
Nationale Nachtvlindernacht  
Ter Borg 2022 

In de nacht van vrijdag 1 juli op zaterdag 2 juli vond in Westerwolde de Nationale Nachtvlindernacht 
weer plaats, deze keer bij de schaapskooi bij Ter Borg. Na voorgaande jaren iedere keer in Ter 
Wupping te hebben gestaan, was het deze keer tijd voor een andere locatie. De excursie werd geleid 
door Flip Klatter (boswachter publiek bij SBB), Rik Wever (De Vlinderstichting) en Dietrich Meijer. 
Op de excursie waren een handvol bezoekers afgekomen. 

Rond 22:00 werden de nodige spullen 
opgebouwd, in de schaapskooi was stroom 
aanwezig zodat het gebruik van een aggregaat 
niet meteen nodig was. Dietrich en Rik hadden 
beide een lakenopstelling meegenomen, 
hierbij werd een 160w ML lamp gebruikt om de 
nachtvlinders te lokken. Ook werd er een 
skinnerval op een afstandje neergezet, met 
hierbij een iets fellere, 250w ML lamp. De 
skinnerval werd wel op een aggregaat 
aangesloten, aangezien deze te ver weg stond 
om op stroom aangesloten te kunnen worden. 

 

Figuur 1: De nachtvlinderaars speuren naar de eerste 
nachtvlinders rondom de skinnerval (foto Flip Klatter) 

Toen de spullen neergezet waren, kon het 
wachten op de eerste nachtvlinders beginnen. 
In deze tijd van het jaar wordt het pas rond 
22:45 écht donker, dus we hadden even geduld 
nodig. Gelukkig had Flip koffie en cake 
meegenomen. Rond 22:45 kwamen inderdaad 
de eerste nachtvlinders op het licht af, 
voornamelijk micro’s. Het ging in dit geval 
voornamelijk om loofboombladrollers, 
gevlamde bladrollers, zwartbruine 
vlakjesmotten en schemerbladrollers. Even 
later kwamen ook de eerste macro’s op de 

lampen af, het ging hierbij om een aantal kleine 
zomervlinders en donkere marmeruilen.  

 

Figuur 2: Vroeger zeldzaam, maar op de NaNaNa in Ter 
Borg was de zwartbruine vlakjesmot één van de 
algemenere micro's met tientallen exemplaren (foto Rik 
Wever) 

Een halfuur tot drie kwartier na zonsondergang 
werden de bezoekers pas echt beloond op een 
aantal fraaie soorten. Zo bezochten onder 
andere een bruine sikkeluil, meerdere 
meldevlinders, een vliervlinder, een 
vuursteenvlinder, een levervlek, een 
berkeneenstaart, meerdere gele- en witte 
tijgers, een eekhoorn, meerdere wapendragers 
en een marmerspanner de lakens.  

 

Figuur 3: De bezoekers kijken op een afstandje mee welke 
soorten op het laken verschijnen (foto Flip Klatter) 



Rond 00:00 gingen de meeste bezoekers naar 
huis, maar enkelen bleven stug doorgaan om 
nóg meer leuke soorten te ontdekken. Het was 
inmiddels een stuk koeler geworden (zo’n 10-
11 graden) dus veel nieuwe aanvoer van 
nachtvlinders liet op zich wachten. Wel 
verscheen er kort nog een populierenpijlstaart 
ten tonele, maar deze vloog helaas al snel weer 
weg voordat de andere bezoekers hem konden 
zien.  
 

 

Figuur 4: Rond middernacht begon het laken redelijk vol 
te raken met leuke soorten (foto Flip Klatter) 

Uiteindelijk ging iedereen naar huis, enkel 
Dietrich en Rik bleven nog achter om de 
soortenlijst nog verder aan te vullen. 
Uiteindelijk werd rond een uur of 02:00 
besloten om de skinnerval te ‘legen’ hierin 
zaten ook nog enkele nieuwe en fraaie soorten, 
waaronder bont schaapje, bosgrasuil, gewone 
bandspanner, gele agaatspanner, 
blauwrandspanner en een zeldzaam klein 
visstaartje. 
 

 

Figuur 5: In de skinnerval bevond zich een klein visstaartje, 
en even later verscheen er ook een exemplaar op het 
laken. Een vrij zeldzame soort in Nederland (foto Rik 
Wever) 

Uiteraard werd er ook gekeken naar de micro’s 
en dit leverde na middernacht ook nog enkele 
leuke soorten op. Zo werden er meerdere 
berkenlichtmotten, kamillebladrollers, 
zwartwitte knoopvlekjes, distelknoopvlekjes, 
zonnesproetbladrollers, vuurmotten en een 
metaalkokermot waargenomen. De fraaiste 
micro die laat in de nacht op het laken 
verscheen was echter een naaldkunstwerkje. 
Zeer klein, maar met prachtige kleuren. 
 

 

Figuur 6: Gezien zijn grootte kijk je er zo overheen, maar 
als je hem eenmaal goed in beeld hebt zie je hoe fraai 
gekleurd het naaldkunstwerkje is (foto Rik Wever) 

Rond 03:00 vond iedereen die nog 
overgebleven was (2 man) het wel mooi 
geweest, en werd er besloten de spullen in te 
pakken. De teller bleef uiteindelijk steken op 96 
soorten, niet slecht voor een frisse en heldere 
avond! 

 

Figuur 7: Met een eindscore van een kleine honderd 
soorten was de NaNaNa 2022 in Ter Borg een geslaagde 
avond (foto Flip Klatter) 
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