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Wild van vlinders 





Wild van Vlinders! 

• Gebiedsoverstijgende lange termijn-visie 

• Kansen benutten voor herstel van bedreigde én 
verdwenen soorten 

• Focus op versterking natuurlijke processen 

• Aansluiting bij andere sporen: 

Leefgebiedenplannen & beheerplannen N2000 (PAS) 

Agrarisch natuurbeheer 

Stedelijk groen + infrastructuur 

 

 



Werkgebied 

• Visie voor hele gebied 

Hoofdlijnen 

Focus op: 

 Maashorst 

 Groene Woud 

 Kempen~Broek 

 Grensmaas 

 Drielandenpark 

 Gelderse Poort 

nadere uitwerking voor N-Br 

 



Welke soorten? 

• Wet Natuurwet Natuurbescherming  

“het behoud en zo nodig herstel van een gunstige staat van 
instandhouding van de van nature in Nederland in het 
wild voorkomende soorten dieren en planten” 

• ZO-NL: potentieel (bijna) alle soorten 

22 soorten op Rode Lijst; 29 soorten verdwenen 

Ook enkele nieuwkomers! 

• Soortenselectie: 

Noodzaak Bescherming (RL-soorten + argusvlinder) 

Kansen op korte en lange termijn 

 

 



Soortenselectie 

• 31 soorten dagvlinders 

(sommige >1 leefgebied) 
 

droge graslanden 

droge bosranden 

heide & heischrale milieus 

vochtige bos(rand)en 

beekdalgraslanden 

stedelijke omgeving 

agrarisch + infrastructuur 

 



Soortenbijlage 

• Intro 

• Ecologische typering 

• Historisch en actueel voorkomen 

• Trends en oorzaken 

• Visie herstel  

 

 

 
  

 

 



Knelpunten / Herstel 

• Ruimtelijk: Herstel op Landschapsschaal 

Verlies leefgebied – Natuurontwikkeling  

Versnippering – Nationaal Natuurnetwerk 

• Kwaliteit: 

Binnen natuurgebieden: 

 verdroging, verzuring, vermesting – Herstelmaatregelen  

    verlies structuurvariatie – (Proces)beheer  

Buiten natuurgebieden:  

 intensivering landgebruik – Agrarisch natuurbeheer 

 verstedelijking – Stedelijk groen / infranatuur 

 



Herstel via Procesbeheer 

• Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden 
Kansen voor soorten van droge graslanden / struweel / 

bosranden 

• Natuurontwikkeling bossen 
Omvorming bosstructuur + boomsoorten (iep, linde) 

• Begrazing 
Sturing heterogeniteit – ook voor bever? 

Stadsparken? 

• Hydrologisch herstel 
Beekdalen: kwelmilieus, graslanden – ruigte – bossen 

  

 

 





Terugkeer van de Veldparelmoervlinder 
• Z-Limburg en Brabant 

 

 

 



Terugkeer van de Veldparelmoervlinder 

• Schraal maar niet verzuurd 

• Structuurrijk 

• Extensieve begrazing 

 

 

 



Uitwerking Maashorst 
• Pluspunten: Grootschalig, focus ‘procesnatuur’, 

voormalige landbouwgronden 

• Variatie in voedselrijkdom: bloemrijk tot heischraal 

• Voorstudie herintroductie: veldparelmoervlinder 
bruine vuurvlinder, aardbeivlinder, kommavlinder 





Stedelijke natuur 
• Kansen in stadsparken – educatie 

• Idylles (ook of juist in achterstandswijken) 

• Argusvlinder 

• Iepenpage en sleedoornpage prioritair 

• Den Bosch: aansluiten bij 
Blues in the Marshes 

• Tilburg: Werklandschap Wijkevoort 









Agrarisch 
• Intensief landgebruik 

• Noodzaak verbindingszones 

• Kansen bermen en lijnvormige elementen 
 

• Argusvlinder 

• Kleine parelmoervlinder 

• Sleedoornpage 




