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Managementsamenvatting 

De stand (aantallen en soorten) van de graslandvlinders in Nederland en ook in de Krimpenerwaard gaat 

hard achteruit en een aantal soorten zijn verdwenen of nagenoeg verdwenen. Daarnaast zijn in de tweede 

helft van 2017 diverse rapporten verschenen waaruit blijkt dat het aantal insecten in het algemeen 

gedurende de laatste 20 jaar met 75% is verminderd. Insecten zijn de basis van de voedselketen en de 

afname heeft dus een ongekende impact op met name de fauna, maar ook de flora, in Nederland, dus ook 

in de Krimpenerwaard. 

 

De NVWK heeft besloten, mede gezien haar doelstelling, om in samenwerking met partijen door middel 

van een meerjarenproject de stand van de graslandvlinders en wilde bijen te verbeteren. Andere insecten 

zoals onder andere dagvlinders, honingbijen en zweefvliegen, allen bestuivers van onze voedselgewassen, 

zullen meeliften op dit project. Bij de aanleg, het onderhoud en de monitoring van de ontwikkelingen van 

de habitats zullen vrijwilligers van de NVWK en bewoners van de Krimpenerwaard worden betrokken. 

Adoptie van de habitats door bewoners van de Krimpenerwaard zal er voor zorg dragen dat behoud van 

de habitats meer kans van succes heeft.  

Dit Projectplan is in 2017 voorafgegaan door een Plan van Aanpak (PvA) “Graslandvlinders in de 

Krimpenerwaard”. In dit PvA worden de doelsoorten graslandvlinders benoemd en beschreven (zie ook 

bijlage 1). Na de totstandkoming van het PvA is in de werkgroep, mede op basis van de alarmerende 

rapporten over de teruggang van insecten, besloten tot een ruimere aanpak zoals in dit Projectplan is 

vastgelegd. 

 

Het project richt zich op de inrichting van 15 gebiedjes in de Krimpenerwaard, als habitat (voedsel, 

voortplanting en veiligheid naast overwinteringmogelijkheden) voor de graslandvlinders en wilde bijen. 
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Omdat de doelsoorten graslandvlinders en wilde bijen veelal een beperkte actieradius hebben en het van 

belang is dat er uitwisseling tussen populaties zal kunnen plaatsvinden, zal er een netwerk van bloemrijke 

verplaatsingslinten door de Krimpenerwaard worden gerealiseerd, waarbij gebruik zal worden gemaakt 

van dijktaluds en bermen langs wegen. Een deel van deze bermen, langs N-wegen, wordt door de 

Provincie Zuid-Holland al als ecologische berm onderhouden. 

 

In dit projectplan:  

1. Wordt beschreven waar de doelen uit bestaan en hoe en in samenwerking met welke partijen de doelen 

gerealiseerd gaan worden; 

2. Waar de kansen en bedreigingen liggen; 

3. Hoe de planning van het project gaat verloopt; 

4. De NVWK heeft als beleid dat projecten gefinancierd moeten worden uit externe fondsen. In dit 

document wordt dan ook beschreven hoe de financiering van de begroting (zie bijlage) zal gaan plaats 

vinden. 

In de bijlagen 

1. Worden de doelsoorten graslandvlinders en eisen die gesteld worden aan hun habitat uitvoerig 

beschreven; 

2. Wordt overzichtelijk aangegeven op welk moment welke (deel-)maatregel wordt uitgevoerd; 

3. Wordt de begroting over de projectperiode aangegeven; 

4. Vindt u een kaart met de verkregen en geplande habitats en de geplande verplaatsingslinten. 

 

Separaat zullen een activiteitenschema en een communicatieplan worden opgesteld. 

Projectduur en -verloop: 

Het project is formeel op 1 januari 2018 gestart en inmiddels zijn de eerste twee grasvlinder- en 

bijenhabitats aangelegd. In juli, augustus en september worden 4 graslandvlinder- en bijenhabitats 

gerealiseerd. Verder zal in 2018 de tijd ingevuld worden met het verkrijgen van toestemming voor en het 

maken van afspraken met eigenaren over de inrichting van de overige 8 gebiedjes en zullen er verdere 

gesprekken plaats vinden met eigenaren van bermen en dijktaluds over het verbeteren van het ecologisch 

beheer.  

In zowel 2019 als 2020 zullen jaarlijks  gebiedjes worden ingericht als graslandvlinder- en bijenhabitat. 

Het project zal 1 september 2021 eindigen. 

 

Uitgangspunten 

Een van de uitgangspunten van het project is dat de NVWK zal zorgen voor de realisatie van de in totaal 

15 gebiedjes en dat de eigenaren, aan de hand van door de NVWK opgestelde en overeengekomen 

beheerplannen, het beheer voor hun rekening nemen. Dit beheer zal door de NVWK gemonitord worden 

om zo de ontwikkelingen en daarmee de toekomst van de habitats te verzekeren.  

Naast dit projectplan zullen overeenkomsten met de grondeigenaren, met daaraan gekoppeld de 

voornoemde beheerplannen worden opgesteld, zal een activiteitenplan het mogelijk maken de 

werkzaamheden specifieker in te delen en zal een communicatieplan worden opgesteld. 
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Deelnemende partijen: 

1. De projectgroep bestaat uit: 

Functie Naam Bereikbaarheid 

Projectleider Arie Kooy ariewilkooy@ziggo.nl 

Projectleden 

 

Rudi Terlouw 

Diny Buisman 

Stef van Walsum 

Gabrielle Heuvelman 

Max Ossevoort 

info@bui-tegewoon.nl 

dinybuisman@hetnet.nl 

stefvanwalsum@hotmail.nl 

gabrielleheuvelman@hetnet.nl 

maxossevoort@gmail.com 

 

2. Overige Partijen en Contactpersonen: 

Organisatie Naam contactpersoon Bereikbaarheid 

Vlinderstichting Nederland Kars Veling Kars.veling@vlinderstichting.nl 

Biodivers Peter de Groot info@biodivers.nl 

Hoogheemraadschap Schieland en de 

Krimpenerwaard(HHSK): 

Martijn Guichelaar m.guichelaar@hhsk.nl 

 

Provincie Zuid-Holland (PZH) Jaap Kik, 

Joost Smits 

jj.kik@pzh.nl 

 

Zuid-Hollands Landschap(ZHL) Ninouk Vermeer n.vermeer@zhl.nl 

 

Groenalliantie Midden-Holland 

(GMH) 

Volgt  

Staatsbosbeheer Cees Kool c.kool@staatsbosbeheer.nl 

 

Gemeente Krimpenerwaard Volgt  

Gemeente Krimpen aan den IJssel Volgt  

Groene Motor inzake : 

“NL Zoemt” voor de Provincie Zuid 

Holland . 

Wout van der Slikke w.vanderslikke@degroenemotorzh.nl 

 

Vrijwilligers NVWK Arie Kooy ariewilkooy@ziggo.nl 
Vrijwilligersgroep Veenweidenpark Rolf van Beek r.vanbeek@zhl.nl 
Bewoners van de Krimpenerwaard *) Volgt  
Bedrijven in de Krimpenerwaard *) Volgen  

*) Dezen zullen middels promotieactiviteiten gekoppeld worden aan het project. 
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Hoofdstuk 1 Aanleiding en doelstelling  

1. Aanleiding 

A. De steeds snellere teruggang van de groep vlinders in Nederland en ook in de Krimpenerwaard, en dan 

met name de graslandvlinders, als gevolg van het verdwijnen van geschikte habitat heeft in 2016 geleid 

tot het aanleggen van een Idylle in het Loetbos. Het groeiende besef dat deze maatregel onvoldoende is 

om de achteruitgang te stoppen heeft een aantal leden van de NVWK ervan overtuigt dat op korte termijn 

meer uitgebreide maatregelen nodig zijn om de teruggang om te buigen in een toename van de soorten en 

aantallen graslandvlinders. 

 B. Daarnaast hebben langjarige onderzoeken door diverse nationale en internationale organisaties in 

Nederland en West-Europa aangetoond dat gedurende de laatste 20 jaar er een sterke teruggang van 

insecten met ongeveer 75% heeft plaats gevonden, waarschijnlijk als gevolg van de intensivering van de 

landbouw en versnippering van gebieden.  

Deze teruggang heeft grote consequenties voor de flora en fauna en met name voor de voedselketen. 

Insecten zijn de basis van de voedselketen: vogels, vissen, amfibieën en de meeste planten zijn 

afhankelijk van de beschikbaarheid van insecten om te overleven en voort te planten. Anderzijds zijn 

insecten, en dan met name bijen/hommels, zweefvliegen en in mindere mate vlinders nodig voor de 

bestuiving van ongeveer 75% van onze voedselgewassen.  

C. De teruggang van insecten geldt in nog sterkere mate voor graslandvlinders in Nederland. Ook de 

Krimpenerwaard kent, zoals vele delen van het Groene Hart, een magere graslandvlinderfauna. 

Soorten zoals het bruin zandoogje, hooibeestje en zwartsprietdikkopje, die in het verleden volop aanwezig 

waren, zijn momenteel schaars geworden of zelfs helemaal verdwenen.  

De Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard heeft, op initiatief van Arie Kooy, besloten om door 

middel van een projectmatige aanpak de situatie voor een groep met name genoemde graslandvlinders 

sterk te verbeteren. Het besluit berust op een door de werkgroep opgesteld plan van aanpak. (Referte 1). 

Inmiddels is besloten de doelgroep uit te breiden met wilde bijen. 

Van dit project zullen niet alleen de andere dagvlinders, maar ook nachtvlinders, honingbijen en andere 

insecten profiteren.  

Inmiddels is hiertoe een werkgroep ingesteld en heeft literatuur- en veldonderzoek plaatsgevonden. 

 

2. Doelstelling. 
A. De doelstelling van het project is om door middel van de aanleg en het op de juiste manier 

onderhouden van de speciaal ingerichte habitats, habitatverbetering en, indien nodig uitzetprojecten, te 

komen tot populatie-uitbreiding en/of herintroductie van de in hoofdstuk 2 met name genoemde 

graslandvlinders en wilde bijen.  

Er worden 15 gebiedjes gepland. De verschillende in te richten gebiedjes moeten binnen de 

Krimpenerwaard onderling verbonden zijn door zgn. “verplaatsingslinten” en zo mogelijk aansluiting 

hebben met gebieden daarbuiten, waardoor de levensvatbaarheid van de populaties in de gebiedjes sterk 

wordt vergroot. 

De inrichting, het beheer en het monitoren van de genoemde habitats zal grotendeels geschieden door 

vrijwilligers van de NVWK en bewoners van de Krimpenerwaard. Het beheer zal door de grondeigenaren 

worden uitgevoerd. 

Het bijkomende voordeel van het bereiken van de doelstelling is dat er synergie tot stand komt waardoor 

andere insecten, waaronder andere dagvlinders, honingbijen en zweefvliegen kunnen profiteren van de 

maatregelen en acties genoemd in dit Projectplan 

B. Welke locaties: 

(1) Locaties van grasvlinder- en bijenhabitats 



6 
 

De locaties van de grasvlinder- en bijenhabitats in de Krimpenerwaard zullen in principe maximaal tussen 

de 3-4 km van elkaar verwijderd liggen en onderling verbonden zijn door de verplaatsingslinten. Het 

vinden van geschikte locaties heeft hierbij prioriteit. Het kunnen inrichten van deze gebiedjes is 

afhankelijk van de medewerking van de grondeigenaar. De grondeigenaren kunnen natuurorganisaties, 

ondernemingen, agrariërs of privé personen zijn. 

Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) en de Groenalliantie Midden-Holland (GMH) bezitten c.q. beheren 

een groot aantal gebieden in de Krimpenerwaard waarvan delen goede kansen bieden om ingericht te 

worden als habitat zoals onder andere: 

- ZHL: Natuurgebieden Bilwijk, De Nespolder, De Groote en de Kleine Zaag, De Noordwest-zijde van de 

Berkenwoudse Driehoek, de Schanspolder, de Geitenwei, Zaanen en Verstoep en het Veenweidepark; 

- Groenalliantie Midden-Holland: Lekweide bij Bergambacht, De Okkerse kade en Weydenblick bij 

Lekkerkerk; het beheer wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer. 

Daarnaast zijn er ook andere geschikte locaties zoals bijvoorbeeld in de Gemeente Krimpen aan den 

IJssel, waar de Heemtuin ligt.  

 

(2) De verplaatsingslinten 

Uitgangspunt is dat geschikte wegbermen en dijkhellingen daarvoor in aanmerking kunnen komen. De 

verplaatsingslinten zullen door de eigenaren ecologisch beheerd moeten worden, waardoor in het seizoen 

bloeiende kruiden het voor de graslandvlinders mogelijk moet maken zich tussen de habitats te 

verplaatsen, waardoor uitwisseling tussen de habitats wordt bevorderd. Eventuele inzet van vrijwilligers is 

onderdeel van de gesprekken met betreffende instanties. 

De tot dusver gekozen verplaatsingslinten zijn eigendom c.q. worden beheerd door de volgende partijen: 

- HHSK: Dijken van de Hollandse IJssel en de Lek, en de bermen van een groot aantal binnenwegen;  

- PZH: Bermen langs de N207, de oude “ligging” van de voormalige N210, en overige N-wegen 

 

Zowel de vastgestelde als de geplande locaties van de graslandvlinder- en bijenhabitats en de 

verbindingszones/verplaatsingslinten zijn weergegeven op een kaart, zie bijlage 4 bij dit Projectplan. 
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Hoofdstuk 2 Beoogde doelsoorten, projectdefinitie en randvoorwaarden 

1. Beoogde doelsoorten graslandvlinders 

De beoogde doelsoorten zijn gekozen op basis van voorkomen in het verleden in de Krimpenerwaard 

- Hooibeestje 

- Bruin zandoogje 

- Argusvlinder 

- Icarusblauwtje 

- Zwartsprietdikkopje 

- Kleine Vuurvlinder 

Ten aanzien van de wilde bijen is geen onderscheid gemaakt. 

Voor meer informatie over deze graslandvlinder doelsoorten zie bijlage 1. 

 

2. Projectdefinitie 

Het project is geslaagd wanneer: 

- Er minimaal 13 gebiedjes zijn ingericht voor graslandvlinders en wilde bijen, die door 

eigenaren/vrijwilligers/bewoners beheerd worden volgens een door de NVWK opgesteld beheerplan. 

- Er een netwerk van verplaatsingslinten in de projectperiode is gerealiseerd dat ecologisch wordt beheerd 

door eigenaren/vrijwilligers/bewoners, waardoor de graslandvlinders en wilde bijen er gebruik van 

kunnen maken om te migreren 

- Er in 2021in ieder ingericht gebiedje minimaal 2 van de beoogde doelsoorten graslandvlinders een 

levensvatbare populatie gevormd hebben. Dit zal door het jaarlijks monitoren moeten worden vastgesteld. 

 

3. Randvoorwaarden 

a. Alle beoogde in te richten terreinen zijn eigendom van verschillende eigenaren. Deze eigenaren zullen 

moeten instemmen met niet alleen het inrichten van (delen van) de betreffende terreinen door zorg van de 

NVWK, maar ook dat zij verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het beheer er van. Deze 

instemming zal schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de NVWK en de eigenaar. 

b. Omdat het beheer per locatie kan verschillen zal het beheer van de in te richten gebiedjes plaats gaan 

vinden aan de hand van een door de NVWK op te stellen beheerplan. Het beheerplan zal onderdeel uit 

maken van de hierboven genoemde overeenkomst. 

c. Vrijwilligers van de NVWK en bewoners van de Krimpenerwaard zullen, in overleg met de eigenaren, 

worden ingezet om de habitats te helpen onderhouden, te monitoren en te voorkomen dat opzettelijk 

schade wordt aangericht aan de habitats. Het plan is om bewoners van een nabijgelegen kern een habitat 

te laten adopteren. Deze groep kan dan zorg dragen voor het onderhouden en beschermen van “hun” 

graslandvlinder- en bijenhabitat en tevens kunnen zij worden getraind door deskundigen van de 

vlinderwerkgroep van de NVWK om de habitats te kunnen monitoren. Het instrument promotie zal 

worden ingezet om deze habitats door bewoners te laten adopteren. 

d. De inrichting van het gebied zullen door partijen per gebied worden afgestemd. De kosten van de 

inrichting komen in principe ten laste van de NVWK. 

De beheerkosten komen ten laste van de eigenaar. De financiering van het eventuele verschil in 

beheerskosten tussen de huidige situatie en na de inrichting van het gebied zullen door partijen schriftelijk 

worden vastgelegd in de op te stellen overeenkomst. Door de inzet van vrijwilligers kan het verschil in 

beheerskosten mogelijk deels worden opgelost 
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Hoofdstuk 3 Kansen en bedreigingen 

1. Kansen: 

A. De Krimpenerwaard is volop in ontwikkeling. Via het Programma Veenweiden Krimpenerwaard 

wordt gewerkt aan de realisatie van 2250 hectare natuur in het kader van het Natuur Netwerk Nederland 

(NNN). De werkzaamheden voor deze inrichting staan gepland in 2021 te worden afgerond. Veel van 

deze natuur zal in de vorm van diverse grasland natuurtypen worden gerealiseerd. Hierbij is ook het type 

“Kruiden- en faunarijk grasland” Bezien kan worden of delen van deze in te richten graslanden onderdeel 

uit kunnen maken van de 15 in te richten gebiedjes. Bij de inrichting kunnen dan de inrichtingseisen van 

een graslandvlinder- en bijenhabitat worden meegenomen, waardoor kosten lager kunnen uitvallen. 

B. In 2016 is in recreatiegebied “Het Loetbos” een ‘Vlinderidylle’ gerealiseerd door de NVWK in 

samenwerking met de Vlinderstichting Nederland. Hierdoor is ervaring opgedaan met het inrichten en 

beheren van een Idylle op veengrond. Enerzijds kan deze ervaring gebruikt worden voor de inrichting van 

de andere gebiedjes. Anderzijds kan deze Idylle op eenvoudige wijze aangevuld worden tot een 

graslandvlinder en bijenhabitat. 

C. In 2017 zijn door de NVWK met het HHSK afspraken gemaakt ten aanzien van het uitvoeren van een 

ecologisch maaibeleid op de buitenzijden van zowel de Lekdijk als de Hollandse IJssel dijk. Hierbij zal 

zodanig gemaaid worden dat er in het seizoen voortdurend een strook bloeiende kruiden zal blijven staan, 

waardoor deze dijken als verplaatsingslint kunnen gaan dienen. Hiermee is al een deel van het aan te 

leggen netwerk gerealiseerd. Daarnaast is het HHSK bezig met proeven om te bezien of de diversiteit van 

de kruiden, geschikt voor vlinders en wilde bijen, op de taluds kan worden uitgebreid. 

D. Er is toestemming verleend voor het inrichten van 3 Idylles in de Krimpenerwaard. De locaties zijn 

inmiddels in overleg met de eigenaren vastgelegd. Deze Idylles zullen worden aangevuld tot 

graslandvlinder- en bijenhabitathabitats. Daarnaast is er inmiddels al toestemming verkregen voor de 

aanleg van 3 andere graslandvlinder- en bijenhabitats. 

E. Er worden met betrokken partijen gesprekken gevoerd om te komen tot een meer vlindervriendelijk 

beheer van bermen, “overhoeken” en natuurterreinen. Deze gesprekken verlopen op een positieve wijze. 

F. In 2018 start het project “Nederland zoemt”. Hierbij zullen verspreid over Nederland 300 gebiedjes 

worden ingericht ter ondersteuning van de wilde bijen die in Nederland voorkomen. In ieder geval 1, voor 

de planning wordt uitgegaan van 2, van deze gebiedjes zullen in de Krimpenerwaard worden gerealiseerd 

en maken, na aanvulling tot graslandvlinderhabitat, deel uit van de 15 in te richten gebiedjes. Onze 

“graslandvlinderplannen” brengen hierdoor een synergie tot stand met dit project 

G. Publieke opinie/draagkracht: de tijd is rijp voor positieve natuurmaatregelen. Doordat vlinders en bijen 

in combinatie met weelderig bloeiende percelen door het publiek erg gewaardeerd worden, zal er met 

behulp van promotie van het project voldoende animo zijn voor adoptie van de graslandvlinder- en 

bijenhabitats.  

Door het, onder andere, in de lokale media meer aandacht besteden aan de vlinder- en bijenstand, de in 

samenwerking met eigenaren, bewoners en vrijwilligers te nemen acties, zoals beschreven in dit 

projectplan, en de adoptie van de habitats door bewoners, zal er (nog) meer draagkracht ontstaan voor 

meer natuur  in de Krimpenerwaard. Dit zal zonder meer dan een uitstraling hebben naar andere te 

realiseren natuurprojecten. 

H. Het project “Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard”. Dit project zal mogelijk kansen bieden om 

maatregelen te integreren die gunstig zijn voor zowel vlinders als wilde bijen. Voorstellen hiertoe dienen 

tijdig ingediend te worden. 

2. Bedreigingen 

A. Samenwerking alle partijen 

De beoogde in te richten gebiedjes en verplaatsingslinten zijn eigendom van verschillende eigenaren. Met 
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name de verplaatsingslinten tussen de te realiseren gebiedjes zijn van cruciaal belang. Immers deze zijn 

nodig om verplaatsingen tussen ingerichte gebiedjes mogelijk te maken, waardoor uitwisseling van 

genetisch materiaal bewerkstelligd wordt. Om het project te laten slagen is het noodzakelijk medewerking 

te krijgen van alle partijen. 

B. Inrichting van de habitats en de verplaatsingslinten. Met eigenaren zal onderhandeld moeten worden 

t.a.v. de verkrijging en de mogelijkheden en beperkingen voor de inrichting van de beoogde gebieden c.q. 

verplaatsingslinten.. 

C. Mogelijk dat niet voor alle 15 habitats geschikte gebieden gevonden kunnen worden. Bij het kunnen 

inrichten van minimaal 13 gebiedjes komt de doelstelling van het project niet in gevaar. Wel zullen er dan 

minder bronpopulaties graslandvlinders kunnen worden verkregen. Een juiste keuze van de ligging van de 

wel in te richten habitats zal in voorkomend geval dan bepalend zijn voor het niet overschrijden van de 

maximale afstanden tussen de habitats.  

D. De NVWK beschikt niet over de financiële middelen om het project te bekostigen. Een deel van de 

benodigde financiële middelen zijn inmiddels ontvangen via donaties. Voor het financieren van nog 

ontbrekende gelden, (zie ook bijlage 3 begroting), zullen organisaties worden benaderd. Voorwaarde voor 

de NVWK voor het kunnen realiseren c.q. voortzetten van het project is dat de financiële middelen ter 

beschikking zijn gesteld c.q. schriftelijk zijn toegezegd. 
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Hoofdstuk 4 Planning 

1. Algemeen 
Het project staat gepland in de periode van 1 januari 2018 tot 1 september 2021 omdat: 

- De realisatie van de habitats, onder andere gezien de capaciteit van de projectgroep, niet in één jaar kan 

worden verwezenlijkt. Uitgangspunt voor de planning, na de inrichting van 2 Idylles in het voorjaar van 

2018, is dat de inrichting van 4 graslandvlinder- en bijenhabitat worden gerealiseerd in augustus, de meest 

gunstige maand voor grondbewerking en inzaaien.  

- Om het succes van de in te richten gebiedjes te kunnen meten door tellingen volgens de systematiek van 

de Vlinderstichting Nederland, dienen vooraf, vanaf 2018, zgn. “0”-metingen te worden uitgevoerd op de 

geplande locaties. Hierdoor kan het succes na de inrichting van de habitats worden vastgelegd en kunnen 

indien nodig verbetermaatregelen onderbouwd worden uitgevoerd. 

- Niet alle benodigde financiën voor de inrichting van 4 vlinder- en bijenhabitats zullen mogelijk al in de 

tweede helft van 2018 beschikbaar zijn. In voorkomend geval zal de inrichting van een of meerdere 

habitats moeten worden doorgeschoven naar 2019.  

De planning is schematisch weergegeven in bijlage 2. 

 

2. Deelplannen 
A. Bermen en Dijken van/in beheer bij het HHSK. 

In 2017 is het overleg ter zake gestart met het HHSK. Dit heeft geleid tot aanpassing van het maaibeheer 

van de Lekdijk. Met het kruiden- en bloemrijk inzaaien van de dijktaluds is een voorzichtig begin 

gemaakt. 

Ook het maaibeheer van de IJsseldijk is in overleg met het HHSK aangepast. Na de operatie KIJK zal het 

maaibeleid verder worden aangescherpt. Inbreng daarbij door de NVWK, ook voor wat betreft de 

vegetatie na aanpassing van de waterkeringen, is reeds overeengekomen. 

In het 1
e,
 2

e
 en 3

e
 kwartaal van 2018 staat er met betrekking tot de samenwerking met het HHSK het 

volgende op het programma:  

- Evaluatie van het maaibeheer van de Lekdijk, 

- Beoordeling van het op enkele plaatsen inzaaien dat in 2017 heeft plaatsgevonden, 

- Het verder inzaaien van de Lekdijk op nader vast te stellen plaatsen, 

- Selectie van de bermen die geschikt zijn voor habitatverbetering van graslandvlinders. 

- Nadere afspraken over het maaibeheer en vegetatieaanpassingen van bermen bedoeld in het 

vorige punt. 

- Evaluatie van het aangepaste beheer van de bermen van wegen in beheer bij het HHSK: zie de 

vorige 2 punten. 

B. Graslandvlinder- en bijenhabitats: 

Met deze habitats worden qua vegetatie, ligging en oppervlakte, gebieden bedoeld die kansrijk zijn voor 

de vestiging van een levensvatbare populatie van de graslandvlindersoorten waarop onze aandacht in 

eerste instantie is gericht. 

De Idylles, die samen met de Vlinderstichting Nederland worden ingericht, hebben als een van de 

inrichtingseisen de voorwaarde dat ze moeten zijn gelegen op een locatie waar dagelijks publiek komt. 

Dit zijn bijvoorbeeld gebieden waar wandelpaden zijn en die gelegen zijn in of vlak tegen woonkernen 

aan. De overige 12 habitats kunnen, anders dan de Idylles, meer geïsoleerd en wat lastiger toegankelijk 

liggen in de Krimpenerwaard, hoewel er naar gestreefd wordt dat de habitats wel van openbare wegen en 

paden zichtbaar zullen zijn, zodat het ook voor het publiek een toegevoegde waarde in het kader van 

natuurbeleving heeft.  

Met de eigenaren c.q. beheerders/bewoners worden afspraken gemaakt over, in volgorde: 
- Inrichting, met name de vorm van grondbewerking en het proces van inzaaien(wie doet wat en 

hoe). 

- Beheer, met name maaibeheer (o.a. frequentie, fases, moment van afvoeren van maaisels). 
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- Uitbreiding vegetatie, voldoende voedings- en waardplanten voor de beoogde 

graslandvlindersoorten en wilde bijen.  

Deze afspraken zijn in het 1
e
 en 2

e
 kwartaal van 2018 gemaakt voor de in augustus 2018 aan te leggen 

habitats. 

 

C. Provinciale (N-)Wegen. 

De Krimpenerwaard wordt doorkruist door een aantal Provinciale Wegen, waarvan de N207 en de N210 

de belangrijksten zijn. 

Op 31 juli 2017 is voortvloeiend uit dit Project de Provincie Zuid-Holland schriftelijk benadert met de 

vraag of de Provincie bereid is om mee te werken aan onze verbeteringsplannen. Hoewel nooit een 

formele reactie op deze brief is gekomen, was deze brief wel de aanleiding om ons in het bezit te stellen 

van de beleidsnotitie “Kansen voor beter Bermbeleid”. 

De in deze notitie genoemde beleidsmaatregelen en -voornemens sluiten naadloos aan op onze plannen en 

voornemens. 

Inmiddels hebben gesprekken met de provincie Zuid-Holland plaats gevonden over het ecologisch beheer 

van (geschikte) bermen van N-wegen en van het mogen gebruiken van de oude ligging van de N-210 van 

Krimpen aan den IJssel tot Bergambacht als verplaatsingslint. De combinatie van een ingerichte 

kruidenstrook en het gebruik (voor een deel) als verplaatsingsroute voor mountainbikers op deze oude 

ligging levert in voorkomend geval een win-win situatie op 
 

3. Fasering 
A. Maatregelen 

Door de omvangrijkheid van de maatregelen en het aantal deelnemende partijen is fasering in tijd 

noodzakelijk. Verschillende fases kunnen gedeeltelijk parallel lopen. 

Vooralsnog worden de volgende deelmaatregelen onderscheiden: 

- Keuze locatie van een 3-tal nieuwe Idylles d.m.v. overleg met gebiedseigenaren resp. –

beheerders(inmiddels gerealiseerd); 

- Overleg met de Vlinderstichting Nederland over aanleg c.q. realisatie van deze 3 

Idylles(inmiddels gerealiseerd); 

- Financiering bereiken voor de aanleg van een 3-tal nieuwe Idylles(inmiddels gerealiseerd); 

- Daadwerkelijke aanleg van 3 Idylles (inmiddels zijn 2 Idylles aangelegd; 

- Aanleg van 4 habitats (juli/augustus 2018) 

- Vinden van de overige 8 locaties voor het inrichten van habitats en het verkrijgen van 

toestemming en medewerking voor de inrichting; 

- Het uitvoeren van zgn. “0-metingen van de in te richten locaties. 

- Het opstellen van inrichtingsplannen voor de habitats 

- Het verwerven van de benodigde financiële middelen voor de realisatie van de 9 locaties; 

- Het opstellen van beheerplannen per locatie. 

- Overleg gericht op overeenstemming over beheer van de in totaal 15 habitat gebieden en de 

daarvoor benodigde middelen aan de hand van de respectievelijke beheerplannen; 

- Het monitoren met bewoners/vrijwilligers NVWK van de ingerichte habitats 

- Overleg met wegbeheerders over realisatie, èn beheer na realisering, van de verbindingszones 

tussen de respectievelijke habitats; 

- Realisering van een gewijzigd maaibeleid van bedoelde bermen; 

- Indien nodig aanpassing van de vegetatie die ‘insectenvriendelijker’ dient te worden; 

- Het uitvoeren van een promotieplan als onderdeel van het communicatieplan. Het doel hiervan is 

om bewoners een nabijgelegen habitat te laten adopteren. 

Deze deelmaatregelen zullen in een separaat activiteitenschema verder worden uitgewerkt. 

 

B. Betrokken partijen 

Bij de opgesomde maatregelen zijn de volgende partijen betrokken waarmee gestructureerd overleg dient 

te worden gevoerd: 
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- Zuid-Hollands Landschap, 

- Groenalliantie Midden Holland c.q. Staatsbosbeheer, 

- Vlinderstichting Nederland, 

- Gemeente Krimpenerwaard, 

- Gemeente Krimpen aan den IJssel, 

- Provincie Zuid-Holland, 

- Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard . 

- Aannemer(s) c.q. uitvoerders van aanleg- en beheersovereenkomsten 

 

Vooralsnog gaan we er van uit dat de daadwerkelijke realisatie van de inrichting van het Project in 2020 

gerealiseerd zal zijn, met een mogelijke uitloop naar het 1
e
 en 2

e
 kwartaal in 2021. Het project zal 

hierdoor eind augustus 2021 kunnen zijn afgerond. 

Omdat in 2018 volgens planning de eerste 6 habitats zijn aangelegd kan er in de zomer van 2019 met 

resultaattellingen worden begonnen. Die resultaatbeoordeling aan de hand van tellingen loopt door tot in 

ieder geval 2021. 

Tenzij er zich significante gebeurtenissen voordoen zal pas na 2020 tot verbeteringsingrepen kunnen 

worden besloten. 

 

4 Coördinerende bepalingen 

A. Communicatie 

Communicatie moet er op gericht zijn om grondeigenaren te verkrijgen voor het project en toestemming 

te verkrijgen voor de inrichting van verplaatsingslinten en habitats. Daar naast om alle (onderkende) 

partijen tijdig te informeren en om de planning af te stemmen. Dit projectplan is hiervoor het 

uitgangspunt. Hiervoor zal een communicatieplan worden opgesteld waarin onder andere ook zal worden 

beschreven op welke wijze bewoners van de Krimpenerwaard zullen worden benaderd om de habitats te 

kunnen adopteren. 

Alle publicaties over het project zullen in principe door de voorzitter van deze projectgroep worden 

geïnitieerd en in overleg met het bestuurslid PR van de NVWK worden uitgevoerd. 

Om het project algemeen bekend te stellen zullen, naast het eigen blad de “Waardvogel” en de eigen 

website (www.nvwk.nl), lokale bladen worden gebruikt. In het communicatieplan(separaat document) 

staat aangegeven wanneer en hoe en met welke partijen gecommuniceerd zal worden. 

B. Iedere fase kan pas aanvangen wanneer daarvoor de financiële middelen zijn verkregen. Indien dit niet 

tijdig het geval is zal de betreffende fase worden doorgeschoven naar een later vast te stellen tijdstip. 

C. Financiering. Zoals al aangegeven zullen tijdig de financiële middelen worden verworven. Voor de 

nog ontbrekende gelden zullen externe sponsoren worden gezocht. Onderzocht moet worden wat de 

termijnen van indienen per sponsor zijn, om deze acties op te kunnen nemen in het activiteitenschema. De 

in bijlage opgenomen begroting geeft per deelmaatregel aan hoeveel geld (nog) nodig is. 
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Bijlage 1. Doelsoorten graslandvlinders 

 

1. Het Hooibeestje 

 

Kenmerken 

De voorvleugellengte bedraagt ongeveer 15 millimeter. De bovenzijde is licht oranjebruin met een, vooral 

bij de vrouwtjes, opvallende kleine zwarte vlek aan de punt van de voorvleugel. Onderkant achtervleugel 

met een lichte vlek of band in het zoomveld en meestal met kleine bruin omrande witte oogvlekken. Het 

hooibeestje (Coenonympha pamphilus) is een kleine vlinder uit de onderfamilie van de zandoogjes en 

erebia's (Satyrinae) van de familie Nymphalidae. Het is een standvlinder. 

Verspreiding en leefgebied 

Het hooibeestje komt in heel Europa voor, behalve op Kreta; ook in Nederland en België is de soort 

algemeen. Verder ook in noordelijk Afrika en Azië. 

Grasland met een niet te hoge vegetatie, bermen en heidegebieden worden als leefgebied door de vlinder 

gebruikt, hij is vooral te zien in mozaïekvormige begroeiingen.  

Voortplanting 

Er zijn jaarlijks twee generaties van deze vlinder. De eerste generatie is in mei en juni te zien. De eitjes 

die dan gelegd worden zullen, afhankelijk van de grassoort waarop ze zich bevinden en waarmee ze zich 

voeden, langzaam of sneller groeien. De snel volgroeide rupsen verpoppen zich nog hetzelfde jaar en 

vliegt als tweede generatie van eind juli tot ver in oktober. Hun nageslacht overwintert als jonge rups en 

vliegt in juni en juli van het daarop volgend jaar. De rupsen de langzamer groeien brengen de winter als 

volgroeide rups door en zijn vanaf de maand mei als vlinder te zien. De verpopping gebeurt aan een 

stevige grasstengel kort boven de grond. 

Vliegtijd 

De vliegtijd is van februari tot en met oktober. Het hooibeestje is een slechte vlieger en daardoor vaak 

laag boven het maaiveld te zien. De mannetjes bezetten een territorium en maken patrouillevluchten. 

Waardplanten 

Waardplanten van het hooibeestje zijn verschillende soorten grassen, zoals zwenkgras en beemdgras, 

maar ook schapengras en. De soort overwintert als rups. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Satyrinae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nymphalidae
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zwenkgras&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beemdgras
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schapengras&action=edit&redlink=1
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2. Zwartsprietdikkopje 

 

Kenmerken 

De vleugel varieert in lengte tussen de 12 en 14 millimeter en is aan de bovenkant oranje/bruin en aan de 

onderkant geel/bruin met lichte vlekken. Hij kan makkelijk verward worden met het geelsprietdikkopje. 

Het zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola) is een dagvlinder uit de familie Hesperiidae, de dikkopjes. 

Verspreiding en leefgebied 

Het zwartsprietdikkopje is wijdverbreid in heel Europa, noordelijk Afrika,Azië en Noord-amerika en 

komt voor op bloemrijke plaatsen en ruig grasland, zonnige wegbermen en meerjarig kruidenrijk 

grasland. In berggebieden komen ze tot een hoogte van 2200 meter voor. De vlinder hebben vrij veel 

nectar nodig. Ze bezoeken graag distels en knoopkruid en andere paarse of roze bloemen om nectar te 

zuigen. 

Voortplanting. 

Het vrouwtje plakt de eitjes in groepen van drie tot twintig in de bloeiaren en bladschedes van 

breedbladige grassoorten, die dan al dor zijn. Hier overwinteren de eitjes. De rupsen ontwikkelen zich pas 

in het volgende voorjaar. Ze foerageren eerst overdag, later ook 's nachts. De verpopping vindt in de 

vegetatie plaats. De poppen kunnen als gordelpop aan een grasspriet verankert zijn, maar ook vrij 

hangende poppen komen voor. 

 

Vliegtijd 

De vliegtijd is van  mei tot en met augustus in één generatie. 

Waardplanten 

De eitjes worden afgezet op diverse breedbladige grassoorten zoals kweek (Elytrigia repens) en witbol 

(Holcus). 

 

3. Icarusblauwtje 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geelsprietdikkopje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hesperiidae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kweek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witbol
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Kenmerken 

Veel vrouwtjes zijn van boven bruingekleurd met oranje vlekjes. Daardoor worden deze vrouwtjes soms 

aangezien voor bruin blauwtjes. De mannetjes zijn aan de bovenzijde egaal blauw. Het icarusblauwtje 

(Polyommatus icarus) is een vlinder uit de familie van de kleine pages, vuurvlinders en blauwtjes 

(Lycaenidae) 

Verspreiding en leefgebied 

Het icarusblauwtje komt algemeen voor in heel Europa, op droge schrale graslanden tot matig vochtige 

hooilanden. Ook in Nederland en België is de vlinder zeer algemeen.  

Voortplanting 

Het vrouwtje zet de eitjes af op veel soorten vlinderbloemigen, onder andere Lotus corniculatus (gewone 

rolklaver).De eitjes worden tussen de bovenste bladeren op de jonge nog niet bloeiende planten afgezet. 

Waarnemingen van feitelijke ei-afzetting zijn vrij zeldzaam. De rups voedt zich met de bladeren. Ze 

wordt veelvuldig bezocht door mieren van de geslachten Lasius , Formica , Myrmica , Tapinoma en 

Plagiolepis . Als ze halfvolgroeid is, kan ze in de strooisellaag overwinteren. De rups overwintert, 

meestal in    het derde rupsstadium. 

Vliegtijd 
De vliegtijd is van april tot en met oktober.  

Waardplanten 

De rupsen worden gevonden op diverse planten uit de vlinderbloemenfamilie, vooral gewone rolklaver 

(Lotus corniculatus), moerasrolklaver (Lotus uliginosus), hopklaver (Medicago lupulina), luzerne, 

kattendoorn (Ononis spinosa), witte klaver, rode klaver en verder ook op paardenhoefklaver (Hippocrepis 

comosa), bont kroonkruid (Coronilla varia), sikkelklaver (Medicago falcata), kleine klaver (Trifolium 

dubium), en kruipend stalkruid (Ononis repens). De jonge rupsen  mineren. 

 

4. Kleine Vuurvlinder 

 
 

Kenmerken 
Met een voorvleugellengte van rond de 13 millimeter is de kleine vuurvlinder een vrij kleine vlinder. 

De bovenzijde van de voorvleugel is oranje met onregelmatige zwarte vlekken en een bruine rand. Aan de 

onderzijde is de tekening vergelijkbaar, maar met een licht grijsbruine bruine rand en lichter oranje. De 

achtervleugel is aan de bovenzijde bruin met wat zwarte vlekken en een oranje veld bij de achterrand. De 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruin_blauwtje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lycaenidae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlinderbloemenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_rolklaver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moerasrolklaver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hopklaver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kattendoorn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paardenhoefklaver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bont_kroonkruid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sikkelklaver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_klaver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruipend_stalkruid
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onderzijde is licht grijsbruin en heeft een heel onduidelijke tekening: hieraan is de soort in Europa 

gemakkelijk van andere vuurvlinders te onderscheiden. Bij sommige ondersoorten buiten Europa is echter 

een duidelijke oranje band langs de achterrand van de vleugel te herkennen. 

Het verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke exemplaren is niet zo groot: aan de onderzijde zijn de 

zwarte vlekjes op de voorvleugel van het vrouwtje groter en meer ongeordend. 

In zeer kleine aantallen worden exemplaren waargenomen met een lichtgele of witte in plaats van de 

oranje tekening. De kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) is een vlinder uit de familie Lycaenidae, de 

kleine pages, vuurvlinders en blauwtjes 

Verspreiding en leefgebied 

De kleine vuurvlinder komt in heel het Palearrctisch gebied algemeen voor. De soort vliegt tot een hoogte 

van 2400 meter in berggebied. De habitat bestaat vooral uit open gebieden, met name schrale graslanden 

en duinen en heide, maar de soort wordt ook in tuinen en wegbermen waargenomen. 

Voortplanting 

 
Eitje op schapenzuring. 

Het mannetje zoekt een vrouwtje om mee te paren. Er zijn twee zoekstrategieën: patrouilleren en op 

wacht zitten. Bij het patrouilleren vliegt een mannetje rond en zoekt actief naar een vrouwtje. Bij het op 

wacht zitten, blijft een mannetje aan de grond en vliegt het op als er een soortgenoot verschijnt. Recent 

onderzoek aan een ondersoort van de kleine vuurvlinder geeft aan dat bij hogere lichtintensiteit er meer 

wordt gepatrouilleerd. Vermoedelijk kunnen vlinders die patrouilleren makkelijker warmte kwijt aan de 

omgeving. Vrouwtjes paren in hun leven slechts een keer, mannetjes zijn vrij vasthoudend bij het 

aandringen op paring. Als vrouwtjes hebben gepaard, voorkomen zij daarom toenadering door 

aandringende mannetjes door hun vleugels gesloten te houden.  

De eitjes worden bij volle zon afzonderlijk afgezet op de onderkant van het blad van de waardplant. Een 

wijfje dat eitjes gaat afzetten heeft een lage vlucht die vaak wordt onderbroken. Als er een wolk voor de 

zon schuift, wordt het afzetten van de eitjes onderbroken. In het voorjaar heeft het wijfje een voorkeur 

voor hoge planten in hoge begroeiing, in het najaar voor lage planten in een lage begroeiing. 

 
Rups 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lycaenidae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schapenzuring
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lycaena_phlaeas_egg2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lycaena_phlaeas_larva.jpg
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De rups van de kleine vuurvlinder vertoont enige gelijkenis met een naaktslak. Hij is groen met een 

rozerode rand en rugstreep van variabele omvang en met witte spikkeltjes. Hij is lichtbehaard. De kleine 

kop is bruin. De volgroeide rups meet 15 tot 18 millimeter. 

Waardplanten 
Waardplanten die de kleine vuurvlinder in Nederland en België gebruikt zijn diverse soorten zuring, 

vooral schapenzuring (Rumex acetosella) en in mindere mate veldzuring (Rumex acetosa). Daarbuiten 

worden ook varkensgras (Polygonum aviculare) en alpenzuurkruid (Oxyria digyna) gemeld. 

De rups eet een dun laagje van de onderkant van het blad, en laat de bovenkant van het blad intact. 

Hierdoor ontstaan min of meer doorzichtige venstertjes in het blad, die een duidelijke indicatie voor de 

aanwezigheid van de rups vormen. De rups is te vinden van halverwege augustus tot halverwege mei en 

de volgende generatie van eind mei tot in juli. De rups overwintert halfvolgroeid in de strooisellaag. De 

overwintering geschiedt niet voor alle rupsen in hetzelfde stadium, waardoor de vlinders in het voorjaar 

flink verspreid in de tijd verschijnen. De verpopping vindt ook in de strooisellaag of op een dood blad 

plaats. 

5. Bruin Zandoogje 

 
Vrouwtje van het bruin zandoogje 

 

Kenmerken 

Het bruin zandoogje heeft een voorvleugellengte van 21 tot 28 millimeter. Het vrouwtje is iets groter dan 

het mannetje. Bij het mannetje is de bovenkant van de vleugels bruin. In de vleugelpunt van de 

voorvleugel bevindt zich een zwarte "oogvlek". Bij het vrouwtje bevindt zich op de voorvleugel een 

oranje veld, en heeft de oogvlek meestal een witte kern. Verwarring met het oranje zandoogje is mogelijk, 

maar bij het vrouwtje van het bruin zandoogje zit geen oranje op de achtervleugel, of heel weinig, terwijl 

bij het oranje zandoogje de achtervleugel oranje met een bruine rand is. 

De achterrand van de achtervleugel is gekarteld. 

De onderkant van de achtervleugel is lichtbruin, de buitenste helft is meestal wat lichter van kleur. In dit 

wittige veld bevinden zich enkele kleine zwarte soms oranje omrande vlekjes. Bij het oranje zandoogje is 

de onderzijde van de achtervleugel duidelijk contrastrijker. De bovenvleugel is oranje met een bruine 

rand, en in de vleugelpunt een zwarte oogvlek met een of soms twee witte puntjes. Het bruin zandoogje 

(Maniola jurtina) is een dagvlinder uit de subfamilie Satyrinae, de zandoogjes en erebia's 

De rups is helder groen met een bruine rugstreep. Hij is fijnbehaard en aan de onderzijde loopt een smalle 

witgroene rand. De kop is ook groen. De rups bereikt uiteindelijk een lengte van 25 tot 28 millimeter. De 

pop is variabel van kleur. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waardplant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schapenzuring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veldzuring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Varkensgras
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Alpenzuurkruid&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranje_zandoogje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Satyrinae
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Rups in eerste Stadium 

 
Het ei is beige met roodbruine vlekjes en wordt grijs vlak voor het uitkomen. 

Verspreiding en leefgebied 

Het bruin zandoogje komt voor in het West-palearctisch gebied. De vlinder komt niet voor in Midden- en 

Noord-Scandinavië. De vlinder geeft de voorkeur aan matig voedselrijk grasland als leefgebied. In 

Nederland en België is de soort zeer algemeen. De vlinders zijn niet kieskeurig in nectarplanten. Zij 

kiezen alle bloeiende planten die beschikbaar zijn. 

Het bruin zandoogje houdt een territorium aan. Normaal gezien vliegen zij zo'n 150 meter vanaf hun 

"standplaats". Komen zij buiten dit gebied terecht, dan onderzoeken ze in steeds groter wordende lussen 

vanaf hun nieuwe plaats de omgeving. Zodra zij hun standplaats herkennen, vliegen ze daar direct naartoe 

terug. Bij zeer grote dichtheden gaan de vlinders soms zwerven. 

Voortplanting 

Vrouwtjes vliegen alleen om voedsel of plaatsen om eitjes af te zetten op te zoeken. De mannetjes hebben 

een territorium, waarbinnen ze kort vluchten houden op zoek naar een vrouwtje, of "patrouilleren". Ze 

achtervolgen daarbij ook andere vlinders, of landen zelfs op zaken als dode blaadjes. Het mannetje 

omgeeft een vrouwtje met een geurstof (die een muffe geur heeft), waarna het vrouwtje bij het mannetje 

komt en de paring plaatsvindt. Vrouwtjes paren meestal op de eerste dag van hun leven als vlinder, en 

doen dat meestal maar één keer. Het vrouwtje zoekt meestal een lage plek in het gras om een eitje op af te 

zetten. Soms worden eitjes afgeschoten, of laat het vrouwtje de eitjes vliegend boven de vegetatie vallen, 

met name als de vegetatie hoog is. Het vrouwtje zet haar eitjes af in verschillende vegetaties, en zorgt 

daarmee voor spreiding van risico. 

Na 14 tot 30 dagen kruipt de rups uit het eitje. De rups overwintert in een graspol, maar gaat niet in 

diapauze. Bij voldoende warm weer eet de rups in de winter gewoon verder. Aanvankelijk eet de rups 

overdag, vanaf het derde  stadium vooral in de schemering. Tamelijk veel rupsen vallen later ten prooi 

aan parasieten. Bekende parasieten zijn de sluipwespen Apanteles tetricus, Apanteles plutellae, Apanteles 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Apanteles_tetricus&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Apanteles_plutellae&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Apanteles_tibialis&action=edit&redlink=1
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tibialis en Meteorus versicolor. Vanaf eind mei vindt de verpopping plaats.  De pop hangt laag in de 

vegetatie. Het popstadium duurt 14 tot 30 dagen. 

Vliegtijd 
Het bruin zandoogje kent één jaarlijkse generatie.  

De vliegtijd in Nederland en België is van maart tot en met oktober, in twee of drie jaarlijkse generaties. 

De grootste aantallen vlinders worden gezien in augustus en september. Doordat de rupsen niet allemaal 

in hetzelfde stadium overwinteren, en er eitjes worden afgezet in diverse vegetaties, is de vliegtijd 

langgerekt. Een individueel imago leeft drie tot zes weken. 

Waardplanten 
Als waardplantengebruikt het bruin zandoogje allerlei smalbladige grassen, vooral kortsteelsoorten, 

beemdgras, zwenkgrassen en struisgrassen, zoals, gewoon reukgras, kweekgras, rood zwenkgras, grote 

vossenstaart, kropaar, ruwe smele, struisgras, en raaigras.  

6. Argusvlinder 

  
Vrouwtje argusvlinder Mannetje argusvlinder 

 

Kenmerken 
De volwassen vlinder heeft een voorvleugellengte van 19 tot 25 millimeter. De grondkleur van de 

vleugels is oranje, de voorvleugel kent een verkaveling door bruin aangezette aderen, bij de mannetjes 

loopt er bovendien een brede bruinzwarte geurstreep. In de vleugelpunt bevindt zich een zwarte oogvlek 

met witte kern. De achtervleugel kent ook een verkaveling aan de vleugelranden, met vier kleinere 

oogvlekken in de oranje vakken. Richting de aanhechting van de achtervleugel is deze meer egaal bruin. 

Ook de onderzijde van de voorvleugel is oranje met verkaveling door bruine lijntjes en een prominente 

oogvlek, met daarnaast een klein tweede oogvlekje. De vleugelpunt is vaak meer gelig. De onderzijde van 

de achtervleugel is grijsbruin met bruine lijntjes en een rand van oogvlekken, meer dan er op de 

bovenzijde zichtbaar zijn. De franje is gelig, onderbroken door bruine uitlopers vanuit een aantal aders. 

De argusvlinder (Lasiommata megera) is een vlinder uit de onderfamilie Satyrinae, de zandoogjes en 

erebia's.  

 

Voortplanting 

Het vrouwtje zet de eitjesbij voorkeur af op beschutte warme plaatsen. Bij het zoeken naar een geschikte 

waardplant vliegt het vrouwtje met veel vleugelslagen, maar toch langzaam. De eitjes worden 

afzonderlijk aan de stelen of de toppen van de bladeren geplakt op een hoogte van 4 tot 10 centimeter 

boven de bodem, maar soms ook op vrij liggende wortels. Na 5 tot 11 dagen sluipen de rupsjes uit het 

eitjes, die in 4 tot 6 dagen zijn gerijpt. De jonge rupsen eten vooral 's nachts, in latere stadia eten ze ook 

overdag. De overwintering vindt plaats als halfvolgroeide rups, vlak bij de bodem tussen stenen, struiken 

en verdorde planten. De overwintering is niet in diapauze, als het warm is komen de rupsen gewoon 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meteorus_versicolor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beemdgras
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoon_reukgras
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kweekgras
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rood_zwenkgras
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_vossenstaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_vossenstaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kropaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruwe_smele
https://nl.wikipedia.org/wiki/Struisgras
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raaigras
https://nl.wikipedia.org/wiki/Satyrinae
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tevoorschijn en eten verder. Niet overwinterende rupsjes volgroeien in 20 tot 38 dagen, bij overwintering 

verpoppen ze na 180 tot 240 dagen. De verpopping vindt meestal plaats aan de onderkant van het blad 

van de waardplant. Het popstadium duurt 12 tot 22 dagen. De imago leeft maar 13 tot 26 dagen. Er zijn 

twee of drie jaarlijkse generaties. De eerste vliegt van eind april tot en met juni, de tweede van juli tot in 

september en de eventuele derde generatie tot in november. Het volwassen dier is een energieke, rusteloze 

vlinder die houdt van warme, zonnige plekjes waar hij graag zit te zonnen, zoals op oude vervallen 

muren, rotswanden en lösswanden. In de kieren daarvan kunnen ze dan de nacht doorbrengen. Voor het 

opzoeken van nectar bezoekt hij allerlei bloeiende planten, zoals braam, rode klaver en akkerdistel. De 

mannetjes vertonen een sterk territoriumgedrag, waarbij ze vanaf een vaste plaats zoals een molshoop 

opvliegen naar vrouwtjes en alle andere zaken verjagen. Bij warmer weer houden de mannetjes juist 

patrouillevluchten op zoek naar een vrouwtje over een vaste route van zo'n 50 meter. Vrouwtjes gaan ook 

op zoek naar mannetjes. 

  
Eitje van een argusvlinder Rups van een argusvlinder 

De rups is groen met een duidelijke dunne witte lijn over de zij en een donkerder groene ruglijn. De rups 

wordt 23 tot 27 millimeter lang. 

 

 
Pop van een argusvlinder 

Niet overwinterende rupsjes volgroeien in 20 tot 38 dagen, bij overwintering verpoppen ze na 180 tot 240 

dagen. De verpopping vindt meestal plaats aan de onderkant van het blad van de waardplant. Het 

popstadium duurt 12 tot 22 dagen. 

Verspreiding en leefgebied 
De argusvlinder komt voor in vrijwel het gehele West-Palearctisch gebied, met uitzondering van het 

noorden. De soort komt voor van Ierland in het westen tot West-Azië en Iran in het oosten en van Noord-

https://nl.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6ss
https://nl.wikipedia.org/wiki/Braam_%28geslacht%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_klaver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Akkerdistel
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Afrika in het zuiden tot Engeland, het zuiden van Zweden en de Oostzee in het noorden. Op Europese 

schaal is het een veel voorkomende vlinder en ook in Nederland en België is de soort algemeen en 

wijdverbreid. Na een gestage toename, is er sinds het begin van de 21e eeuw echter sprake van sterke 

achteruitgang in West-Europa. De oorzaak van deze achteruitgang is niet bekend. Hij vliegt tot hoogtes 

van 3000 meter. 

De argusvlinder heeft een voorkeur voor allerlei soorten grasland waarin kale stukjes bodem voorkomen 

en die niet té schraal zijn, omrand met lager struikgewas of hogere kruidachtige vegetatie. Het gaat vaak 

om terrein langs slootkanten, wegen, dijken, hellingen, heggen en bosranden. 

Vliegtijd 

Er zijn twee of drie jaarlijkse generaties. De eerste vliegt van eind april tot en met juni, de tweede van juli 

tot in september en de eventuele derde generatie tot in november. 

Waardplanten 

De waardplanten van de argusvlinder zijn overblijvende grassen zoals, kortsteel, zwenkgras, struisgrassen 

en beemdgras. Verder ook op kropaar, ruwe smele, dravik, kamgras en kweek. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kortsteel
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zwenkgras&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beemdgras
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kropaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruwe_smele
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dravik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kamgras
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kweek
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Bijlage 2 Overzicht projectplanning 
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Bijlage 3 Begroting project 
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Bijlage 4 Kaart habitats en verplaatsingslinten 

 

 


