
Verslag Nationale nachtvlindernacht Arnhem, 31-08-2019 
Datum: 31 augustus 2019 start bij zonsondergang 20:27. 

Locatie: Meinerswijk, Arnhem bij steenfabriek dicht bij Drieseldijk 

Weer:  

- Temperatuur 19 graden 

- 2 onweerbuien met pittige regenbuien 

Aanwezigen: totaal 12 personen  

- Vlinderwerkgroep Arnhem: Harrie, Gerard, Nout 

- Vlinderwerkgroep Barneveld 4 personen 

- Nieuwsgieringen bereikt via krant en internet 5 personen 

Verloop van de avond: 

Rond 20:00 uur verzameld bij ingang Meinerswijk aan de Drieseldijk zijde. Jan Floor van de gemeente 

Arnhem, die ons faciliteert en het mogelijk maakt om dit in Meinderswijk te organiseren, maakt het 

hek open voor René de Graaf. René is met 4 personen gekomen vanuit de vlinderwerkgroep 

Barneveld. Zij hebben een aanhangwagen vol met nachtvlinderspullen waaronder 1 

lichtvalopstelling, 3 lichtvallen, tafel met lamp stoelen en wat versnaperingen en drinken bij zich. Het 

park inrijdend zien we in de verte verschillende donderwolken met bliksemschichten. De locatie waar 

alles opgezet gaat worden is nabij de steenfabriek waarbij een stroomkast staat waarvan wij gebruik 

mogen maken. Aan deze stroomkast kan ik mijn lamp op aan sluiten. De lampen van René zijn 

voorzien van stroom door de accu’s die zij hebben mee genomen. Bij het opzetten van de lichtvallen 

begint het hard te waaien en komen de eerste druppels en donderde slagen ons tegemoet. Geluk bij 

een ongeluk loopt het dak van de steenfabriek zo’n 5 meter door waardoor we beschermd zijn tegen 

de regen. De lichtopstellingen en tafel worden onder de afdak gezet en op een aantal locaties wordt 

er gesmeerd. Het smeer is een mix van fruit, met suiker en wat bier en trekt bepaalde nachtvlinder 

aan. Inmiddels is het donker geworden en hebben we de lampen aangezet. De eerste nachtvlinders 

komen op het licht af en worden in kleine potjes gestopt en naar de tafel meegenomen zodat ze 

direct gedetermineerd worden. Verderop in het veld worden 3 lichtvallen gezet die later de avond 

worden leeggehaald. Het determineren is niet altijd gemakkelijk. Sommige nachtvlinder zijn 

afgevlogen. Dit zijn vlinders die al een tijdje rondvliegen en waarbij ze al veel beschadigingen hebben 

opgelopen en waarbij ze en deel van de schubben hebben verloren. De samenstelling van deze 

schubjes vormen het patroon/tekening op de vleugels. Ook vangen we soorten die ondanks dat ze 

pas vlinder zijn geworden toch nog moeilijk te determineren zijn. Bijvoorbeeld de egale stofuil de 

maar een vaag patroon op de vleugels laat zien. Iedereen is druk met determineren, langs de 

lichtvallen en smeerpunten lopen. Hieronder de vangst van de avond: 

Vangst: 

- Oranje wortelboorder  3 

- Volgeling   1 

- Kleine beer   2 

- Bleke grasuil   1 

- Weidehalmuitje   1 

- Buxusmot   2 



- Huismoeder   4 

- Egale stofuil   3 

- Puta-uil    1 

- Zwarte-c-uil   4 

- Appeltak   1 

- Essengouduil   1 

- Breedband huismoeder  1 

- Windepijlstaart   1   

- Witstipgrasuil   1 

- Driehoekuil   1 

- Piramidevlinder   1 

- Gele eenstaart   1 

- Zwartvlekdwergspanner 1 

 Ergens rond 22:30 wordt er sap en versnaperingen uitgedeeld. Later de avond zijn door een aantal 

waarschijnlijk kerkuilen gezien die de in de steenfabriek zaten en erop uit zijn gevlogen voor de jacht. 

Nadat we minder vangen haalt René 1 voor 1 de lichtvallen op. De vlinders in de lichtvallen 

determineren we vervolgens. Na middennacht horen we een grote nachtvlinder tegen de 

steenfabriek vliegen. Na een tijdje zit de nachtvlinder stil en kunnen we hem determineren. Het 

schijnt de windepijlstaart te zijn. Dit is een van de grootste nachtvlinders die er in Nederland 

voorkomt (zie foto). Het is een niet zo gewone trekvlinder uit Zuid-Opera die in jaarlijks wisselende 

aantallen overal in het land kan worden waargenomen. Voor mij een nieuwe soort en een 

aangename vangst. Rond 00:30 ruimen we op en vertrekken we de duisternis in terug naar huis. Een 

geslaagde avond met een aantal mooie vangsten. De uiteindelijke vangst kan beter en hopen vorig 

jaar weer een nachtvlinderavond te organiseren maar dan meer in de maanden mei – juli wanneer er 

meer soorten in het stadium imago zijn. Ik bedankt van harte de vlinderwerkgroep Barneveld met in 

het bijzonder Anko en René voor het meenemen en ter beschikking stellen van de lichtopstellingen, 

tafel, expertise en gezelligheid.  

 

Windepijlstaart 

Lichtopstelling en 

determinatie tafel naast de 

steenfabriek. 


