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Op 6 september was het voor de tijd van het jaar erg warm, de temperatuur liep op tot boven de 30 

graden en vanaf 17.00 uur trokken zware warmteonweersbuien over met zware windvlagen die tot 

20.00 uur duurden. 

We hadden afgesproken om om 20.00 te beginnen met de opbouw van de lakens, lichtvalkasten en 

aanbrengen van het smeer. 

Vooraf werd er over en weer gebeld of het wel zinvol was om de materialen mee te nemen gezien 

de weersomstandigheden. 

We besloten om toch maar de materialen mee te nemen en maar af te wachten of we ze gebruiken 

konden, onze verwachtingen waren niet hoog gespannen, we reden in de regen naar het Arboretum 

toe. 

Ter plaatse werd buienradar meermaals bekeken en deze gaf aan dat na 20.30 uur het droog zou 

worden maar dat er om 23.00 uur weer enkele buien zouden overtrekken. Door het dalen van de 

temperatuur door de dagelijkse gang stierven de onweersbuien uit en bleef het de verdere avond 

droog. Besloten werd om toch met één laken en één lichtvalkast te beginnen in plaats van de 

geplande opstelling met 2 lakens en 2 lichtvalkasten op meerdere plaatsen. 

Voor dat het laken en de lichtvalkast waren opgesteld en de lampen waren ontstoken, arriveerden 

om 20.45 uur  de eerste belangstellenden met de vraag of het wel doorging 

Er werd langs een route smeer op enkel bomen aangebracht en inmiddels kwamen steeds meer 

belangstellenden kijken, waaronder ook enkele kinderen. 

Gelukkig losten de buien op die om 23.00 uur zouden overtrekken volgens buienradar en gingen we 

met goede moed aan de slag. 

Het aantal belangstellenden was inmiddels gegroeid tot 50 een aantal dat we zeer zeker gezien het 

weer niet verwacht hadden. 

Gelukkig kwamen ook de vlinders op het laken en konden de zeer enthousiaste belangstellenden 

van de diverse soorten genieten. 

Veel foto's konden er worden gemaakt van de diverse soorten vlinders maar ook van de met grote 

aantallen aanwezige hoornaars, die echter alleen belangstelling hadden voor de felle lampen en de 

toeschouwers niet belaagden. Er werden bij het laken en de lichtvalkast meer dan 50 exemplaren 

geteld. 

Leuke soorten waren onder anderen de eiken-orvlinder waarvan er 26 konden worden geteld de 

lindegouduil waarvan 4 exemplaren aanwezig waren en de gehakkelde spanner met 3 exemplaren. 

Maar ook minder zeldzame soorten zoals braamvlinder, roesje, koperuil en schimmelspanner 

werden uitvoerig bekeken. 

Om middernacht zijn we gestopt omdat er mistvlagen kwamen opzetten, er waren toen nog een 



aantal belangstellenden aanwezig. 

Uiteindelijk hebben we op deze avond nog 34 soorten kunnen tellen, een aantal die voor september 

zo slecht nog niet is. 

Maar het belangrijkste was toch de grote groep belangstellenden die uitermate tevreden waren over 

de uitleg die ze kregen en de leuke soorten die ze te zien hadden gekregen. 
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