw. Het gaat over niet minder dan 8,5 ha en is het levenswerk van 

Gêne (ere voorzitter) en Lieske Wellens. 

 

 Situering: Den Tip ligt langs het kanaal naar Leopoldsburg in het Lommels gehucht Kerkhoven vlak naast het 

plaatselijk kerkhof. Je bereikt het via de weg Lommel Leopoldsburg. 



                 

 Van waar nu de naam Den Tip? Onderstaande afbeelding maakt veel duidelijk:  

 

 
 



Volgen artikel verscheen 2 weken geleden in de Vlinderflits van de Vlinderwerkgroep van Natuurpunt: 

Nieuws van de vlinderwerkgroepen 

Hesperia zet de Veldparelmoer in de kijker 
De Veldparelmoervlinder is één van de meest bedreigde vlindersoorten in Vlaanderen. In Lommel werd een kleine 

populatie aangetroffen in het gebied ‘Den Tip’. Daar brengt 
Vlinderwerkgroep Hesperia dit jaar deze populatie in kaart en gaat 
er, in samenwerking met plantenwerkgroep ‘de Slobkousjes’, na in 
welke dichtheden de waardplant Smalle weegbree op verschillende 
percelen voorkomt, naast interessante nectarplanten. Aangezien 
ook het beheerteam van Natuurpunt Noord-Limburg, dat instaat 
voor het beheer van ‘Den Tip’, wordt betrokken, kan deze studie zo 
leiden tot een aangepast beheer in functie van deze zeldzame 
soort. Meer informatie: Rudi Wouters & Jan Leroy, 
Vlinderwerkgroep Hesperia en Werkgroep de Slobkousjes. 
 

 

 

 

Ben je nog niet geabonneerd op deze flits, vraag hem dan zeker aan: 

http://www.natuurpunt.be/mijnnatuurpunt/default.aspx 

 

Verder wil ik nog even meegeven dat onze eerste excursie van dit jaar zal doorgaan op zaterdag 13 april, we gaan 

dan op zoek naar de eerste vlinders van het seizoen. We spreken af om 13.00uur aan het Wateringhuis, Oude Maai 

80 te Lommel Kolonie. Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind. 

 

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. 
  

http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/vlinders.html
http://wouters.rudi@scarlet.be/
mailto:jan.leroy@skynet.be
http://www.natuurpunt.be/mijnnatuurpunt/default.aspx

