
 



Inhoud 
1. Inleiding ........................................................................................................................................... 1 

1.1 Aanleiding inventarisatie ......................................................................................................... 1 

1.2 Achtergrond nachtvlinders ...................................................................................................... 1 

1.3 Natuurtuin Rijswijk .................................................................................................................. 3 

2. Methode .......................................................................................................................................... 3 

3. Resultaten........................................................................................................................................ 5 

3.1 Algemene bevindingen ............................................................................................................ 5 

3.2 Zeldzame en rode lijst soorten ................................................................................................ 7 

3.3 Vergelijking met 2017 .............................................................................................................. 9 

4. Vooruitblik ..................................................................................................................................... 10 

5. Dankwoord .................................................................................................................................... 10 

Literatuurlijst ......................................................................................................................................... 11 

Bijlage Soortenlijst 2018 ........................................................................................................................ 12 

 

  



1 
 

1. Inleiding 

1.1 Aanleiding inventarisatie 
In de winter van 2017/2018 is groot onderhoud gepleegd in de Natuurtuin Rijswijk. Dit onderhoud 

maakt onderdeel uit van een grootschalige herinrichting van het Wilhelminapark door de Gemeente 

Rijswijk. Een specifieke doelstelling voor de Natuurtuin is dat inwoners van Rijswijk er kennis kunnen 

maken met de natuur. Doordat bij het groot onderhoud werd uitgegaan van het oorspronkelijke 

ontwerp met verschillende biotopen, vormt de Natuurtuin een gevarieerd gebied met potentieel een 

hoge biodiversiteit. Het groot onderhoud vormde een mooi startpunt voor nachtvlindermonitoring. 

De ontwikkeling van het gebied en de biodiversiteit kon hiermee vanaf een nulpunt worden gevolgd.  

Een succesvolle nachtvlinderinventarisatie tijdens de Nationale NachtvlinderNacht in 2017, waarbij 

ruin 40 soorten werden aangetroffen, was uitgevoerd in samenwerking met de 

nachtvlinderwerkgroep van de KNNV afdeling Den Haag e.o.. De Gemeente Rijswijk leverde de 

benodigde materialen aan de Natuurtuin voor de monitoring van 2018. Bovendien werd de 

samenwerking met de KNNV verder uitgebouwd. 

 

 
Distelbladroller (Agapeta hamana) 

 
Snuitvlinder (Pterostoma palpina) 

 

1.2 Achtergrond nachtvlinders 
Nachtvlinders vormen een soortgroep die bij de meeste mensen tamelijk onbekend is. Toch is 90% 

van alle vlinders op aarde nachtvlinder (Ellis et al. 2013). Door hun grote diversiteit en talkrijkheid 

vormen nachtvlinders een belangrijk onderdeel in de meeste ecosystemen. In hun relatie tot planten 

dienen zij bijvoorbeeld de functie van bestuivers (als vlinder) of begrazer (als rups). Maar ook voor 

andere dieren zijn nachtvlinders onmisbaar. Veel vogelsoorten eten nachtvlinders (zowel als rups als 

als vlinder) en ook vleermuizen, andere insecten en spinnen eten nachtvlinders. 

In Nederland kennen we zeker 2.200 soorten nachtvlinders, waarvan ruim 800 zogenaamde 

macronachtvlinders en de rest micronachtvlinders (Ellis et al. 2013). Zoals de naam al doet 

vermoeden zijn macronachtvlinders over het algemeen de grotere soorten en micronachtvlinders de 

kleinere soorten. Enkele uitzonderingen bevestigen de regel. Iedere soort heeft zijn eigen 

levenswijze. Zo maken nachtvlinders gebruik van een ruime variatie aan waardplanten, variëren zij in 

overwinteringsstrategie (bijvoorbeeld als eitje of rups, boven of onder de grond) en vliegen zij op 
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verschillende tijden in het jaar. Dit maakt dat alle soorten nachtvlinders ook gevoelig (kunnen) zijn 

voor allerlei soorten omstandigheden en beheer.  

 

 
Rietvink (Euthrix potatoria); een macronachtvlinder 

 
Pinguïntje (Hedya salicella); een micronachtvlinder 

 

Het gaat niet goed met insecten. Onderzoek van Nederlandse, Duitse en Engelse wetenschappers 

heeft over de afgelopen decennia een afname van ruim 75% vastgesteld in vliegende insecten, 

waaronder dus ook nachtvlinders (Hallman et al. 2017). Gezien de belangrijke rol van deze insecten 

in het ecosysteem waar zij deel vanuit maken, is zo’n sterke afname in biomassa en biodiversiteit 

zorgwekkend te noemen. Van de nachtvlinders in Nederland is inmiddels bijna 50% bedreigd, terwijl 

zelfs in (op één na) alle families van macronachtvlinders sprake is van achteruitgang (Ellis et al. 2013). 

Onderzoek naar nachtvlinders is daarom belangrijker dan ooit.  

 

 
Hoefijzermot (Epiblema foenella) 

 
Zwartvlekdwergspanner (Eupithecia centaureata) 
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1.3 Natuurtuin Rijswijk 
De Natuurtuin in Rijswijk is gelegen in het Wilhelminapark, een groene zone tussen Delft en Rijswijk. 

Door de aanleg van de nieuwe wijk Rijswijk Buiten raakt het Wilheminapark steeds meer omgeven 

door stedelijk gebied, zodat het in een echt stadspark verandert. De Natuurtuin, ooit ontworpen naar 

het idee van een heemtuin, kan hierin de functie van natuur- en milieueducatiecentrum gaan 

vervullen. De Natuurtuin is opgebouwd uit verschillende habitattypen, met elk specifieke kenmerken. 

Hierdoor is de Natuurtuin in potentie interessant voor een grote variatie aan insecten. Het 

omliggende groen in het Wilhelminapark biedt bovendien een groene bufferzone rondom de 

Natuurtuin waarin insecten eveneens kunnen foerageren op bloeiende vegetatie. In de winter van 

2017/2018, kort voor de start van de nachtvlinderinventarisaties, heeft groot onderhoud 

plaatsgevonden waarbij de Natuurtuin grondig is aangepakt. De komende jaren zal het beheer 

gericht zijn op verdere natuurontwikkeling van de verschillende habitattypen binnen de Natuurtuin 

en in het Wilheminapark daar omheen. Dit maakt het gebied uitermate boeiend voor een meerjarige 

inventarisatie van nachtvlinders. 

 

 
Natuurtuin en de omgeving 

 
KNNV Inventarisatie Natuurtuin Rijswijk 

2. Methode 
Nachtvlinders worden in de Natuurtuin geïnventariseerd met behulp van een laken en een blauwe of 

witte lamp. Dit is de meest gebruikte methode voor nachtvlinderinventarisaties. De nachtvlinders 

worden aangetrokken door het licht en als zij vervolgens op het laken gaan zitten rusten, kunnen zij 

goed worden waargenomen, gefotografeerd en gedetermineerd. Nachtvlinders die niet op het laken 

landen, worden kortdurend in een plastic potje gevangen en vervolgens gefotografeerd en weer 

vrijgelaten. Op deze manier kunnen nagenoeg alle soorten op een avond worden vastgesteld. Voor 

de determinatie werden de gidsen van Waring & Townsend (macronachtvlinders) en Sterling & 

Parsons (micronachtvlinders) gebruikt. 

Op elke inventarisatieavond werd de lamp ongeveer een kwartier voor zonsondergang aangezet. 

Meestal werd tot ongeveer 01.00 uur doorgegaan. Op avonden met veel vlinders werd langer 

doorgegaan, op avonden met nauwelijks vlinders werd eerder gestopt en éénmaal werd eerder 
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gestopt wegens plotseling opkomende wind. In de piek van de vliegtijd (juni en juli) werd vier maal 

geïnventariseerd, in de andere maanden éénmaal. Er waren bij iedere telling twee, maar meestal 

drie vrijwilligers aanwezig. In juni en juli hebben enkele geïnteresseerde bewoners uit de regio 

meerdere inventarisatie avonden bezocht en de vrijwilligers geholpen met het vangen, fotograferen 

en determineren van de nachtvlinders. 

 

  

In het oktober zijn twee inventarisaties gedaan met zoete lokstoffen. Hierbij werd een mix van wijn 

en suiker op enkele bomen in de Natuurtuin gespoten met een plantenspuit. De nachtvlinders komen 

hier op af om te foerageren. 

Twee van de inventarisatieavonden waren opengesteld voor iedereen. Deze avonden, in het kader 

van de Nationale NachtvlinderNacht in juni en de KNNV Week van de Veldbiologie in oktober, 

werden in de pers aangekondigd en trokken respectievelijk zo’n 15 en 25 bezoekers. 

 

 
Inventarisatieavond 

 
Open avond i.h.k.v. KNNV week van de veldbiologie 

  

Het aantal exemplaren per soort werd zo nauwkeurig mogelijk geteld. Omdat niet alle individuele 

nachtvlinders in potjes werden gevangen, werd daarbij het maximaal aantal exemplaren dat op een 

avond tegelijk op het doek werd waargenomen genoteerd. Hierdoor kan een kleine onderschatting 

zijn ontstaan. Van soorten die in grote getalen verschenen (met name de Duikermot (Acentria 

ephemerella) en Eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea)) zijn de aantallen geschat. 

Sessies met 

laken

Sessies met 

stroop

April 1

Mei 1

Juni 4

Juli 4

Augustus 1

September 1

Oktober 1 2

Totaal 13 2
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Alle op inventarisatieavonden waargenomen nachtvlinders zijn op de data-verzamelsite 

waarneming.nl ingevoerd op de locatienaam KNNV Inventarisatie Natuurtuin Rijswijk. Doordat bijna 

alle soorten zijn gefotografeerd, kunnen de waarnemingen worden gecontroleerd door experts uit 

het hele land die als administrator aan waarneming.nl verbonden zijn. Hier gaat vaak echter veel tijd 

overheen, zodat nog niet alle soorten van 2018 bij het schrijven van dit rapport waren bevestigd. De 

nog niet bevestigde zijn in de bijlage met (**) gemarkeerd. Deze goedgekeurde data kan dan weer 

worden gebruikt bij landelijke trendbepalingen et cetera.  

3. Resultaten 

3.1 Algemene bevindingen 
In 2018 werden in de Natuurtuin bijna 1.100 nachtvlinders geteld verdeeld over maar liefst 222 

soorten. Twee soorten sprongen er qua aantal individuen bovenuit: de Duikermot en de 

Eikenprocessierups. Deze beide soorten werden op slechts enkele avonden waargenomen, echter 

wel in invasieve aantallen. Van de Eikenprocessierups zijn talrijke nesten in het Wilhelminapark 

bekend langs het Hazepad nabij de Natuurtuin. De Duikermot brengt zijn larvale stadium onder 

water door en heeft onder andere Waterpest (Elodea spp.) en fontijnkruiden (Potamogeton spp.) als 

waardplant. De Vogelkersstippelmot (Yponomeuta evonymella) werd niet zo vaak geteld als gezien 

de enorme aantallen rupsen op en om de boom bij de blokhut verwacht werd. 

 

Tijdens de allereerste inventarisatieavond van 2018 (op 21 april) werd slechts één nachtvlinder 

waargenomen. Hoewel in deze periode nog geen grote aantallen nachtvlinders verwacht werden, 

was een enkel individu wel heel laag voor de tijd van het jaar. Tot half juni bleven de aantallen 

vlinders laag, met steeds circa 30 vlinders. Vanaf de inventarisatie op 15 juni werden de aantallen 

gehaald die in een gebied als Natuurtuin verwacht konden worden. Mogelijk heeft deze langzame 

Top 20 gevangen soorten Aantal

Aantal x 

gevangen

Duikermot (Acentria ephemerella ) 150 3

Eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea ) 90 2

Vogelkersstippelmot (Yponomeuta evonymella ) 34 7

Stro-uiltje (Rivula sericealis ) 34 10

Bruine herfstuil (Agrochola circellaris ) 21 3

Buxusmot (Cydalima perspectalis ) 19 5

Huismoeder (Noctua pronuba ) 19 8

Kleine beer (Phragmatobia fuliginosa ) 18 5

Kleine groenuil (Earias clorana ) 18 7

Gamma-uil (Autographa gamma ) 17 8

Gerande spanner (Lomaspilis marginata ) 17 7

Haarbos (Ochropleura plecta ) 15 6

Herfst-rietboorder (Rhizedra lutosa ) 15 2

Grijze stipspanner (Idaea aversata ) 13 5

Wilgenstippelmot (Yponomeuta rorrella ) 12 3

Piramidevlinder (Amphipyra pyramidea ) 11 4

Bosbesuil (Conistra vaccinii ) 11 2

Gewone grasmot (Chrysoteuchia culmella ) 11 6

Pinguïntje (Hedya salicella ) 10 5

Zwarte c-uil (Xestia c-nigrum ) 10 8
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start te maken gehad met het groot onderhoud dat in de winter van 2017/2018 heeft 

plaatsgevonden. Hierdoor waren er vroeg in het jaar relatief weinig plantensoorten in bloei. 

Bovendien kan het intensieve snoei- en afvoerwerk ook effect hebben gehad op het aantal 

nachtvlinders in de ontwikkelingsfase. Veel soorten overwinteren als eitje of rups op vegetatie en in 

de strooisellaag.  

Maar liefst vier soorten uit de top 20 betroffen nachtvlindersoorten die (tot) laat in het jaar vliegen 

en goed op smeer kunnen worden waargenomen. De Bosbesuil (Conistra vaccinii), Piramidevlinder 

(Amphipyra pyramidea), Herfst-rietboorder (Rhizedra lutosa) en Bruine herfstuil (Agrochola 

circellaris) hebben de top 20 gehaald door hun aanwezigheid tijdens de tellingen in oktober.   

  

 
Kleine beer (Phragmatobia fuliginosa) 

 
Gamma-uil (Autographa gamma) 

 

In juni 2018 werden tussen de bloemen van een Grote kattenstaart (Lythrum salicaria) drie rupsen 

van de Zuringuil (Acronicta rumicis) aangetroffen. In juli en augustus werd deze soort als vlinder 

waargenomen tijdens de inventarisaties. 

 

 
Zuringuil (Acronicta rumicis); rups 

 
Zuringuil (Acronicta rumicis); vlinder 
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3.2 Zeldzame en rode lijst soorten 
Tijdens de inventarisaties werden acht soorten waargenomen welke volgens data-verzamel website 

waarneming.nl zeldzaam zijn in Nederland. Bovendien werden enkele soorten aangetroffen die 

landelijk niet zeldzaam zijn, maar zelden tot niet in onze regio worden gezien. Voorbeelden hiervan 

zijn de Nonvlinder (Lymantria monacha) en de Heremietuil (Ipimorpha retusa), welke beide eveneens 

op de voorlopige rode lijst staan (Ellis et al. 2013). 

 

 
Witkraagrietboorder (Archanara neurica) 

 
Satijnlichtmot (Palpita vitrealis) 

  

 
Eikenuiltje (Dryobotodes eremita) 

 
Iepengouduil (Xanthia gilvago) 

 

Van alle waargenomen soorten staan er 34 op de voorlopige rode lijst (Ellis et al. 2013), waarvan drie 

bedreigd en 18 kwetsbaar. De overige zijn genoteerd als gevoelig. Op deze voorlopige rode lijst zijn 

alleen macronachtvlinders beschreven. 
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Zeldzame nachtvlindersoorten

Aantal ex 

2018

Eikenuiltje (Dryobotodes eremita ) 6

Esdoorndwergspanner (Eupithecia inturbata ) 1

Iepengouduil (Xanthia gilvago ) 4

Populierengouduil (Xanthia ocellaris ) 5

Satijnlichtmot (Palpita vitrealis ) 1

Schaduwfruitbladroller (Eudemis porphyrana ) 1

Scherpe kuifbladroller (Endothenia marginana ) 1

Witkraagrietboorder (Archanara neurica ) 1

Bedreigde rode lijst soorten Status

Aantal ex 

2018

Agaatvlinder (Phlogophora meticulosa ) gevoelig 2

Bont schaapje (Acronicta aceris ) kwetsbaar 1

Bruine vierbandspanner (Xanthorhoe spadicearia ) gevoelig 1

Donkere iepenuil (Cosmia affinis ) kwetsbaar 1

Dromedaris (Notodonta dromedarius ) gevoelig 2

Egelskopboorder (Globia sparganii ) kwetsbaar 9

Esdoorndwergspanner (Eupithecia inturbata ) gevoelig 1

Geelschouderspanner (Ennomos alniaria ) kwetsbaar 3

Gele lis-boorder (Helotropha leucostigma ) kwetsbaar 1

Gestippelde rietboorder (Lenisa geminipuncta ) kwetsbaar 1

Gestreepte rietuil (Leucania obsoleta ) kwetsbaar 1

Getekende gamma-uil (Macdunnoughia confusa ) gevoelig 4

Grijze dwergspanner (Eupithecia subfuscata ) kwetsbaar 1

Grote vierbandspanner (Xanthorhoe quadrifasiata ) bedreigd 1

Herculesje (Selenia dentaria ) gevoelig 1

Heremietuil (Ipimorpha retusa ) bedreigd 1

Hermelijnvlinder (Cerura vinula ) kwetsbaar 1

Kameeltje (Notodonta ziczac ) gevoelig 3

Kooluil (Mamestra brassicae ) gevoelig 1

Maanuiltje (Cosmia pyralina ) kwetsbaar 1

Nonvlinder (Lymantria monacha ) kwetsbaar 1

Oranje bruinbandspanner (Cidaria fulvata ) gevoelig 1

Oranje o-vlinder (Pyrrhia umbra ) kwetsbaar 1

Peper-en-zoutvlinder (Biston betularia ) gevoelig 1

Roesje (Scoliopteryx libatrix ) gevoelig 3

Saffraangouduil (Tiliacea aurago ) kwetsbaar 1

Schaapje (Acronicta leporina ) gevoelig 1

Schermbloemdwergspanner (Eupithecia tripunctaria ) kwetsbaar 2

Slawortelboorder (Pharmacis lupulina ) kwetsbaar 1

Snuitvlinder (Pterostoma palpina ) gevoelig 1

Spitsvleugelgrasuil (Mythimna straminea ) kwetsbaar 3

Tweestip-orvlinder (Ochropacha duplaris ) kwetsbaar 2

Valeriaandwergspanner (Eupithecia valerianata ) kwetsbaar 1

Zwartstipvlinder (Agrochola lota ) bedreigd 2
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Nonvlinder (Lymantria monacha) 

 
Heremietuil (Ipimorpha retusa) 

 

 
Geelschouderspanner (Ennomos alniaria) 

 
Maanuiltje (Cosmia pyralina) 

 

3.3 Vergelijking met 2017 
In 2017 is alleen een nachtvlindertelling in het kader van de Nationale NachtvlinderNacht gedaan. 

Deze viel dat jaar op 26 augustus. Daarnaast zijn losse waarnemingen vastgelegd. Soorten die in 2017 

zijn aangetroffen, maar in 2018 niet zijn teruggezien waren: Variabele grasmot (Agriphila tristella), 

Oranje kruidenmot (Udea ferrugalis), Kleine groenbandspanner (Colostygia pectinataria), 

Guldenroededwergspanner (Eupithecia virgaureata), Grote witvlakbladroller (Hedya ochroleucana), 

Gestreepte goudspanner (Camptogramma bilineata), Breedbandhuismoeder (Noctua fimbriata), 

Basterdwederikpeulmot (Mompha subbistrigella), Brandnetelmot (Anthophila fabriciana), Gewone 

spikkelspanner (Ectropis crepuscularia), Hommelnestmot (Aphomia sociella), 

Paardenkastanjemineermot (Cameraria ohridella), Wegedoornspanner (Philereme transversata), 

Zwart weeskind (Mormo maura). 
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Kleine groenbandspanner (Colostygia pectinataria) 

 
Grote witvlakbladroller (Hedya ochroleucana) 

 

In totaal zijn hiermee voor 2017 en 2018 samen 236 verschillende soorten voor de Natuurtuin 

Rijswijk genoteerd. 

4. Vooruitblik 
In 2019 zullen nachtvlinders wederom geïnventariseerd gaan worden. Het doel is om het aantal 

inventarisatieavonden uit te breiden en het aantal vrijwilligers in de groep de vergroten, zodat een 

lange termijn project vorm kan krijgen. Op deze manier kan de verdere ontwikkeling van de 

Natuurtuin ook in de komende jaren op de voet gevolgd worden. 

5. Dankwoord 
De nachtvlinderinventarisatie 2018 in de Natuurtuin Rijswijk heeft plaats kunnen vinden met dank 

aan de Gemeente Rijswijk en KNNV afdeling Den Haag e.o. Beide partijen hebben bijgedragen door 

het beschikbaar stellen van materialen en hun enthousiasme werkte stimulerend. Daarnaast 

bedanken wij vele individuele bezoekers voor hun aanwezigheid en interesse en de leden van de 

nachtvlinderwerkgroep van KNNV Den Haag e.o. voor het gezamenlijk organiseren van de 

inventarisaties in oktober. Tevens zijn wij hen, alsook de admins van waarneming.nl veel dank 

verschuldigd voor de hulp bij het determineren van moeilijke soorten.  
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Bijlage Soortenlijst 2018 
 

 

 

 

Macronachtvlinders

Spanners

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Aangebrande spanner Ligdia adustata 1

Appeltak Campaea margaritaria 3

Bruine grijsbandspanner Cabera exanthemata 4

Bruine vierbandspanner Xanthorhoe spadicearia ** 1 gevoelig

Donker klaverblaadje Macaria alternata 7

Esdoorndwergspanner Eupithecia inturbata 1 gevoelig

Geelschouderspanner Ennomos alniaria 3 kwetsbaar

Gepluimde spanner Colotois pennaria 3

Gerande spanner Lomaspilis marginata 18

Gestippelde oogspanner Cyclophora punctaria 1

Gewone bandspanner Epirrhoe alternata 6

Grijze dwergspanner Eupithecia subfuscata 1 kwetsbaar

Grijze stipspanner Idaea aversata 13

Groene dwergspanner Pasiphila rectangulata 1

Grote vierbandspanner Xanthorhoe quadrifasiata ** 1 bedreigd

Herculesje Selenia dentaria 1 gevoelig

Klaverspanner Chiasmia clathrata 5

Koolbandspanner Xanthorhoe designata 1

Lieveling Timandra comae 3

Oranje bruinbandspanner Cidaria fulvata 1 gevoelig

Peper-en-zoutvlinder Biston betularia 1 gevoelig

Satijnstipspanner Idaea subsericeata 1

Schermbloemdwergspanner Eupithecia tripunctaria 2 kwetsbaar

Schildstipspanner Idaea biselata 7

Schimmelspanner Dysstroma truncata 3

Sporkehoutspanner Philereme vetulata 5

Taxusspikkelspanner Peribatodes rhomboidaria 6

Valeriaandwergspanner Eupithecia valerianata 1 kwetsbaar

V-dwergspanner Chloroclystis v-ata 1

Vierbandspanner Xanthorhoe ferrugata 2

Vlekstipspanner Idaea dimidiata 1

Vliervlinder Ourapteryx sambucaria 1

Witte grijsbandspanner Cabera pusaria 2

Witte schaduwspanner Lomographa temerata 1

Zwartkamdwergspanner Gymnoscelis rufifasciata 1

Zwartvlekdwergspanner Eupithecia centaureata 5

Spinners

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Rietvink Euthrix potatoria 3

Wortelboorders

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Oranje wortelboorder Triodia sylvina 3

Slawortelboorder Pharmacis lupulina 1 kwetsbaar
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Beervlinders

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Kleine beer Phragmatobia fuliginosa 18

Eenstaarten

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Bruine eenstaart Drepana curvatula 1

Gele eenstaart Watsonalla binaria 2

Tweestip-orvlinder Ochropacha duplaris 2 kwetsbaar

Vuursteenvlinder Habrosyne pyritoides 2

Pijlstaarten

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Populierenpijlstaart Laothoe populi 1

Spinneruilen

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Gepijlde micro-uil Schrankia costaestrigalis 1

Glad beertje Eilema griseola 4

Nonvlinder Lymantria monacha 1 kwetsbaar

Plakker Lymantria dispar 6

Roesje Scoliopteryx libatrix 3 (2) gevoelig

Witte tijger Spilosoma lubricipeda 4

Tandvlinders

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Brandvlerkvlinder Pheosia tremula 1

Dromedaris Notodonta dromedarius 2 gevoelig

Eikenprocessierups Thaumetopoea processionea 90

Hermelijnvlinder Cerura vinula 1 kwetsbaar

Kameeltje Notodonta ziczac 3 gevoelig

Snuitvlinder Pterostoma palpina 1 gevoelig

Uilen

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Aardappelstengelboorder Hydraecia micacea 2

Agaatvlinder Phlogophora meticulosa 2 gevoelig

Bleke grasuil Mythimna pallens 1

Bleke grasworteluil Apamea lithoxylaea ** 1

Bont schaapje Acronicta aceris 1 kwetsbaar

Bosbesuil Conistra vaccinii 11 (11)

Bruine herfstuil Agrochola circellaris 21 (9)

Bruine snuituil Hypena proboscidalis 7

Donker halmuiltje Oligia latruncula 2

Donkere iepenuil Cosmia affinis ** 1 kwetsbaar

Donkergroene korstmosuil Cryphia algae 3

Driehoekuil Xestia triangulum ** 1

Egale rietboorder Arenostola phragmitidis 8

Egelskopboorder Globia sparganii 9 kwetsbaar

Eikenuiltje Dryobotodes eremita 6 (4)

Essengouduil Atethmia centrago 8

Gamma-uil Autographa gamma 18

Gele lis-boorder Helotropha leucostigma 1 kwetsbaar
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Gelobd halmuiltje Oligia strigilis 3

Gestippelde rietboorder Lenisa geminipuncta 1 kwetsbaar

Gestreepte rietuil Leucania obsoleta 1 kwetsbaar

Getekende gamma-uil Macdunnoughia confusa 4 gevoelig

Gewone stofuil Hoplodrina octogenaria 4

Gewone velduil Agrotis segetum 2

Gewone worteluil Agrotis exclamationis 6

Graswortelvlinder Apamea monoglypha 1

Groente-uil Lacanobia oleracea 2

Haarbos Ochropleura plecta 15

Halmrupsvlinder Mesapamea secalis 2

Heremietuil Ipimorpha retusa 1 bedreigd

Herfst-rietboorder Rhizedra lutosa 15

Houtspaander Axylia putris 1

Huismoeder Noctua pronuba 19 (2)

Hyena Cosmia trapezina 9

Iepengouduil Xanthia gilvago 4 (1)

Kleine groenuil Earias clorana 18

Kleine huismoeder Noctua interjecta 1

Kleine/open breedbandhuismoeder Noctua janthina/janthe 4

Kooluil Mamestra brassicae ** 1 gevoelig

Koperuil Diachrysia chrysitis 5

Maanuiltje Cosmia pyralina 1 kwetsbaar

Meidoornuil Allophyes oxyacanthae 2 (2)

Meldevlinder Trachea atriplicis 4

Moeras-grasuil Lateroligia ophiogramma 4

Morpheusstofuil Caradrina morpheus 2

Oranje o-vlinder Pyrrhia umbra 1 kwetsbaar

Oranjegeel halmuiltje Oligia fasciuncula 2

Piramidevlinder Amphipyra pyramidea 12 (8)

Populierengouduil Xanthia ocellaris 5 (2)

Puta-uil Agrotis puta 1

Rood weeskind Catocala nupta 2

Saffraangouduil Tiliacea aurago 1 kwetsbaar

Schaapje Acronicta leporina 1 gevoelig

Schedeldrager Craniophora ligustri 2

Schilddrager Subacronicta megacephala 1

Spitsvleugelgrasuil Mythimna straminea 1 kwetsbaar

Stompvleugelgrasuil Mythimna impura ** 4

Stro-uiltje Rivula sericealis 34

Turkse uil Chrysodeixis chalcites 4

Vierkantvlekuil Xestia xanthographa 7

Volgeling Noctua comes 1

Wachtervlinder Eupsilia transversa 8 (8)

Wilgengouduil Xanthia togata 3

Wilgenschorsvlinder Apterogenum ypsillon 2

Witkraagrietboorder Archanara neurica 1

Witstipgrasuil Mythimna albipuncta 6

Witte-l-uil Mythimna l-album 1

Zandhalmuiltje Mesoligia furuncula 9

Zuidelijke stofuil Hoplodrina ambigua 1

Zuringuil Acronicta rumicis 2

Zwart weeskind Mormo maura 1

Zwarte c-uil Xestia c-nigrum 10

Zwartstipvlinder Agrochola lota 2 (2) bedreigd
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Micronachtvlinders

Bladrollers

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Anjerbladroller Cacoecimorpha pronubana 1

Bonte fruitbladroller Eudemis profundana 2

Bramenbladroller Notocelia uddmanniana 1

Brandnetelbladroller Celypha lacunana 3

Distelbladroller Agapeta hamana 5

Distelknoopvlekje Eucosma cana ** 1

Donker c-smalsnuitje Aethes rubigana ** 1

Gehoekte boogbladroller Acleris rhombana 1 (1)

Gevlamde bladroller Archips xylosteana 9

Gewone biesbladroller Bactra lancealana 1

Gewone spiegelmot Cydia splendana 3

Gewone witvlakbladroller Hedya nubiferana 2

Gewoon smalsnuitje Eupoecilia angustana 3

Groene eikenbladroller Tortrix viridana 6

Grote appelbladroller Archips podana 2

Hoefijzermot Epiblema foenella 1

Kersenbladroller Pandemis cerasana ** 5

Kleine boogbladroller Acleris forsskaleana 4

Kommabladroller Aethes smeathmanniana 1

Koolbladroller Clepsis spectrana 2

Koperrandbladroller Cochylis hybridella ** 1

Leverkleurige bladroller Pandemis heparana 1

Loofboombladroller Gypsonoma dealbana 4

Moerasbladroller Cochylimorpha straminea 1

Muntbladroller/wederikbladroller Phalonidia manniana / udana ** 1

Oranje dwergbladroller Pammene aurana 1

Oranje eikenbladroller Cydia amplana 2

Paardenkopbladroller Endothenia quadrimaculana ** 4

Pinguïntje Hedya salicella 10

Rode knopbladroller Spilonota ocellana 1

Schaduwfruitbladroller Eudemis porphyrana ** 1

Scherpe hermelijnbladroller Notocelia roborana 1

Scherpe kuifbladroller Endothenia marginana 1

V-oogbladroller Epinotia tenerana 2

Zomerbladroller Ditula angustiorana 2

Zonnesproetbladroller Aleimma loeflingiana 7

Zwartwit knoopvlekje Eucosma campoliliana 1

Koolmotten

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Koolmotje Plutella xylostella 6
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Grasmotten

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Aangebrande valkmot Evergestis extimalis 1

Blauwooggrasmot Agriphila straminella 2

Bleke grasmot Crambus perlella 8

Bonte brandnetelmot Anania hortulata 2

Bonte valkmot Evergestis pallidata 1

Buxusmot Cydalima perspectalis 19

Donkere coronamot Anania perlucidalis ** 1

Duikermot Acentria ephemerella 150

Duponcheliamot Duponchelia fovealis 4

Gewone grasmot Chrysoteuchia culmella 11

Kroosvlindertje Cataclysta lemnata 1

Lichte granietmot Eudonia lacustrata 2

Liesgrassnuitmot Donacaula forficella 2

Lijnvalkmot Evergestis forficalis 2

Lisdoddesnuitmot Calamotropha paludella 3

Maïsboorder Ostrinia nubilalis 1

Muntvlinder Pyrausta aurata 1

Parelmoermot Pleuroptya ruralis 8

Rietmot Chilo phragmitella 3

Rietsnuitmot Schoenobius gigantella 10

Satijnlichtmot Palpita vitrealis 1

Streepjesgrasmot Crambus pratella 2

Vroege granietmot Scoparia ambigualis 2

Vroege grasmot Crambus lathoniellus 2

Waterleliemot Elophila nymphaeata 1

Witvlekkruidenmot Udea olivalis 1

Lichtmotten

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Bandlichtmot Sciota adelphella ** 3

Eikenlichtmot Phycita roborella 1

Eikentopspinselmot Acrobasis consociella ** 1

Mutsjeslichtmot Acrobasis advenella 4

Oranje eikenlichtmot Acrobasis repandana ** 1

Strooiselmot Endotricha flammealis 3

Tweekleurige lichtmot Euzophera pinguis 2

Vetmot Aglossa pinguinalis 1

Mineermotten

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Weegbreemot Pyrausta despicata 1

Palpmotten

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Ganzenvoetzandvleugeltje ganzenvoetzandvleugeltje ** 1

Parelmotten

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Grote parelmot Glyphipterix thrasonella 1
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Platlijfjes

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Bleke kaartmot Agonopterix arenella ** 2

Gewone/bonte kaartmot Agonopterix heracliana / ciliella ** 3

Kleine zwartwitmot Ethmia quadrillella 4

Zwartvlekkaartmot Agonopterix propinquella ** 1

Prachtmotten

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Lisdoddeveertje Limnaecia phragmitella 1

Spinselmotten

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Grootvlekstippelmot Yponomeuta plumbella 1

Meidoornstippelmot Yponomeuta padella ** 1

Vogelkersstippelmot Yponomeuta evonymella 35

Wilgenstippelmot Yponomeuta rorrella ** 12

Spitskopmotten

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Variabele spitskopmot Ypsolopha ustella ** 1

Vedermotten

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Dwergvedermot Adaina microdactyla 6

Hoefbladvedermot Platyptilia gonodactyla ** 7

Sneeuwwitte vedermot Pterophorus pentadactyla 3

Windevedermot Emmelina monodactyla 10

Vuurmotten

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Vuurmot Carcina quercana 2

Wilgenroosjesmotten

Aantal ex 

2018 Rode lijst *

Gele wilgenroosjesmot Mompha ochraceella ** 1

Gewone wilgenroosjesmot Mompha epilobiella 1

Wilgenroosjesboorder Mompha jurassicella ** 1
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