
Nachtvlindernacht 2008  

 

Een kennismaking met nachtvlinders. 

 

In de gehele provincie wordt dit jaar extra aandacht besteed aan deze bijzondere maar onderbelichte familie in 

onze natuur.   Dhr. Dick Groenendijk van “de Vlinderstichting” zou een lezing en een demonstratie 

nachtvlinderen komen verzorgen. Helaas was de demonstratie niet haalbaar voor Dick.  In mei van dit jaar 

werden tijdens een bijeenkomst de heren Theo Bouten en Rien Eikmans benaderd om de Nationale 

Nachtvlindernacht voor de leden van het IVN Geijsteren – Venray te gaan organiseren.  Nu zijn dit de mensen 

die van elke activiteit, hoe lastig ook, een succes proberen te maken.  

Met voor hun gevoel een gebrek aan kennis van het hele gebeuren, werd er al snel steun verkregen in de 

persoon van Nico Min. Er werden plannen opgezet om op locatie in Geijsteren  deze avond te gaan 

organiseren. Het sportveldcomplex werd als ideaal terrein gezien en aangewezen.  

Tijdens het navragen om informatie hoe het een en ander in elkaar stak kwam men erachter dat er bij de 

vogelwerkgroep ook iemand lid was, die de nachtvlinders als hobby had.  Deze heer,  Lo Troisfontaine, werd om 

informatie gevraagd over de nachtvlindervallen en tijdens dit gesprek werd duidelijk dat hij een aanvulling was 

op het gebied van determinatie. Ook Lo had hier wel oren naar, om eens kennis te maken met een groep 

mensen, die geïnteresseerd zijn en waar kennis mee gedeeld kan worden. Helaas bleek achteraf dat de 

Nachtvlindernacht op 29 augustus plaats zou vinden. Deze dag kwam Lo slecht uit, daar hij getuige mocht zijn 

bij  het huwelijk van zijn tweelingbroer.  

Echter werd de oplossing gevonden om het dan maar een week uit te stellen. De 25
ste

 augustus deed Dick 

Groenendijk  een prachtig verhaal uit de doeken over de nachtelijke wereld van ``onze motten`` voor een groot 

gezelschap in het dorpscafè van Geijsteren. Het verhaal was voor een groot aantal leden aanleiding om de NVN 

op vrijdag 5 september bij te wonen.  

 

De organisatie had op woensdag alvast een aantal bomen ingestreken met “smeer” - een zoet lokmiddel – om 

zo op de nachtvlinderavond te kunnen laten zien dat een aantal vlinders zich  tot dit goedje aangetrokken 

voelen.  Helaas werkte op de vrijdagavond het weer niet geheel mee en regende het regelmatig. Er waren een 

aantal lakens en kisten met licht opgesteld en de bomen waren nog een keer opnieuw ingesmeerd. Twee 

bosuilen lieten zich aan het begin van de avond goed horen en een enkele vleermuis werd waargenomen.  

Om 22.00 uur werden de 19 bezoekers uitgenodigd om bij het clubgebouw bijeen te komen en hield Theo een 

welkomstwoord. Nico had al een aantal gevangen vlinders uitgestald zodat men deze kon bekijken en 

benoemen. Rien en Nico gingen met de mensen langs de vallen, bomen en lakens en Theo en Lo keken samen 

met de aanwezigen naar de waarnemingen en wisselden informatie uit. Voor een ieder was het leerzaam en 

ondanks het slechte weer was het ook gezellig. Opvallend was dat er eigenlijk op de lakens niets ging zitten of 

gevangen werd. Waarschijnlijk toch niet de goede lampenkeuze, maar in ieder geval voor verbetering vatbaar. 

Tot circa 23.30 uur werd er gevangen en  gepraat. De voorzitster bedankte de organisatie en daarna ging men 

huiswaarts. De organisatie vind het hele gebeuren zeker voor herhaling vatbaar en misschien dat er dan nog 

andere verenigingen uitgenodigd zullen worden. 

 



Voor de liefhebbers een kleine samenvatting van de waarnemingen van deze Nachtvlindernacht; 

Locatie: Sportvelden Geijsteren e.o. (A.C. X 200.124, Y 395.472)   

Weer:  bewolkt, regen, 17° ,  z – zw wind 

 

Nachtvlinders:  21 soorten totaal 48 stuks. 

Macro’s; 

Wilgengouduil  (2x), Huismoeder (6x), Puntige zoomspanner (foto 1), Piramidevlinder (14x), 

Agaatvlinder (4x),  kooluil  (3x), Vierkantvlekuil  (2x), Open-breedbandhuismoeder (2x), 

Kleine breedbandhuismoeder, Huisuil (2x),  Gewone velduil,  Getekende gamma-uil, 

Witte-l-uil (zeldzamere nachtvlinder, die eigenlijk alleen in het zuiden van Nederland voorkomt foto 2), 

Appeltak,  Zwarte-c-uil,  Hagedoornvlinder, Stro-uiltje Halmrupsvlinder, Haarbos, Bruine snuituil. 

Verder nog een micro-nachtvlinder:  een Pyrausta despicita. 

Leuk was de bijvangst van twee kevers op smeer:  Carabus problematicus. 

 

      

Foto 1 :  Puntige zoomspanner                                           Foto 2:  Witte-l-uil 


