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Dagvlindermonitoring op Voorne-Putten en Rozenburg.
Door: Wim Prins & Theo Briggeman

Rondje Quackjeswater in Voornes Duin (Natuurmonumenten):
De dagvlinders op de route rond het Quackjeswater worden sinds 1993 gemonitord. Om een indruk te krijgen hoe het sinds de 
eerste tellingen met onze dagvlinders is gesteld, wordt uit deze tellingen een licht positieve trend zichtbaar. In die lange periode is 
het beheer van dit natuurgebied nauwelijks veranderd. Redelijk uniek ten opzichte van andere delen van Voornes Duin, waar flink 
gerooid is en humusrijke grond werd afgegraven.

Met een aantal aan onze omgeving gebonden vlinders (standvlinders), gaat het iets beter. Het zijn vlinders die hun hele levens-
cyclus rond deze route afwerken en dus min of meer aan deze locatie zijn gebonden. Een licht positieve trend geldt voor soorten 
als oranjetipje, kleine vuurvlinder, icarus-blauwtje en gehakkelde aurelia. Goed gaat het met de citroenvlinder, een soort die het 
landelijk gesproken de laatste jaren moeilijk heeft gehad. 
Deze soort is een pure overwinteraar die een ruime keuze in soorten waardplanten kent, die in onze duingebieden in ruime mate 
aanwezig zijn. Minder vorstperiodes zijn gunstig voor het ”citroentje”.

Meer soorten standvlinders doen het slechter over een lange telperiode beschouwd. Soms is dat te verklaren door droge zomers, 
maar meestal door afname van hun waardplant(en), door concurrentie van “makkelijke planten”, die door verrijking van de bodem 
(bemesting door o.a. stikstof) de overhand krijgen. Hierdoor gaan zowel waardplanten als nectarbloemen achteruit of verdwijnen 
deze planten zelfs.
Kleine parelmoervlinder, zwartspriet- en groot dikkopje, boomblauwtje, bont zandoogje en bruin blauwtje zijn de soorten die we 
mede daardoor minder aantreffen.
Het bont zandoogje was een zuidelijke soort, die Nederland door ‘de opwarming‘ in een enorm tempo in noordelijke richting ver-
overt en toenam, maar inmiddels in aantallen wegzakt.
Oranje en bruin zandoogje en koevinkje gaan zelfs erg achteruit (zie de onderstaande grafiek). Het gaat om aan grassen gebon-
den vlinders, die nectarplanten missen. 
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Naast deze “standvlinders” die het hele jaar rond in Nederland blijven, komen de soorten die vanuit Afrika en Zuid-Europa op 
onregelmatige basis onze streken binnenvliegen en hier een nieuwe generatie voortbrengen, om vervolgens weer naar zuidelijke 
streken te vertrekken. Deze ”trekvlinders”, samen met onze “witjes”, zijn de vlinderfamilies die juist de “makkelijke planten” gebrui-
ken als waardplant. 
Die makkelijke planten hebben voedselrijke grond nodig en omdat de stikstofdepositie ook hier plaatsvindt, hebben die makke-
lijk groeiende planten, bijvoorbeeld brandnetels en kruisbloemigen, het steeds meer naar hun zin en nemen zij de plaats in van 
planten van de schrale grond.
Die trekkende soorten geven een betrekkelijk vertekend beeld over hoe het met vlinders is gesteld, want er zijn jaren dat trekvlin-
ders zeer massaal ons land aandoen. Het jaar 2019 was zo’n jaar.

Valleipadroute in het Vogelpoelgebied van Voornes Duin (NM):
Een route waar ook de nodige jaren achtereen is gemonitord is het Valleipad, ten zuiden van het Breede Water. Hier is in de 
winter van 2006/2007 door onder andere grootschalige kap een open duinterrein ontstaan. Dat is goed te zien in de onderstaan-
de grafiek. Gemiddeld is het aantal getelde dagvlinders met de helft gedaald in vergelijking met de periode voorafgaand aan de 
rigoureuze beheermaatregel. Ook de dalende trend is hier goed te zien. Het ‘2019-punt’ is nog aan de hoge kant en werd door de 
aanwezigheid van zeer veel trekvlinders in een stijgende lijn omgebogen.
Sinds 2007 merken we hier dat het aantal interessante nectarbloemen tot minder dan de helft is geslonken. Het terrein wordt door 
runderen begraasd. 

 

Citroenvlinder  Foto:Peter Vermaas
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De citroenvlinder is de enige soort die, zoals op heel Voorne, in stijgende aantallen wordt waargenomen.
Hard dalend in aantallen zijn het bont, bruin en oranje zandoogje. Maar ook het zwartspriet-dikkopje en het groot dikkopje gaan 
achteruit. Langzaam maar gestaag afnemend zijn het bruinblauwtje, het icarusblauwtje, het hooibeestje, de kleine parelmoervlin-
der (zie de grafiek) en het klein geaderd witje. De hier niet genoemde soorten ‘standvlinders’ houden redelijk stand.
 

Heveringen, vlakbij Tenellaplas (ZHL):
Dit gebied, ten oosten van de Tenellaplas (Rockanje), behoort tot de “grijze duinen” en is één van de interessantste vlinderge-
bieden in de wijde omgeving. Tot voor kort groeide in dit grazige gebied, naast geliefde grassoorten en biezen, ook veel nectar 
gevende planten. De diversiteit van bloeiende planten is evenwel afgenomen en daarmee ook de standvlinders. Ook in dit gebied 
is een piek in 2019 in de aantallen waar te nemen, maar ook dat is geheel op het aantal trekvlinders uit zuidelijke streken terug te 
voeren.
Uit de grafiek wordt duidelijk dat het aantal vlinders vrijwel elk jaar boven de 1000 exemplaren komt, verdeeld over 26 bezoeken 
per seizoen. De aantallen zijn in de maanden juni en juli het hoogst. 

Sinds 2005 is de recreatiedruk hier meer dan verdubbeld, waarbij bezoekers steeds vaker de paden niet meer als verplichte 
looproute beschouwen. Verder is er tussen 2015 en 2017 flink in het opschot aan struiken en bomen gekapt, waardoor delen van 
de route een andere, meer open, structuur kregen. Minder schaduw en minder luwte. Het hangt van de soorten af of ze er profijt 
van gaan hebben…of juist niet. 
De citroenvlinder, het hooibeestje en het klein koolwitje doen het in de Heveringen goed. 
Bont, bruin en oranje zandoogje (ondanks een piek van de laatste in 2019) vertonen een negatieve tendens. De eikenpage loopt 
sterk terug, evenals de kleine vuurvlinder. Groot en zwartspriet- dikkopje (vergelijk ook de grafiek) laten beide een dramatische 
daling in aantallen zien.
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Andere soorten zijn stabiel, maar kennen een jaarlijkse schommeling, meestal als gevolg van het weer. Ook hier, net als voor-
gaande en volgende routes zijn de trekvlinders wel in de grafiek opgenomen, maar niet bij ‘stijgers’ en ‘dalers’ vermeld.

Rondje Grasweggebied bij Hellevoetsluis (ZHL):
Een nieuw natuurgebied nabij de bebouwde kom van Hellevoetsluis. Hier is goed waar te nemen dat bepaalde vlindersoorten 
zich storten op de nectar van de planten die onderdeel zijn van het mengsel dat in 2010 is ingezaaid en het in het eerste groeijaar 
goed deden. Sommige soorten worden vervolgens verdrongen door concurrentie. Vanaf 2011 stabiliseert het plantendek zich. Het 
leuke is dat hier een lichte stijging in aantallen waarneembaar is na het eerste overdadige groei- en bloeijaar de daarna optreden-
de teruggang. In dit gebied is geen sprake van recreatiedruk, maar wel van eenduidig maai- en snoeibeheer. Het gebied grenst 
aan landbouwpercelen, privétuinen en een industrieterrein met grote opslagloodsen en ligt redelijk dicht bij het Kooisteebos.

Alle zandoogjes ontwikkelen zich in het Grasweggebied goed. Net als elders in wisselende hoeveelheden, maar de trend is licht 
stijgend. Zie bijvoorbeeld de ontwikkeling van het bruin zandoogje in de onderstaande grafiek.
Het bont zandoogje haalt zijn groei uit het feit dat zijn biotoop optimaliseert. Bomen en struiken dijen uit, ideaal voor deze half-
schaduwvlinder, die graag in bosranden en brede lanen huist.
Het klein koolwitje neemt hier toe, mogelijk door een toename van kruisbloemige planten. In warme zomers brengen deze witjes 
wel drie en soms vier generaties voort. Dat gebeurt in de andere terreinen ook, daar is dit terrein zeker niet uniek in.

Het geluk van de verschijning van het zwartsprietdikkopje in 2012 en 2015 was van korte duur. Daarna heeft deze soort zich hier 
niet meer laten zien. Landelijke is de afname helaas de trend. Daarnaast is het klein geaderd witje, direct vanaf de opening in 
2010 present, in aantal teruggelopen. De oorzaak is nog niet duidelijk. Elders op het eiland gaat het juist goed met deze soort. 
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Eksterpadroute, in de Duinen van Oostvoorne (ZHL):
Nadat de ´Biberroute´ door successie voor meer dan de helft overwoekerd raakte, is met ZHL afgesproken om in het aangrenzen-
de gebied een nieuwe route uit te zetten. Dit gebied was voordien door vrijwilligers en later professionals in een periode van vijf 
jaren open gekapt. 
Op twintig stukjes van circa 50 m werden in het eerste seizoen hoopvolle aantallen en soorten geteld. 
De aantallen van de Heveringen werden zelfs benaderd. Waar het precies aan ligt, is niet goed te verklaren, maar inmiddels 
komen de aantallen uit op de helft van het eerste jaar. De vegetatiesuccessie is wel zichtbaar maar niet ingrijpend. Is het net als 
elders een gebrek aan voeding? Waarschijnlijk wel, want ook hier zijn er na verloop van tijd minder nectarbloemen waargenomen 
en spelen de droge zomers ook parten op de begroeiing en overleveringskansen van bijvoorbeeld rupsen (bij verdorring leidt dit 
tot voedselverlies).
Een deel van de route voert over oude schapenweitjes en die worden de laatste jaren net iets anders beheerd dan de eerste 
jaren van de telling. Daar huisden ook relatief veel vlinders en nectarplanten.

Per saldo is moeilijk vast te stellen waardoor de toe- of afname precies is veroorzaakt. De periode van zeven jaar is ook nog te 
kort. Het terrein wordt door runderen en pony’s begraasd. Wellicht heeft ook die omstandigheid nog invloed. 
Alleen het bruin blauwtje en de kleine vuurvlinder voelen zich in dit gebied goed thuis en vertonen een positieve trend. Alle zand-
oogjes en dikkopjes laten een dalende lijn zien.
Het bont zandoogje is nog redelijk stabiel. Dat is niet te zeggen van het icarusblauwtje. Welllicht speelt het verdwijnen van veel 
klaversoorten (waardplant van dit blauwtje) als gevolg van de droge en hete zomers een negatieve rol. 

Icarusblauwtje  Foto: Peter Vermaas
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Idylle te Brielle (Gemeente):

Dit wandelparkje is tussen de bebouwing aangelegd in een buitenwijk van de gemeente Brielle. Een voormalig sportveld van een 
middelbare school is omgetoverd tot een ‘’Idylle”. Het gebied is gerealiseerd conform een uitgewerkt plan van de Vlinderstichting 
... inclusief bloemenmengsels en struiken. Het is bestemd om wilde bijen en vlinders te voeden en wandelaars te verblijden met 
geuren en kleuren.
Na verloop van een paar jaar hebben de ingezaaide plantensoorten zich aangepast aan de Brielse grond en het microklimaat, 
naast de betreding door publiek en loslopende honden. 
Tot nu toe is er een positieve trend waarneembaar in het vlinderbestand. Die ontwikkeling is vooral beïnvloed door meerdere 
generaties van de witjes zoals het klein koolwitje. Ook de invloed van de distelvlinder (een trekvlinder) is hier merkbaar. In 2019 
werden er zelfs 148 distelvlinders waargenomen, veel meer dan de paar vlinders van de jaren ervoor. 

Schaduw onder het lover en luwte te over, het bont zandoogje heeft zijn plek gevonden, juist hier! 
Omdat grassen hier niet de overhand hebben, zijn andere soorten zoals de zandoogjes hier maar mondjesmaat gaan vliegen. 

Hoewel, het bruine zandoogje vond het in 2019 plots toch een goede oase. Een piekje in de tellingen.
Deze oase, deze Idylle, is het bezoeken waard, zeker als het vliegtijd is voor de icarusblauwtjes.
Het bleek ook een parkje dat distelvlinders, atalanta’s en oranje luzernevlinders op hun trektochten weten te vinden. Mede hier-
door piekt de grafieklijn in 2019. Toch wel hoge aantallen voor zo’n klein gebied. 

Landtong van Rozenburg (Havenbedrijf Rotterdam)
Dit gebied is ontstaan in de 70’er jaren, toen er een overschot aan zand, afkomstig uit de naast liggende Petroleumhaven, op 
voormalige landbouwgrond bij Rozenburg werd gestort. Gek genoeg zijn er, misschien wel bewust, delen open gehouden, wat 
voor flinke gradiënten zorgt, inclusief plas- dras gebiedjes en waterpartijen. Het gebied wordt met runderen begraasd. In dit ter-
rein vindt geen kunstmatig beheer plaats, alleen de rasters en de randen van een fietspad worden om veiligheidsredenen soms 
gemaaid. 
Na een paar jaar afwezigheid zijn er eind juli 2019 twee kortdurende monitoringroutes uitgezet. 
In 2007 werd er, in de noordelijke rand van het terrein, een mooie windluwe route ontwikkeld van 20 blokken. Helaas moesten we 
al snel de bijl en zaag hanteren om onze route open te houden. In ijltempo groeide, door successie, een groot deel van de route 
zo hard dicht, dat ook het open karakter veranderde en we de strijd met braam en duindoorn moesten staken. 
Aansluitend werd, nog twee jaar aaneen, een voormalige paardenweide en aangrenzende stroken gebruikt als monitoringrou-
te, maar die bleek te veel onder invloed van de wind te staan. Er waren vaak wel vlinders, maar die zochten de luwte op, 25 m 
verder. 
Wat wel erg opviel op beide voormalige routes was dat we af en toe een seizoen hadden waarin extreem grote aantallen bruine 
zandoogjes en icarusblauwtjes zijn geteld. De Vlinderstichting meldt dat door gunstige weersomstandigheden dit fenomeen ook 
elders in het land voorkwam……maar niet op Voorne.
De diversiteit op de Landtong bleek qua soorten vergelijkbaar met een interessant binnenduingebied op Voorne. Ook hier zijn 
geelsprietdikkopjes en argusvlinders gezien, voordat ze het lieten afweten. 
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Trends in het voorkomen van dagvlinders op Voorne-Putten
Door: Theo Briggeman

Over de periode 2005-2019 zijn er voor de monitoringsroutes Quackjeswater, Valleipad en de 
Heveringen op soortniveau meer gedetailleerde conclusies te trekken. Daarbij zij opgemerkt 
dat het hier telkens om natuurgebieden gaat, beheerd door natuurorganisaties. De vlinderidylle 
in Brielle is daar een uitzondering op. Over het agrarisch gebied zijn weinig tot geen gegevens 
beschikbaar. 
In de periode 1993-2019 zijn er op de route rond het Quackjeswater 30 soorten waargenomen. In 
2019 waren het 23 soorten. Dit aantal komt ruwweg overeen met het aantal dat Vestergaard voor 
de periode 1955-1970 voor Voorne rapporteerde. In een apart artikel voor In de Branding komen 
we daar een andere keer nog meer in detail op terug. 
De rode lijstsoorten bruin blauwtje, geelsprietdikkopje en heivlinder zijn in 2019 rond het Quack-
jeswater verdwenen, maar de ook in landelijk verband kwetsbaar geachte soorten als argusvlinder, 
duinparelmoervlinder en keizersmantel werden er de laatste jaren niet meer gezien. Vaak geldt 
het verdwijnen van deze soorten ook voor andere routes zoals die van het Eksterpad. Ook de kleine parelmoervlinder wordt de 
laatste jaren amper meer waargenomen. Geconcludeerd moet dan ook worden dat echte duinvlinders als heivlinder, kleine parel-
moervlinder en bruin blauwtje het (heel) moeilijk hebben. Dat geldt trouwens ook voor Goeree-Overflakkee. Landelijk ontstaat een 
soortgelijk beeld. 

Het bruin blauwtje is gelukkig nog wel in grotere getale op de Heveringen te zien, maar ook in het Quackgors en op het Groene 
Strand doet deze soort het nog redelijk goed. In aantallen gemeten is deze soort stabiel. 

In de periode 1993-2019 werden de volgende soorten op de route rond het Quackjeswater gezien:

Soorten dagvlinder
1. argusvlinder 11. eikenpage 21. klein koolwitje
2. atalanta 12. geelsprietdikkopje 22. kleine parelmoervlinder
3. bont zandoogje 13. gehakkelde aurelia 23. kleine vos
4. boomblauwtje 14. groot dikkopje 24. kleine vuurvlinder
5. bruin blauwtje 15. groot koolwitje 25. koevinkje
6. bruin zandoogje 16. heivlinder 26. landkaartje
7. citroenvlinder 17. hooibeestje 27. oranje luzernevlinder
8. dagpauwoog 18. icarusblauwtje 28. oranje zandoogje
9. distelvlinder 19. keizersmantel 29. oranjetipje
10. duinparelmoervlinder 20. klein geaderd witje 30. zwartsprietdikkopje

Ook met de kleine vos gaat het steeds slechter. Sinds 1992 gaat deze soort in landelijk opzicht achteruit. In de afgelopen jaren 
heeft de kleine vos ook van de droogte te lijden gehad. In duingebieden als dat van Meijendel (Den Haag) geldt hetzelfde beeld. 
Op Voorne-Putten gaat het in de onderzochte 15 jaar niet goed met de kleine vos, op een opleving in de periode 2011-2013 na. In 
2011 werden er ook in het Grasweggebied nog 64 kleine vossen waargenomen. In 1995 werden er op de route rond het Quack-
jeswater nog 120 vlinders gezien. Op ons eiland is er na 2013 voor de kleine vos sprake van bijzonder lage aantallen. De droogte 
lijkt hier eveneens een grote rol te spelen. De verwachtingen voor 2020 zijn niet hoog gespannen. 
 

Distelvlinder
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Het klein geaderd witje is een stikstoftolerante soort, waarvan men zou verwachten dat deze een positieve ontwikkeling zou verto-
nen. In landelijk opzicht wordt de afgelopen jaren een stabiel beeld zichtbaar. In de op het eiland onderzochte routes ontstaat 
evenwel een dalende trend. Dat beeld wordt onder meer veroorzaakt door het openkappen van het Valleipad in 2006-2007, waar-
na de soort in dit gebied lagere aantallen is gaan opleveren. De soort kan ook slecht tegen de droogte, zoals zich die de laatste 
jaren heeft voorgedaan (bron: de Vlinderstichting 2020). Onze duinen zijn gelukkig minder uitgedroogd dan andere gebieden in 
het land. De laatste jaren vertoont het klein geaderd witje een stijgende lijn op de Heveringen en het Quackjeswater. 

In 2019 werden er in het hele land grote aantallen trekvlinders gezien. Soorten als atalanta, distelvlinder en oranje luzernevlinder 
kenden hoge aantallen. Vaak gaat het daarbij om invasieve jaren. Dat gold in 2019 ook voor de distelvlinder op Voorne-Putten. 
Op de drie trajecten werden in totaal 233 distelvlinders waargenomen. Ook 2009 gold als een piekjaar, zie de bijgaande grafiek. 
Op de andere routes (op die van de Landtong na) werden eveneens hoge aantallen distelvlinders gezien. Op de vlinderidylle in 
Brielle werden bijvoorbeeld 148 distelvlinders geteld. 

Klein geaderd witje Foto: Theo Briggeman
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Bedreigde soorten dagvlinders op Voorne-Putten
Op Voorne-Putten komen drie Rode Lijst-soorten voor: het bruin blauwtje, het oranje zandoogje en de heivlinder. Met de eerste 
twee soorten gaat het nog redelijk goed: ze worden niet direct met uitsterven bedreigd maar zijn wel gevoelig in hun voortbestaan 
(zie ook de grafiek).
Andere soorten gaan echter in rap tempo achteruit, zoals de argusvlinder en de heivlinder. 

De heivlinder is een vrij schaarse standvlinder, die voorkomt op de hogere zandgronden in het binnenland en in de duinen. Ook 
deze soort staat als kwetsbaar op de Rode Lijst. Op ons eiland wordt de heivlinder de laatste 10 jaar niet tot nauwelijks meer 
gezien. Tot 2013 werden er nog redelijk veel heivlinders waargenomen. Zeventig stuks op het buitenduin van Voorne en de Briel-
se Gatdam was in die tijd nog gebruikelijk. Vaak foerageerden ze op de blauwe zeedistel (schriftelijke mededeling Wim Prins). 
Nadien is de soort niet meer gezien.

Voor de argusvlinder geldt op Voorne-Putten hetzelfde. Op de Beningerslikken werd de soort tot 2013 nog in hogere aantallen 
waargenomen (2013: 42 exemplaren). Op gras- en bloemrijke dijkhellingen tussen Hellevoetsluis en Rockanje werden tot zo’n 15 
jaar geleden nog jaarlijks tientallen exemplaren waargenomen. In twee jaar tijd is de soort daarna zo goed als verdwenen. Dat 
is mogelijkerwijs terug te voeren op een veranderd maaibeheer, waardoor alle nectarplanten zijn verdwenen. Op Putten wordt 
sedertdien nog een doodenkele keer een argusvlinder gezien (Bernisse, Polder Biert, Beningerslikken). Eigenlijk kan worden 
geconcludeerd dat de argusvlinder op Voorne-Putten is verdwenen. Landelijk gezien is de argusvlinder het laatste decennium ook 
hard achteruitgegaan. 
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Oranje zandoogje  Foto: Peter Vermaas


