
Ter Haar/Snellen excursie Noord-Hollands Duinreservaat 2013 

 

Inleiding 

De gezamenlijke excursie van de NEV-secties Ter Haar en Snellen vond in 2013 plaats van vrijdag 12 

tot en met zondag 14 juli in het noordelijk deel van het Noord-Hollands Duinreservaat, dat wordt 

beheerd door het waterleidingbedrijf van Noord-Holland: PWN (Puur Water & Natuur). De 

organisatie was in handen van Dick en Mathilde Groenendijk, in samenwerking met een van de 

boswachters van PWN: Luc Knijnsberg. 

Het Noord-Hollands Duinreservaat. Foto: website PWN. 

 

De deelnemers 

Het excursieweekend telde 36 deelnemers: Ernest van Asseldonk & Marita Joosten, Gerard Bergsma, 

Jan Jaap Boehlé, Stieneke Bontsema, Maarten Eysker, Louis & Sylvia van Deventer, Maurice Franssen, 

Ico Hoogendoorn, Hans Groenewoud & Dianne de Visser, Dick & Mathilde Groenendijk, Hans & Nel 

Huisman, Dity Jongsma, Trees Kaizer, Maja de Keijzer & Carel ten Ham, Luc Knijnsberg, Joop Kuchlein 

& Christien Nijsten, Sandra Lamberts, Andy Saunders, Johan Schipperen, Siep & Jannie Sinnema, Piet 

& Hetty van Son, Joke & Henk Stuurman, Gerrit Tuinstra, Jeroen Voogd, Jacques Wolschrijn, Arnold 

Wijker. 

 
Okergele grasuil (Apamea sublustris). Foto: Jeroen Voogd. 

http://www.terhaar.uphero.com/
http://www.nev.nl/pages/secties/kleine_vlinders/
https://www.pwn.nl/consument/natuur/Gebieden_beheer/Paginas/Noordhollands-Duinreservaat.aspx


 
Enkele deelnemers bij hun nachtvlinderopstelling. Foto: Sandra Lamberts. 

 

Het onderkomen in Schoorl 

 
De vakantieboerderij van de familie de Boer, Jaagkade 3 in Schoorl. 

 

Als overnachtingsplek en uitvalsbasis voor de excursies is gebruikt gemaakt van een 

vakantieboerderij in Schoorl. Deze accommodatie lag een paar kilometer ten noorden van het 

excursiegebied. 

Op vrijdagavond heeft boswachter Luc Knijnsberg hier een presentatie gegeven over het Noord-

Hollands Duinreservaat, waarvan het noordelijk deel kalkarm en het zuidelijk deel kalkrijk is, met de 

daarbij behorende karakteristieke flora en de in het gebied te verwachten soorten vlinders. 

 

 



Zowel de macro’s als de micro’s kregen in de presentatie ruim de aandacht en de uitgebreide kennis 

van Luc ten aanzien van nachtvlinders werd zeer gewaardeerd. Na afloop van de presentatie kregen 

de deelnemers vergunningen en kaarten van het gebied (de duinen tussen Bakkum en Bergen aan 

Zee) en werden door Luc en Dick suggesties aangereikt voor geschikte vanglocaties. 

 
Pastinaaksmalsnuitje (Aethes dilucidana). Foto: Luc Knijnsberg. 

 

De weersomstandigheden 

Na een koud voorjaar met weinig geschikte nachtvlinderavonden, begon het in juli eindelijk beter 

weer te worden. De omstandigheden tijdens de beide vangnachten van 12 en 13 juli waren redelijk 

goed. De temperatuur overdag was niet al te hoog, maar omdat het bewolkt was zakte de 

temperatuur 's avonds nauwelijks. De nachten waren droog, half tot zwaar bewolkt, er was vrijwel 

geen wind (1-2 B) en het was ongeveer 15 à 16 °C. 

 

 
Streepstipspanner (Idaea humiliata). Foto: Jeroen Voogd. 

 



De waarnemingslocaties van de nachtelijke excursies 

De locaties waar 's nachts gevangen is zijn mooi verspreid over het excursiegebied. In enkele gevallen 

hebben verschillende deelnemers redelijk dicht bij elkaar gestaan met hun laken en lamp; deze 

locaties zijn op onderstaand kaartje niet afzonderlijk weergegeven, maar samengevoegd tot één stip. 

 



De waarnemingen 

Tijdens het excursieweekend zijn in totaal 455 soorten nachtvlinders waargenomen: 275 soorten 

macro’s en 180 soorten micro’s. Zelfs voor de zeer ervaren vlinderaars onder ons zaten er nieuwe 

soorten tussen; dit ligt vooral aan het feit dat veel deelnemers maar weinig vangen in de duinen. Van 

de 16 soorten dagvlinders die overdag gezien werden zijn vooral de duinparelmoervlinder en de 

bruine eikenpage het vermelden waard. In totaal zijn 3699 waarnemingen gedaan. 

 

 
Bruine oogbladroller (Epinotia signatana). Foto: Luc Knijnsberg. 

  

 
Paarsbandspanner (Rhodostrophia vibicaria). Foto: Jeroen Voogd. 

 



Leuke en bijzondere macro's 

Hieronder volgt, zonder volledig te willen zijn, een lijstje met een aantal leuke, karakteristieke en 

zeldzame macro's die tijdens de excursie zijn waargenomen: 

 streepstipspanner (Idaea humiliata) 

 prachtstipspanner (Scopula marginepunctata) 

 echt-walstrospanner (Phibalapteryx virgata) 

 paarsbandspanner (Rhodostrophia vibicaria) 

 korstmosspanner (Cleorodes lichenaria) 

 donker visstaartje (Meganola strigula) 

 klein visstaartje (Nola cucullatella) 

 walstropijlstaart (Hyles gallii) 

 duinworteluil (Agrotis ripae) 

 helmgrasuil (Mythimna litoralis) 

 witvlek-silene-uil (Hadena albimacula) 

 gelijnde silene-uil (Sideridis reticulata) 

 bruine groenuil (Anaplectoides prasina) 

 okergele grasuil (Apamea sublustris) 

 smalvleugelrietboorder (Chilodes maritima) 

 zandhaverboorder (Longalatedes elymi) 

 vale duinrietboorder (Photedes extrema) 

 donkere jota-uil (Autographa pulchrina) 

 purperuiltje (Phytometra viridaria) 

 moeras-micro-uil (Hypenodes humidalis) 

 
Tijdens de excursie werd door Johan een rups van de walstropijlstaart (Hyles gallii) aangetroffen, ...

 
...., die later thuis is uitgekweekt tot vlinder. Foto’s: Johan Schipperen. 



Leuke en bijzondere micro's 

Hieronder een lijstje met een aantal van de meest leuke, karakteristieke en zeldzame micro's die 

tijdens de excursie zijn gezien: 

 bruine oogbladroller (Epinotia signatana) 

 zandblauwbladroller (Cochylis pallidana) 

 smalle hermelijnbladroller (Notocelia incarnatana) 

 pastinaaksmalsnuitje (Aethes dilucidana) 

 peensmalsnuitje (Aethes francillana) 

 zwarte palpmot (Gelechia nigra) 

 lichte korrelpalpmot (Teleiodes wagae) 

 ganzenvoetmot (Hypochalcia ahenella)  

 lichte kustmot (Caryocolum blandulella) 

 gewone kustmot (Caryocolum alsinella) 

 tijmvedermot (Merrifieldia leucodactyla) 

 muizenoorvedermot (Oxyptilus pilosellae) 

 vale pedaalmot (Argyresthia pygmaeella) 

 bitterkruidgranietmot (Scoparia subfusca) 

 fijnzandvleugeltje (Scrobipalpa artemisiella) 

 wegedoorntwijgmot (Sorhagenia janiszewskae) 

 
Ganzenvoetmot (Hypochalcia ahenella). Foto: Luc Knijnsberg.

 
Smalle hermelijnbladroller (Notocelia incarnatana). Foto: Luc Knijnsberg. 



Verdeling micro's en macro's over het gebied 

Onderstaand kaartje toont de aantallen waargenomen micro's (paarse stippen) en macro's (gele 

stippen) per kilometerhok, zowel van de plekken waar 's nachts gevangen is als van de plekken waar 

overdag nachtvlinders zijn waargenomen tijdens duinwandelingen. 

 



Analyse van de gegevens 

Door Willem Ellis van de Werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF) zijn alle aangeleverde waarnemingen 

van het excursieweekend ingevoerd in de landelijke database Noctua. Op basis van al deze gegevens 

is een analyse gemaakt van de waargenomen soorten.  

 

 

'Rode Lijst'-soorten 

Onderstaande tabel toont de verdeling van het aantal soorten op de voorlopige Rode Lijst 

macronachtvlinders dat tijdens het excursieweekend is waargenomen over de verschillende 

bedreigingscategorieën. De micro's en de dagvlinders zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. 

Rode Lijststatus soorten waarnemingen exemplaren 

niet beschouwd (trekker) 1 24 42 

thans niet bedreigd 147 1816 5512 

gevoelig 53 456 1051 

kwetsbaar 46 346 918 

bedreigd 27 291 1209 

ernstig bedreigd 1 5 10 

 

 
Oorsilene (Silene otitis). Foto: Jeroen Voogd. 

http://www.vlindernet.nl/overvlindernet.php?id=20&q=wvf#kop542
http://www.vlindernet.nl/vlindersalgemeen.php?id=377
http://www.vlindernet.nl/vlindersalgemeen.php?id=377


Landschapsvoorkeur 

De Atlas van Nederland verdeelt het land in 167 landschapselementen. Een deel daarvan is water, 

maar circa 160 van die landschapselementen zijn voor vlinders van belang. Een van die 160 

elementen is het gebied 'de duinen tussen Wijk aan Zee en Groet', waarbinnen het gebied van de 

excursie van 2013 valt. 

Met behulp van Noctua is het mogelijk om voor elke soort voor elk landschapselement de talrijkheid, 

en op basis daarvan de voorkeur uit te rekenen (uitgedrukt in het aantal standaarddeviaties onder en 

boven het gemiddelde). 

De grafiek hieronder laat zien dat een overgrote meerderheid van de tijdens de excursie 

waargenomen soorten een uitgesproken voorkeur heeft voor de duinen tussen Wijk aan Zee en 

Groet. Dit is geheel volgens verwachting omdat het excursiegebied binnen dat landschapselement 

valt; het zijn karakteristieke soorten voor dit duingebied. 

 

Late vliegtijd? 

Zo aan het einde van het koude voorjaar van 2013 leefde bij veel excursiedeelnemers sterk de 

gedachte dat veel soorten later verschenen dan men gewend was van eerdere jaren. Door het mooie 

weer in de zomer leek dit later enigszins bij te trekken. 

Achteraf is het mogelijk om met de gegevens uit Noctua te berekenen of de nachtvlinders in 2013 

inderdaad later gingen vliegen dan 'normaal'; dit kan door het uitrekenen van de zogenoemde 

genormaliseerde datum (nD) per soort. De nD zegt hoeveel dagen een waarneming eerder of later 

valt ten opzichte van het langjarig gemiddelde van de 'vliegpiek' (= de datum waarvoor en waarna 

evenveel exemplaren van de betreffende soort gezien zijn). Een nD 30 is dus een maand aan de late 

kant, nD -7 een week aan de vroege kant. 



Bekeken over alle waargenomen soorten levert dit onderstaand beeld. De positieve waarden 

domineren duidelijk, de waarnemingen zijn in het algemeen dus aan de late kant, zoals men al dacht. 

 

 

 

Prestatie soorten 2013 

 

 
Duinparelmoervlinder (Argynnis niobe). Foto: Luc Knijnsberg. 



Een andere vraag die in 2013 speelde, was de vraag hoe goed de afzonderlijke soorten het dit jaar 

hebben gedaan. Na het moeizame voorjaar werd er in de zomer en het najaar veel gezien en 

uiteindelijk hadden veel van de excursiedeelnemers het gevoel dat 2013 toch een bijzonder goed jaar 

was. 

Nu aan het eind van het jaar is het mogelijk om op basis van de gegevens die al verwerkt zijn in 

Noctua een berekening te maken van de prestatie per soort. 

De hieronder getoonde grafiek van de prestatie van alle waargenomen soorten, geeft een heel 

merkwaardig beeld. Er is een aantal soorten dat ongewoon goed presteerde, tot een score van 5, wat 

heel hoog is; dat betrof vooral de dagvlinders. Aan de andere kant is te zien dat de hoofdmoot in 

2013 toch meer of minder ver onder nul presteerde. 

  

 

 

Nieuwe soorten per kilometerhok 

Op het kaartje hieronder is het aantal nieuwe soorten per kilometerhok weergegeven. In sommige 

kilometerhokken zijn meer dan 70 (tot zelfs bijna 100) nieuwe soorten gezien; dit betekent 

waarschijnlijk vooral dat er op die locaties tot nu toe niet of nauwelijks met licht naar nachtvlinders 

gezocht is. 



 

 



Conclusie 

 
Muizenoorvedermot (Oxyptilus pilosellae). Foto: Luc Knijsberg. 

 

Het excursieweekend 2013 van de secties Ter Haar en Snellen kan geslaagd genoemd worden. Gezien 

de reacties van de deelnemers was het een succesvol weekend wat betreft het weer, de gezelligheid, 

de mooie locaties en de vele leuke nachtvlindersoorten die zijn gezien. Veel deelnemers waren onder 

de indruk van het prachtige duingebied waarin we van PWN de gelegenheid kregen om ’s nachts te 

vangen en overdag rond te struinen. 

 

Enkele reacties van deelnemers: 

 Het was een geslaagd weekend, heb zelfs vlinders gezien die voor mij nieuw waren! 

 Wat een hoop vlinders, wat een schitterende natuur, en wat was het weer gezellig. 

 Het was een geweldig, helaas veel te kort weekend. 

 De betrokkenheid en belangstelling van Luc voor de mensen die met het licht zaten was heel 

fijn. 

 Zelfs ons onderkomen had een speciaal tintje vond ik, geweldig! 

 
Voorzitter en secretaris van de sectie Ter Haar inspecteren nauwgezet de oogst op het laken. 

Foto: Dianne de Visser. 



Dankwoord 

Allereerst hartelijk dank aan PWN voor de gelegenheid die we kregen om ’s nachts vlinders te vangen 

in het duingebied tussen Bakkum en Bergen aan Zee, en om overdag te genieten van de prachtige 

duinen met de daarbij behorende flora en fauna. Boswachter Luc Knijnsberg heeft zich voor 100% 

ingezet om het zijn gasten zo aangenaam mogelijk te maken door mooie plekken en leuke 

vlindersoorten aan te wijzen en allerlei vragen te beantwoorden. De presentatie op vrijdagavond 

werd door de deelnemers zeer gewaardeerd. 

 
Eenstreepgrasuil (Mythimna conigera). Foto: Jeroen Voogd. 

Alle deelnemers bedankt voor ieders bijdrage aan het slagen van dit excursieweekend en voor het 

aanleveren van de waarnemingen. 

Willem Ellis wordt hartelijk bedankt voor het invoeren van de grote hoeveelheid aangeleverde 

waarnemingen in de landelijke database Noctua en voor de analyse van de gegevens en het maken 

van de verschillende grafieken. Op basis van de analyse van Willem zijn door Hans Windmüller van 

PWN de diverse kaartjes gemaakt, waarvoor dank. 

 
Lindeknotsvlinder (Plagodis dolabraria). Foto: Sandra Lamberts. 

http://www.vlindernet.nl/vlindersalgemeen.php?id=277


Hans Groenewoud heeft een bijdrage geleverd aan de vrijwilligersnieuwsbrief van PWN, waarmee de 

secties Ter Haar en Snellen op een leuke manier onder de aandacht gebracht zijn. 

 

 
Purperuiltje (Phytometra viridaria). Foto: Luc Knijnsberg. 

 

Tenslotte dank aan de fotografen die foto’s beschikbaar hebben gesteld voor het verslag: Luc 

Knijnsberg, Sandra Lamberts, Johan Schipperen, Dianne de Visser en Jeroen Voogd. 

 
Bonte worteluil (Agrotis vestigialis). Foto: Sandra Lamberts. 

 

Dick en Mathilde Groenendijk, december 2013 

http://www.pwn.nl/consument/natuur/Gebieden_beheer/Paginas/Nieuws-voor-vrijwilligers.aspx

