
 

Nationale Nachtvlinder Nacht 2011  

Op twee september was het alweer de zevende Nationale Nachtvlinder Nacht 

geïnitieerd door De Vlinderstichting. Het weer liet ons niet in de steek, dus het 

beloofde een prachtige nachtvlinder nacht te worden.  

Het is leuk om ook naar een ander excursiepunt te gaan dan die je gewend bent. 

Keuze genoeg op de website van De Vlinderstichting. Aldus was onze keuze 

gevallen op het excursiepunt in de botanische tuin Belmonte in Wageningen. 

Organisator De Vlinderstichting.   

Zowel De Vlinderstichting medewerkers als de KNNV Wageningen leden maakten 

deze nachtvlinder nacht tot een prachtige belevenis voor jong en oud. Een 

informatie tafel bij de ingang van de tuin, gaf je al een goede indruk welke 

nachtvlinders je zou kunnen gaan zien. Een ondersteunende brochure om enkele 

nachtvlinders te kunnen herkennen vond gretig aftrek. Zo ook de gastvrije 

ontvangst met een drankje.  

Bij het vallen van de avond vond de eerste wandeling plaats onder de bezielende 

leiding van Dick. De jeugd was niet weg te slaan bij Dick en liep dan ook geen 

meter bij hem vandaan. Meer dan tien bomen waren gestroopt om de 

nachtvlinders te lokken. Duidelijk was te zien hoe een huismoeder met haar lange 

roltong genoot van deze onverwachtse lekkernij. Tot grote verrassing van de 

kinderen waren er ook andere nachtdieren te ontdekken. Pissebedden, 

hooiwagens en een pad kregen dan ook de nodige aandacht. 

Maar liefst vijf lichtpunten waren opgesteld in Belmonte met ervaren 

specialisten van beide organisaties. Zoals altijd waren de leden van KNNV 

Wageningen weer zeer actief. Het was interessant om de verschillen te kunnen 

ontdekken tussen de Turkse uil, Getekende gamma-uil en gamma-uil. Gewezen te 

worden op de schitterende braamvlinder en de Gelijnde grasuil. Een bezoekster 

werd terstond bedient, nadat ze had gevraagd of nachtvlinders alleen maar bruin 

waren, door het bezoek op het laken van een hagendoornvlinder. En even later 

door de groenkleurige appeltak. 

Ook minder gewone soorten trakteerden ons op deze bijzondere mooie warme 

nacht zoals het maanuiltje en het essengouduiltje. De laatste wordt bijna niet 

waargenomen in het noorden van ons land. 

Bedankt Vlinderstichting medewerkers en KNNV Wageningen leden voor een 

zeer geslaagde avond. 

Riny en Gerry Kluvers 

 



 

 


