
 

 

Programma voor de maanden okt t/m dec 

 

Kijk altijd voordat u wilt deelnemen aan een activiteit op  

onze website www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree 

voor de meest actuele informatie!! 

 

Zo. 23 okt. Paddenstoelenexcursie. Op dit moment is nog niet duidelijk 

waar we naar toe gaan. We vertrekken die dag in ieder 

geval om 9.00 uur vanaf de P-plaats bij de Geldmaat in 

Baarlo. Nadere info volgt op onze website. 

 

Vrij. 28 okt. Lezing: Nieuwelingen en Terugkomers door Henk 

Heiligers van Stichting het Limburg Landschap. Aanvang 

19.30 uur Feestzaal ’t Ven Straelseweg 359, 5916 AB 

Venlo. Zie artikel in het krantje. 

 

Zo. 13 nov. Vogelexcursie. We vertrekken om 9.00 uur vanaf de P-

plaats bij de Geldmaat in Baarlo. Kijk op de website voor 

meer informatie. 

 

Zo. 11 dec. Winterwandeling. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
  

 

 
 

 

  
 

 
 

Ós Greun Blaedje 
 

Oktober 2022 

 
 www.facebook.com/ivnbaarlomaasbree 
Website:  www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree 
e-mail adres:  IVN-baarlo-maasbree@hotmail.com 
    www.instagram.com/ivnbaarlomaasbree 
 
 

 
Voor € 20,- per jaar bent u lid. U kunt dan meedoen  
met alle activiteiten en u ontvangt maandelijks ons  
krantje met info en het programma.  
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Ria Hölscher 
 

Zondag 18 september jl. is  

Ria Hölscher overleden. 
 

Ria was één van de grondleggers van 

het IVN Baarlo-Maasbree. Ze is vele 

jaren als secretaris actief geweest in 

het bestuur. Samen met haar man 

Ernst stelde ze haar huis in ’t Niet 

gastvrij open voor allerlei  

natuuractiviteiten.  
 

Als het op uitvoeren van plannen 

aankwam, dan kon je op Ria rekenen.  

Ze was de motor achter de 

boomfeestdag.  

Afspraken maken met de gemeente, de scholen erbij betrekken en natuurlijk 

de uitvoering met een interessante educatieve les, daarvoor was je bij Ria 

aan het juiste adres. Op vele plaatsen in Baarlo en Maasbree zijn straten en 

plantsoenen aangekleed met bomen die tijdens de boomfeestdagen zijn 

geplant olv Ria. Kijk bv naar de mooie bomenrij in de Albert Neuhuysstraat 

of Achter de Steenoven. 
 

Vanuit haar achtergrond als lerares, was Ria zeer sterk betrokken bij het 

kindergroepje. Elke maand weer nam ze een grote groep kinderen op 

sleeptouw de natuur in. Ria zat nooit verlegen om een mooi verhaal of een 

creatief antwoord op een vraag van de kinderen. Met veel humor wiste ze bij 

een aanzienlijk deel van de Baarlose jeugd de nieuwsgierigheid voor de 

natuur te wekken. 
 

Een ander wapenfeit dat we zeker niet onvermeld willen laten is dat Ria 

lange tijd de stuwende kracht was achter het maandelijkse IVN krantje. Ver 

voor het digitale tijdperk knipte en plakte Ria er elke maand duchtig op los 

om weer een nieuw interessant krantje voor de leden te maken.  
 

Ria was vele jaren een bindende factor in onze vereniging. We denken met 

veel plezier en dankbaarheid terug aan al die jaren dat ze voor velen het 

gezicht van het IVN Baarlo-Maasbree was. 

 

 

 

 

 

 

 

Kort verslag Algemene Ledenvergadering  IVN Baarlo-Maasbree 
 

Op dinsdag 4 oktober vond de Algemene Ledenvergadering van IVN 

Baarlo-Maasbree plaats. Na een woord van welkom aan de aanwezige 

leden, werd er een moment stil gestaan bij het overlijden van Ria Hölscher.  

Daarna begon het officiële gedeelte van de vergadering en werden de 

notulen van de ledenvergadering van 19 maart 2019 goedgekeurd. In het 

jaarverslag van 2019-2020 en 2021 werd teruggeblikt op de activiteiten. 

Ondanks alle coronaperikelen stemt de opkomst bij onze activiteiten tot 

tevredenheid en ook ons ledenaantal blijft de laatste jaren stabiel.  
 

Als volgende punt kwam het financieel verslag over 2019-2020 en 2021 aan 

de orde met de conclusies van de betreffende kascommissies. Er werd 

decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid en aan de 

penningmeester over de cijfers van 2019-2020-2021.  
 

Vervolgens stelden de aspirant bestuursleden Suzanne van Knippenberg en 

Laurie Baggen zich voor aan de vergadering en beide dames werden 

unaniem gekozen. Er liggen bij onze vereniging veel taken op met name het 

bordje van de secretaris/penningmeester, dus het bestuur is verheugd met 

deze nieuwe aanwas. De laatste tijd namen de dames al de communicatie op 

onze Facebookpagina en op Instagram voor hun rekening en op dit moment 

ondersteunen ze met de implementatie van alweer een nieuwe landelijke 

IVN-website. 

Op dit moment bestaat ons bestuur uit vijf personen, te weten de voorzitter 

Piet Mölling, de secretaris/penningmeester Els van Knippenberg en 

bestuursleden Anne-Mieke van Deynen, Suzanne van Knippenberg en 

Laurie Baggen. 

Van bijna al onze activiteiten komen de verslagen in het krantje, ook 

belangrijke informatie en interessante natuurweetjes zijn er te vinden. We 

bevelen het ledenblad van harte aan want het is elke keer de moeite van het 

lezen waard. 

 

Lees verder op de volgende bldz. 
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Het loont eveneens de moeite om eens op onze Facebookpagina en op 

Instagram te kijken, daar staan de mooiste foto’s van onze excursies. 

Het is eveneens aan te raden om af en toe op onze website te kijken, de IVN-

website wordt gefaciliteerd door het landelijk IVN en via de afdracht betalen 

we elk jaar mee aan de instandhouding ervan. Op de website staat altijd de 

meest actuele informatie over onze excursies en daar kunnen leden en 

belangstellenden checken of een geplande excursie doorgaat. Ook dit jaar 

hebben we een gevarieerd programma en het bestuur nodigt iedereen graag 

uit om aan te sluiten bij onze excursies en activiteiten. 

Na de pauze gaf Gerard Compiet een zeer interessante presentatie over de 

“Vogeltrek”. 

De uitgebreide notulen van de Algemene Ledenvergadering kunt u op onze 

website www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree vinden onder het kopje: 

’verslagen van activiteiten’.  

 

Het bestuur bedankt hierbij alle aanwezigen en is zeer tevreden over de grote 

opkomst bij deze Algemene Ledenvergadering! 

 

 

 

 

'Nieuwelingen en Terugkomers'. 
 

Op vrijdag 28 oktober organiseert IVN Maasduinen een lezing over 

Nieuwelingen en Terugkomers.  

Tijdens deze presentatie gaat de aandacht naar nieuwe planten- en 

diersoorten in onze omgeving. Denk hierbij aan het effect van de 

klimaatverandering maar ook aan de mens die exotische soorten gewild of 

ongewild heeft verspreid. Ook eens verdwenen en weer 

teruggekeerde soorten zullen nader worden toegelicht. 
 

De lezing wordt gepresenteerd door Henk Heiligers van Stichting het 

Limburg Landschap. Henk zal worden bijgestaan door enkele IVN-leden met 

hun eigen speciale bijdrage aan deze presentatie. Iedereen is welkom, de 

entree is gratis. 
 

Vrijdag 28 oktober vanaf 19.30 uur 

Café Feestzaal ’t Ven 

Straelseweg 359, 5916 AB Venlo 

 

Heilzame winterzang 

 

’t Is een sombere herfstmorgen met een schier 

eindeloze regen aan bladeren uit de bomen. 

Ik hoor ze ritselend en fluisterend neerkomen: 

Bruine en gele, maar ook zwarte van een populier. 

 

Na een eind lopen is er plots een ander geluid. 

’t Is van vogels die met vele bijeen zijn, 

een al kale boom verkozen hebben tot hun domein 

en zich uitleven in een vreemdsoortig gefluit. 

 

Ze beschikken over een uitgebreid vocabulaire 

want ze ratelen, spektakelen, kwetteren. 

Dan weer hoor ik ze klepperen, tierelieren en schetteren. 

’t Klinkt allemaal heel spectaculair. 

 

Een hele rits aan nieuwe geluiden komt er aan: 

Van joelen en gillen tot alarmeren. 

Ze zijn nu zelfs een kat aan het imiteren. 

Even later hoor ik nog een kraaiende haan. 

 

Dit koor in prachtig geelwit gespikkeld tenue 

met zijn steeds voortdurende winterzang, 

dit opportunisme nu al een hele poos lang, 

stemt me zo zoetjesaan vrolijk, merk ik nu. 

 

Dus: Moet u vaak aan treurige dingen denken, 

kijkt u met enige regelmaat sip, 

hebt u last van herfst- of winterdip: 

Ga dan bij een spreeuwenkoor wat optimisme tanken. 

 

  Gerard Compiet 
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Verslag van de excursie rond Maalbeek 
 

Op zondag 25 september hebben we een afspraak met natuurgids Dré 

Crommentuijn. 

Tegen 9.20 uur arriveren we bij Café Maalbekerhöhe aan de Maalbekerweg, 

waar het al een drukte van belang is met wandelaars en andere 

sportievelingen. We boffen met het weer, want nadat de herfst al enkele 

dagen zijn intrede heeft gedaan, is het deze zondag droog en er schijnt een 

zonnetje. 

Wij gaan uiteindelijk met een groep van tien personen op pad, maar allereerst 

vertelt onze gids iets over het Café van Tuënke Jansse. 

Officieel heet het café “Maalbekerhöhe”. In het pand was vanaf 1931 een 

café en winkel gehuisvest. De eigenaar Tuënke Janssen handelde in paarden 

en steenkool. In de oorlog mocht het café niet geopend zijn, omdat het in een 

door de regering verboden gebied lag. Na de oorlog werd deze regeling iets 

versoepeld al duurde het nog tot 1953 voordat alle beperkingen werden 

opgeheven. Al die tijd heeft Tuënke dus vrijwel niets verdiend met het café 

en de winkel. Maar tot op de dag van vandaag is op zon- en feestdagen het 

café nog geopend. 

Na dit korte verhaaltje lopen we verder over de het hoogterras van de Maas. 

Zo’n 2 miljoen jaar geleden stroomden zowel Rijn als Maas door de Centrale 

Slenk naar zee. Deze rivieren hebben onze omgeving opgevuld met een laag 

sediment van soms wel 1100 meter dik. Afhankelijk van het klimaat 

stroomden Rijn en Maas tijdens ijstijden met trage stroomsnelheid in een 

vlechtend patroon, waarbij hele fijne deeltjes werden afgezet zoals klei. 

Tijdens de warmere perioden, de tussenijstijden was er sprake van 

meanderende rivieren, die afhankelijk van de stroomsnelheid zand, grof zand 

of kiezel in verschillende diktes achterlieten. Door bewegingen in de 

aardkorst (tektoniek) heeft de Rijn zich uiteindelijk naar het oosten verplaatst 

en de Maas naar het westen en is hier een steile overgang ontstaan van het 

hoog- naar het laagterras; de steilrand. 

Deze steilrand is ongeveer 250.000 jaar geleden gevormd toen de Maas 

insneed in het hoogterras. 

De eerste paddenstoelen van deze herfst komen tevoorschijn; we zien veel 

exemplaren van de Grote parasolzwam en het Hazenpootje (zie foto) of 

Hazenpootinktzwam (Coprinopsis lagopus). Als de sporen rijp worden 

vervloeien de plaatjes tot een zwarte inkt, net als bij andere  inktzwammen. 

De zwamvlok bevindt zich in vochtig dood loofhout, bijvoorbeeld in  

houtsnippers in plantsoenen, het Hazenpootje is een saprofiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zien ook dat de natuur zich weer langzaam aan het herstellen is van de 

droge zomer en langs het pad staat Kleine pimpernel.  

Pimpernel behoort tot de rozenfamilie en er komen in onze omgeving twee 

inheemse soorten voor; de Kleine pimpernel en de Grote pimpernel. De 

pimpernel valt op door zijn bolronde hoofdjes van bloemen die aan lange 

stengels staan. Bij de Grote pimpernel zijn deze dieprood, de Kleine 

pimpernel heeft meer groenachtige bloemen. De bloemen worden door de 

wind bestoven en omdat ze geen nectar hebben, zijn ze niet aantrekkelijk 

voor insecten.  

Tijdens de excursie blijkt dat onze gids Dré zich bijzonder heeft verdiept in 

de bladmineerders, kokers en gallen. Tijdens de natuurgidsenopleiding heeft 

hij geleerd om zijn ogen goed de kost te geven en ook op details te letten. 

Hierdoor krijgen we tijdens onze wandeling een bijzondere inkijk in de 

wereld van de bladmineerders en bladgallen en worden we geattendeerd op 

de bijzondere sporen van deze insecten en hun verblijven. 

In de herfstperiode zijn de mijnen van bladmineerders, kokers van onder 

andere kokermotten en gallen het meest zichtbaar.  

Mijnen worden door gemaakt door insecten (bepaalde vliegen, kevers, 

vlinders of bladwespen), waarvan de larven zich voeden met het 

“vruchtvlees” van het blad. De boven- en beneden zijde van het blad blijft 

in tact. De eetsporen zijn zichtbaar in het blad en worden dus mijnen 

genoemd. 
 

Kokers worden gemaakt door de larven van kokermotten. De rupsen maken 

een koker van spinsel en plantmateriaal ter bescherming om zich heen.  

Gallen worden veroorzaakt door muggen, mijten, wespen of andere 

organismen die bij de ei afzet hun waardplant zo manipuleren dat er een 

soort woekerweefsel ontstaat. De larven van deze insecten leven beschermd 

binnen in die wildgroei en eten er ook vaak van.  
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Enkele bijzondere insecten die we vandaag hebben gezien zijn: 

Gewone spinselbladwesp 

De larven van deze spinselbladwesp leven solitair of in kleine groepen in een 

spinselbuis tussen de naalden van jonge dennenbomen. De dennennaalden 

aan een twijgje worden van boven naar onderen aangevreten waarbij de larve 

zich verbergt en beschermt in een spinsel met heel veel keutels. 

Wormkruidkokermot 

De Wormkruidkokermot komt alleen op gele, bloeiende bloemen van het 

Boerenwormkruid voor. De rupsen verlaten na de bloei de plant en 

overwinteren dan, bijvoorbeeld in de strooisel laag. 

Bruine wormkokermot 

De Bruine wormkokermot komt vooral voor op uitgebloeid 

Boerenwormkruid.  

Bergveldwesp 

De Bergveldwesp (Polistes 

biglumis) is een sociale wesp 

die leeft in vrij kleine volken. 

De wesp is te herkennen aan 

de zwarte antennes en de 

afhangende poten in de 

vlucht. De koningin bouwt 

een wespenraat van 

fijngekauwd hout vermengd 

met speeksel. Ze verzorgt haar 

eitjes. Als de eerste werksters 

uit de cocons komen, helpen  

ze de koningin met de verzorging van het nest.  

Op Youtube.com is een mooi filmpje te zien over deze Bergveldwesp van 

natuurfilmer Ton Vranken. 

Het Acaciawolkje 

Op de blaadjes van de Acacia (Robinia pseudoacacia) zien we sporen van het 

Acaciawolkje, ook wel de Acaciamineermot genoemd. 

Het is een soort die pas sinds 2018 in Nederland voorkomt en zich sindsdien 

sterk uitbreidt. 

Ramshoorngalwesp 

De Ramshoorngalwesp komt van nature voor in het zuidoosten van Europa. 

Inmiddels komt de soort ook in de gematigde streken van Europa voor; in 

2003 is de eerste Ramshoorngalwesp in Nederland gesignaleerd. 

Ramshoorngallen zijn zeldzaam, je kunt ze vinden op jonge eiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We vervolgen onze wandeling en lopen langzaam vanaf het hoogterras 

omlaag door één van de groeves waar vroeger klei, zand en grind werd 

afgegraven. We komen bij de poort van het terrein waar we in de verte de 

grote machines zien die ook nu nog gebruikt worden voor de afgravingen. 

De groeves in het hoogterras zijn ontwikkeld voor de winning van onder 

andere de Tegelenklei. Deze klei wordt ook nu nog verwerkt tot dakpannen 

in een lokale dakpannenfabriek. Naast de winning van klei wordt ook zand 

en in beperkte mate grind gewonnen. Het gebied van de afgravingen is altijd 

in het bezit gebleven van Staatsbosbeheer. 

Onze gids heeft een groot vel papier neergelegd met allemaal bakjes met 

stenen die hier in de omgeving van de groeve zijn gevonden. 

We worden ook zelf uitgenodigd om enkele stenen te zoeken. 

Rijngrind is te herkennen aan het hoge gehalte aan kwarts en de 

aanwezigheid van jaspis. 

Maasgrind is te herkennen aan kalkhoudend grind en het veel groter aandeel 

aan vuursteen. 

Voorbeelden van gesteenten die in de diverse grinden die hier worden 

gewonnen voorkomen zijn: 

Zandsteen en bontzandsteen 

Zandsteen is voor veel mensen een herkenbaar gesteente dat - zoals de naam 

al doet vermoeden - bestaat uit aaneen geplakte zandkorrels die versteend 

zijn. Zandsteen voelt ruw aan en kan uiteenlopende kleuren en hardheden 

hebben 

Soms is in zandsteen nog een afdruk van fossielen zichtbaar, zoals 

zeeleliestengels. 
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Kwarts 

Voor de mens is kwarts misschien wel het belangrijkste mineraal dat er 

bestaat, want kwarts is onmisbaar in onze moderne technologie. Gelukkig 

bestaat maar liefst 12% van de aardkorst uit dit mineraal, dus er is genoeg!  

Revinienkwartsiet of pyrietkwartsiet 

Een zeer typisch Maasgesteente, afkomstig uit het gebied rond de plaats 

Revin in de Franse Ardennen. Kwartsiet ontstaat uit zand, dat eerst hevig 

wordt samengeperst tot zandsteen. Dan kan men de afzonderlijke zandkorrels 

nog zien. Maar als de drukkracht nog groter wordt en de temperatuur hoger, 

vloeien de zandkorrels in elkaar. Dan spreken we van kwartsiet, een dicht en 

hard gesteente, doorgaans blauwgrijs van kleur, soms met witte kwartsaders.  

Jaspis 

Jaspis is een zogenaamd gidsgesteente. Als jaspis in de grindsamenstelling 

voorkomt dan heeft men met zekerheid te maken met Rijnafzettingen. Jaspis 

werd al in de prehistorie gebruikt om werktuigen van te maken. Het is een 

van de weinige halfedelstenen die je in Nederland kunt vinden en wordt 

vooral in sieraden verwerkt. 

Agaat 

De chemische structuur van agaat is identiek aan jaspis en vuursteen. Agaat 

wordt ook alleen in Rijnafzettingen gevonden, maar is veel zeldzamer. 

Lydiet 

Lydiet is duidelijk herkenbaar door zijn pikzwarte kleur. Je komt lydiet tegen 

in egaal zwarte uitvoering maar ook veel met witte kwartsadertjes.  

Lydiet is ontstaan in heel oude diepe zeeën, waar microscopisch kleine 

skeletjes van zeediertjes na hun dood afzakten naar de bodem van de diepzee 

en daar door opeenhoping van steeds meer lagen verder wegzakten en 

uiteindelijk omgevormd werd tot een zeer hard gesteente. De lydietsteentjes 

zijn afkomstig uit de Ardennen of uit Midden-Duitsland. 

Vuursteen 

Vuursteen is het hardste steentype dat in Nederland is te vinden. De 

oerbewoners van ons land gebruikten vuursteen al vanaf 250.000 jaar geleden 

als gereedschap. Vuursteen is harder dan staal. Je kunt met vuursteen in staal 

krassen maar met staal een kras maken in vuursteen lukt niet. Vuursteen 

komt voor in de Zuid-Limburgse kalksteenafzettingen (mergel), maar er is in 

ons land ook veel vuursteen te vinden die is aangevoerd door rivieren en ijs 

uit het buitenland. In Maasgrind is het gehalte aan vuursteen duidelijk groter 

dan in Rijngrind. 
 

We zijn onder de indruk van de overblijfselen uit een ver verleden die hier zo 

maar aan de oppervlakte te vinden zijn en waar zoveel over te vertellen valt. 

Na een poosje lopen we verder en komen bij een keerlus van het vroegere 

kleitreintje.  

Het lijkt in eerste instantie op het dal van een beekje maar deze geul is door 

mensenhanden gegraven. Deze keerlus werd gebruikt voor een kleitreintje 

van de firma van Cleef die een dakpannenfabriek had in buurtschap Geloo. 

Na al deze informatie is het tijd om terug te keren naar ons beginpunt en rond 

12.15 uur rijden we terug naar Baarlo na een heel leerzame ochtend. 

Nogmaals hartelijk dank Dré voor de leuke excursie! 

 

Els,  oktober 2022 
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  Een compleet verloren generatie 
 

Vorig jaar waren er bijzonder veel vlinders in het najaar: vooral dagpauwogen 

en atalanta’s. Alle late nectarbronnen zaten er vol mee: klimop, herfstasters, 

zinnia’s, hemelsleutel, … . Ook bij rottend fruit was er wekenlang volop 

gefladder. Dit jaar helemaal niets daarvan: alles blijft leeg, op een laat 

koolwitje na. Het contrast kan moeilijk groter zijn: er zijn nu 100x minder 

vlinders dan vorig jaar. Hoe komt dat? Want het was toch een uitzonderlijk 

prachtige zomer, wat toch heerlijk is voor vlinders, niet?  

Het heeft alles te maken met de extreme droogte, want ook vlinders hebben 

regen nodig! 
 

De vooruitzichten waren bijzonder hoopgevend. Veel van de dagpauwogen en 

vossen van vorig najaar hadden succesvol overwinterd. Ze vlogen talrijk en 

vroeg dit voorjaar. De voortplanting was goed en de eerste nieuwe generatie in 

juni was opvallend talrijk, zelfs bij de kleine vos - vroeger een zeer talrijke 

soort die het echter al jaren heel moeilijk heeft en recent zelfs op de Rode Lijst 

sukkelde - was een flink herstel te zien. Bij dagpauwoog vloog een 

uitzonderlijk talrijke eerste generatie al vroeg (eind juni - begin juli). En het 

zomerde volop, dus er werd druk gepaard en massaal eieren afgezet. De massa 

rupsen die daarop volgde leidde tot de voorspelling dat het een fenomenale 

nazomer en najaar zou kunnen worden voor de dagpauwoog, mits de droogte 

de pret niet zou komen bederven. Af en toe nog een flinke bui (vroeger 

normaal een gegarandeerd makkie) was het enige wat nog nodig was om de 

waardplanten (brandnetels) voldoende fris en vitaal te houden zodat de rupsen 

volop verse blaadjes konden vinden en snel zouden groeien. Maar dat gebeurde 

dus niet: in tegendeel het werd de meest extreemste droogte en hitte ooit (of 

liever: tot hiertoe). De gevolgen zijn nu al een paar weken duidelijk: de rupsen 

stierven massaal en vrijwel de volledige tweede generatie van deze 

vlindersoorten ging daardoor verloren. 

Bij de vijf dagvlinders die op brandnetels leven, trad de ergste sterfte op bij 

kleine vos (die daarmee helaas opnieuw een enorme dreun krijgt), maar ook 

dagpauwoog en gehakkelde aurelia zijn momenteel amper nog aanwezig. Dat 

is heel slecht nieuws, want het zijn net de vlinders die nu vliegen die de 

winter in moeten en voor de startpopulatie volgend voorjaar moeten zorgen. 
 

We zien dus momenteel een enorme crash van deze soorten en het zal 

komende lente zoeken worden om ze te vinden. Atalanta’s zijn er maar een 

kwart van het langjarige gemiddelde. Merkwaardig genoeg had het 

landkaartje wel een redelijk gemiddeld jaar.  
 

Voor de ‘brandnetelvlinders’ is dit de tweede grote crash in amper 5 jaar: in 

de bijzonder droge zomer van 2018 gebeurde hetzelfde. Precies dankzij die 

extra, tweede generatie in het najaar kan het herstel bij dagpauwoog heel snel 

zijn als de omstandigheden goed zijn, maar heel de soort in het gevoelige 

rupsenstadium hebben midden in de zomer, vormt een extra groot risico, 

zoals nu weer blijkt. Dit is precies hoe de klimaatverstoring door toegenomen 

grilligheid en extremen enerzijds kansen schept voor wie zich kan aanpassen, 

maar toch ook weer voor bijzonder grote risico’s zorgt. Ook vlinders hebben 

dus op tijd hun portie regen nodig om hun levenscyclus met succes te kunnen 

voltooien.   

 

Tekst: Marc Herremans (Natuurpunt) 
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