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De macro-nachtvlinderfauna (Lepidoptera) van de Belgische kust 
 
Tom Sierens 
 

Samenvatting. Dit artikel bevat het resultaat van 7 jaar inventarisaties van de macro-nachtvlinderfauna in natuurreservaten 
aan de Vlaamse kust in België (2007–2014). Ook de resultaten van andere (historische en hedendaagse) inventarisaties worden 
besproken. Een beschrijving van de verschillende kust-ecotopen wordt gevolgd door een korte vergelijking met de stand van 
zaken in Nederland. Vele soorten van open graslanden blijken een (belangrijke) achteruitgang te vertonen, terwijl typische 
soorten voor bos- en struweelvegetatie erop vooruit gaan. 

Abstract. The Macro-Heterocera (Lepidoptera) of the Belgian coast 
This paper contains the result of 7 years of moth inventories (Heterocera) in the nature reserves of the Flemish coast in Belgium 
(2007–2014), plus a discussion of the results of other (historical and contemporary) inventories. A description of the studied 
types of habitat is given, and a short comparison is made with tendencies in Holland. A lot of species of open, grassy coastal 
habitats seem to suffer a (serious) decline, whereas species typical for dune scrub or woodlands expanded. 

Résumé. Les macro-héterocères (Lepidoptera) de la côte belge 
Cet article expose le résultat de 7 années d’inventaire des hétérocères dans la région de la côte flamande en Belgique (2007–
2014). Les résultats des autres inventaires (historiques et contemporains) y sont aussi discutés. En outre, une description des 
types d’habitats littoraux est donnée, ainsi qu’une comparaison avec la région littorale des Pays-Bas. Beaucoup d’espèces qui 
sont typiques pour des habitats ‘ouverts’ et herbeux apparaissent d’être en régression tandis que des espèces qui sont plutôt 
typiques pour des habitats boisés et des buissons semblent en progression. 
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1. Een bijdrage tot de inventarisatie van de 
Vlaamse kustreservaten 

In mei 2007 begon ik met een reeks inventarisaties 
van macro-nachtvlinders in (en rond) de Vlaamse 
natuurreservaten langs de Belgische kust. Wat volgt is 
hoofdzakelijk gebaseerd op het verslag van die eigen 
waarnemingen van mei 2007 tot en met juni 2014 (111 
tellingen met UV-licht en/of smeer + losse 
waarnemingen via ‘netting’, onderzoek naar 
bloemenbezoek en rupsen), aangevuld met kennis uit 
historische literatuur en collecties, en met recente 
gegevens die verzameld werden via het Natuurpunt-
portaal www.waarnemingen.be en de databank van de 
Vlaamse Vereniging voor Entomologie. Het artikel beoogt 
een tussentijdse stand van zaken te schetsen en zo een 
synthetische bijdrage te leveren aan de kennis van de 
(evolutie van onze) macro-nachtvlinderfauna van de 
Belgische kust. 

De Belgische kust behoort integraal tot de 
Noordwest-Europese kustvlakte die zich uitstrekt van de 
Noord-Franse Opaalkust tot in Denemarken. Sinds 
mensenheugenis is bekend dat dit kustgebied een zeer 
kenmerkende flora en fauna heeft. Maar die rijkdom is 
ook zeer kwetsbaar. De voorbije 130 jaar veranderden de 
Vlaamse kustgemeenten in een sterk verstedelijkt gebied 
met een zeer grote toeristische druk. In de twintigste 
eeuw verdween ongeveer de helft van ons duinenareaal. 
Sam Provoost wijst er in die context terecht op dat 
levensgemeenschappen bij dergelijke urbanisatie 
geconfronteerd worden met habitatverlies- en 
versnippering en dat door de fragmentatie van 
populaties soorten –onder meer via ‘genetische erosie’– 
gevoeliger worden voor uitsterven (Provoost & Bonte 
2004: 23). Die kwetsbaarheid heeft ook de overheid 
(uiteindelijk) ingezien. In de jaren 1990, met de 
duinendecreten, kregen de laatste bedreigde 

duingebieden bescherming. De Vlaamse overheid startte 
met de systematische verwerving van de overblijvende 
duinen en in het kader van een ecosysteemvisie voor de 
kust werden beheerplannen opgesteld en uitgevoerd, 
soms met spectaculaire positieve gevolgen (Provoost & 
Bonte 2004: 6–7). 

Maar dit kan de grote metamorfose van het 
kustlandschap van de afgelopen eeuw uiteraard niet 
helemaal ongedaan maken. Die metamorfose toont zich 
in talrijke gedaanten, zoals Provoost overtuigend 
aantoont. Zo is de economisch weinig rendabele 
landbouw in de duinen na de Tweede Wereldoorlog 
stilgelegd. Aan de binnenduinrand is er echter net een 
sterke intensivering van de landbouw geweest, wat 
geleid heeft tot het bemesten van graslanden en het 
verwijderen van kleine landschapselementen. De sterk 
doorgedreven drainage van polder en de binnenduinrand 
heeft, samen met lokale grondwaterwinningen ten 
behoeve van drinkwater en een verhoogde interceptie 
van hemelwater in urbane gebieden, vooral sterk 
bijgedragen tot de verdroging van delen van het 
duingebied. Een andere opvallende tendens is de zeer 
sterke uitbreiding van houtachtige vegetaties. Uit een 
analyse van luchtfoto’s van de Westkust bleek dat tussen 
1948 en 1988 het aandeel van bos en struweel in het 
[half]natuurlijke duinlandschap respectievelijk twee en 
drie maal groter geworden was. “De oppervlakte aan 
stuivend duin en kruidachtige vegetaties daarentegen is 
tijdens de beschouwde periode zowel in absolute als in 
relatieve zin ongeveer gehalveerd” (Provoost & Bonte 
2004: 24). Provoost en Bonte concluderen dan ook dat 
het open duinlandschap niet alleen ingekrompen, maar 
ook sterk gefragmenteerd is, en dat er een duidelijke 
opmars is van bos en struweel en een sterke vergrassing 
van de duingraslanden. “Het wegvallen van de begrazing 
door gedomesticeerde hoefdieren en het ineenstorten 
van de konijnenpopulatie in de tweede helft van de 20ste 
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eeuw door het myxomatosevirus vormen wellicht de 
belangrijkste drijfveren achter deze evolutie” (Provoost 
en Bonte 2004: 387). 

 
Maes et al. (2004) maakten een eerste analyse van 

wat dit alles betekend heeft voor dagvlinders aan de 
Vlaamse kust. Weinig verrassend stellen ze vast dat 
soorten die typisch zijn voor open (extensief begraasde) 
duingraslanden achteruitgingen of verdwenen (cfr. 
Pyrgus armoricanus, Argynnis aglaja, Argynnis niobe), 
terwijl typische struweel- of bossoorten de kuststreek 
koloniseerden of zich uitbreidden. Wat volgt is een 
eerste aanzet voor een stand van zaken voor onze 
macro-nachtvlinders aan de Vlaamse kust. 

Tijdens de eigen inventarisaties, waarbij gericht op 
zoek gegaan werd naar zoveel mogelijk kustspecifieke en 
–preferentiële soorten, werden op 7 jaar 359 soorten 
geteld. Sinds 2004 werden, door andere observatoren

1
, 

nog 78 andere (veelal niet-kustpreferentiële) soorten 
met zekerheid vastgesteld in de Vlaamse kustgemeenten. 
Uit historische literatuur en collecties

2
 blijkt dat er vóór 

2004 daarnaast nog 44 soorten waargenomen werden 
die het laatste decennium niet meer teruggevonden zijn. 
Dat brengt het totaal aantal soorten macro-nachtvlinders 
(zonder Psychidae) van de Belgische kuststreek op 481 
soorten. Dat is goed voor 52,5% van alle macro-
nachtvlinders die ooit in België gesignaleerd zijn, 61,5% 
en 81,3% van alle macro-nachtvlinders die ooit in 
respectievelijk Vlaanderen en West-Vlaanderen gezien 
zijn

3
. 

 

2. Bespreking van de kustecotopen in 
Vlaanderen4 

2.1. Zilt milieu: slikken, schorren, slufters 
In Vlaanderen zijn de resterende actieve zoute 

wadsystemen beperkt tot het Zwin, de IJzermonding en 
de Baai van Heist. In de Westhoek zijn twee kleine 
kunstmatige slufters aangelegd. In de terminologie van 
de EU-habitatrichtlijn

5
 gaat het om de Natura 2000-code 

1130 Estuaria, met onder andere lage zoutwaterschorren 

                                                           
1 Bronnen: waarnemingen.be; databank Vlaamse Vereniging voor 

Entomologie. 
2 Bronnen: Hackray & Sarlet (1969–1985); Verstraeten (1970–1971); 

Verstraeten & De Prins (1973, 1979); databank Vlaamse Vereniging 
voor Entomologie, aangevuld met waarnemingen door Johan 

Brusselle, Aubin De Turck, Marcel Faquaet, Boudewijn Kindts, Tom & 
Daniël Sierens. 

3 Voor het totaal aantal waargenomen soorten in  België, Vlaanderen en 

West-Vlaanderen heb ik mij gebaseerd op De Prins & Steeman 2014, 
stand van zaken op 1.vii.2014.  Voor Vlaanderen heb ik de soorten 
opgeteld van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, 

Antwerpen, Limburg en (de hele voormalige provincie) Brabant. Voor 
West-Vlaanderen heb ik echter de in De Prins & Steeman 2014 
vermelde soorten Scopula incanata, Idaea serpentata, Diarsia florida, 

Hoplodrina superstes en Polia hepatica niet aanvaard. Voor 
Vlaanderen heb ik de eerste vier genoemde soorten niet aanvaard. 
Zie ook 4. Soortenlijst. 

4 Voor de indeling in verschillende kustecotopen, zie Rappé et al. 1996 
en de samenvatting in Provoost & Bonte 2004: 33–39. 

5 Voor de indeling in habitattypen in Vlaanderen van kusthabitats, 

halofytenvegetaties en zeekustduinen volgens de Habitatrichtlijn, zie 
Decleer 2007: 59–139. 

met planten als Gewoon kweldergras (Puccinellia 
maritima) en hoge zoutwaterschorren met Zulte (Aster 
tripolium); code 1310 Eenjarige pioniervegetaties van 
slik- en zandgebieden met Salicornia ssp. en andere 
zoutminnende soorten; en code 1330 Atlantische 
schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae), met onder 
andere Zulte en Engels gras (Armeria maritima). 

Tot de meest typische nachtvlinders van deze 
habitattypes behoort aan de Vlaamse kust Apamea 
oblonga. Tot voor twee decennia werd deze soort vrij 
regelmatig in geïsoleerde exemplaren gezien in de het 
hele noorden van Vlaanderen, vooral in de polders, maar 
tegenwoordig lijkt de soort zich, in zeer lage aantallen, te 
hebben teruggetrokken in Het Zwin en in de 
IJzermonding. Amphiphoea fucosa ssp. palludis lijkt in 
Vlaanderen alleen in dit habitattype regelmatig voor te 
komen, maar nooit in de grote aantallen zoals de soort 
soms in Nederlandse slikken en schorren gezien wordt. 
Net als A. fucosa worden ook Scopula emutaria (vooral 
bij ‘netting’ in de schemering), Eupithecia simpliciata en 
Mythimna l-album aan de Belgische kust in de grootste 
aantallen gezien in dit habitattype. 

Op Zulte zijn hier in de late zomer de rupsen van 
Cucullia asteris te vinden. Behalve aan de kust lijken de 
spaarzame vliegplaatsen in Vlaanderen beperkt te zijn tot 
vergelijkbare vindplaatsen met Zulte in de polders (cfr. 
Sierens et al. 2010). 

De Prins (1998: 84) maakt melding van een verwijzing 
in de internationale literatuur van het voorkomen van 
Pyropteron muscaeforme aan de Vlaamse kust. Het Zwin, 
de enige Vlaamse vindplaats van de waardplant Engels 
gras, is in de top van de vliegtijd in 2009-2012 meermaals 
met de geschikte feromonen bezocht, maar de 
aanwezigheid van P. muscaeforme kan niet bevestigd 
worden. 

In de contactzone tussen zilte schorre en zoet 
duinmilieu komt Hertshoornweegbree (Plantago 
coronopus) vaak algemeen voor. Dit is ook het optimaal 
leefgebied van Aspitates ochrearia, die –weinig 
verbazend– onder andere in Het Zwin een goede 
populatie heeft. Ook op andere contactplaatsen van 
zoet-zout wordt de soort vaak gezien (bv. op opgespoten 
terreinen in de achterhaven van Zeebrugge). 

 
2.2. Strand en stuivend duin 
In de terminologie van de EU-habitatrichtlijn gaat het 

om Natura 2000-code 2110 Embryonale wandelende 
duinen. Dit habitattype omvat “soortenarme maar heel 
specifieke pioniersgemeenschappen op het hoogstrand 
en in de overgang naar Helmduinen, in mozaïek met 
onbegroeide embryonale duinen, vloedmerkvegetaties 
en strand” (Decleer 2007: 95). 

Planten die kunnen kiemen in het vloedmerk zijn bv. 
Zeeraket (Cakile maritima), Stekend loogkruid (Salsola 
kali) en Zeepostelein (Honckenya peploides). 
Inventarisaties op het strand (en bij embryonale duinen) 
leveren de grootste aantallen op van de kenmerkende 
kustspecifieke soorten Agrotis ripae (komt voor langs de 
hele Vlaamse kust; op verschillende plaatsen in het 
vloedmerk aan de Westkust ronduit algemeen, tot 180 
ex. op 1 lamp) en Euxoa cursoria (tot 12 ex. op 1 lamp). In 
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de late zomer en vroege herfst heb ik ook (in België) 
kustspecifieke soorten als Actebia praecox (tot 4 ex. op 1 
lamp), Aporophyla australis (tot 16 ex. op 1 lamp

6
) en 

Polymixis lichenea (tot 6 ex. op 1 lamp) in dit habitattype 
in de grootste aantallen gezien. Eveneens vermelding 
verdienen hier waarnemingen van Scopula emutaria en 
Sideridis turbida. 

Embryonale duinen zijn “in goed ontwikkelde, 
natuurlijke vorm in Vlaanderen nog slechts ‘marginaal’ in 
oppervlakte aanwezig, o.a. in de Zeebermduinen in 
Oostduinkerke” (Decleer 2007: 97). In Vlaanderen komt 
Natura 2000-code 2120 meer, en langs zowat de hele 
kust, nog in redelijk goed ontwikkelde vorm voor. Dit zijn 
wandelende duinen op de strandwal met Ammophila 
arenaria (‘witte duinen’ of Helmduinen). In het midden 
van deze ‘Helmduinen’ komt Mythimna litoralis 
plaatselijk massaal voor (tot 220 ex. op 1 lamp), en ook 
Mythimna pudorina en (veel lokaler) Apamea anceps zijn 
hier vertegenwoordigd. Waar in de zeereep 
Zeewolfsmelk (Euphorbia paralias) als begeleidende 
soort voorkomt, is er, opnieuw vooral aan de Westkust, 
een goede kans op Hyles euphorbiae, die er vooral als 
rups algemeen kan zijn. De soort is ook aangetroffen in 
de baai van Heist, maar lijkt daar de noordgrens van zijn 
areaal te bereiken; de soort komt maar erg onregelmatig 
voor in het Nederlandse kustgebied. 

De meeste typische soorten voor dit habitattype 
lijken vaak zeldzamer te worden ingeschat dan ze zijn, 
wellicht omdat hier relatief weinig geïnventariseerd werd 
(en wordt). Ook Hackray & Sarlet (1969–1985) noemen in 
hun overzichtswerk geen van de meest typische soorten 
(lokaal) algemeen, hoewel ze dat ongetwijfeld ook enkele 
decennia geleden wel degelijk waren. A. ripae wordt ‘en 
régression’ genoemd, M. litoralis ‘peu commune et 
tendant à se raréfier davantage’. Van S. emutaria kan 
slechts één oud exemplaar gesignaleerd worden 
(Oostende 1938). 

Een aparte vermelding verdient Chortodes elymi, een 
monofage soort gebonden aan Zandhaver (Leymus 
arenarius). Zandhaver is een Noord-Europese 
zeereepsoort die in ons klimaat moet onderdoen voor 
Helm (Ammophila arenaria). Hackray & Sarlet noemen C. 
elymi nog ‘assez fréquent’; ik vond de soort slechts op 
één plaats aan de Oostkust, 4 ex. rustend op de 
waardplant, en daarnaast is de soort het voorbije 
decennium slechts enkele malen gesignaleerd in de 
zeereep van Oostduinkerke

7
. Vindplaatsen van 

Zandhaver verdienen optimale aandacht in Vlaanderen 
met het oog op het behoud van C. elymi. 

 
2.3 Vochtige duinvalleien met lage begroeiing 
Vochtige tot natte schraallanden zijn zeldzaam 

geworden (cfr. de Westhoek, Ter Yde/Hannecartbos, 
Fonteintjes); aan de Vlaamse kust zijn er bijna alleen nog 
bemeste, verruigde, verdroogde en/of verstruweelde 

                                                           
6 De soort werd in Vlaanderen pas ontdekt in 1979 en lijkt, net als in 

Nederland, steeds algemener te worden. In Nederland werd de soort, 
blijkens de Catalogus van Lempke, decennialang alleen gevonden in 
een klein kustgebied op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen; 

inmiddels zijn er vondsten uit het hele maritiem district. 
7 Cfr. Waarnemingen.be. 

varianten te vinden. Het habitattype Natura 2000-code 
2190 Vochtige duinvalleien is in Vlaanderen meestal 
ontstaan ‘door het uitstuiven van het zand tot op het 
niveau van het zoete grondwater’ (Decleer 2007: 133). 
Natura 2000-Code 2170 Duinen met Salix repens ssp 
argentea (Salicion arenariae) komen vaak voor in 
mozaïek met deze vegetaties.  

In oudere en hoger gelegen delen van duinpannen 
neemt het aantal plantensoorten van vochtige 
graslanden toe, met onder andere Gewone 
vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris). In dit type grasland 
vliegt lokaal en zeldzaam aan de Westkust nog 
Phytometra viridaria. Samen met een relict heischraal 
grasland in De Gulke Putten ten zuiden van Brugge, zijn 
dit wellicht de enige nog resterende vindplaatsen in 
Vlaanderen. Ook Scopula emutaria is hier waargenomen. 

Periodiek overstroomde oudere duinpannen of 
vochtige schraalgraslanden op voormalige strandvlakten 
(Doolaeghe/Hannecart, Groenendijk en Zwinduinen), 
worden gekenmerkt door hooilandvegetatie, waar onder 
andere ratelaarsoorten gedijen (Decleer 2007: 134). Bij 
Ratelaar (Rinanthus) is Perizoma albulata hier nog 
algemeen, en met gericht onderzoek in 2013 toonde ik 
aan dat ook Eupithecia plumbeolata hier voorkomt. Het 
gaat mogelijk om de enige vindplaats in België waar E. 
plumbeolata op ratelaar leeft. In de Kempen en in het 
zuiden van het land is dit een soort van loofbossen met 
Hengel (Melampyrum pratense). 

In een contactzone duinpannen/duinen met Kruipwilg 
(Salix repens) ontdekte ik in de Westhoek de 
vermoedelijke enige kustpopulatie van de Lage landen 
van Brachylomia viminalis, een soort in opmars (2011, 
tot 10 ex. op 1 lamp). Deze overgangszones lijken ook de 
voorkeur te genieten van Polia bombycina (tot 3 ex. op 1 
lamp), een uiterst sterk achteruitgaande soort die ooit 
verspreid over heel het land voorkwam, maar nu in 
Vlaanderen beperkt lijkt tot de duingebieden van De 
Panne. 

Open vochtige duingebieden met wilg langsheen de 
hele Vlaamse kust zijn ook bastions van twee 
achteruitgaande Notodontidae: Cerura vinula en vooral 
Clostera pigra, die hier zijn laatste vindplaatsen van heel 
Oost- en West-Vlaanderen vindt. 

In verruigde vochtige delen met Duinriet zijn 
Chortodes extrema en Chortodes fluxa plaatselijk gewoon 
langs de hele kust. 

 
2.4. Mosduin en droog duingrasland 
Stuifduinen kunnen zich ontwikkelen tot kalkrijke 

mosduinen en droge duingraslanden. Natura 2000-code 
2130 Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (‘grijze 
duinen’) bestaat uit “duingraslanden en mosduinen met 
een grote diversiteit aan vegetatietypen”. De graslanden 
“komen voor in combinatie met mosduinen, kruipwilg-of 
duinroosjesdwergstruwelen”; ze kunnen zich slechts 
handhaven onder begrazing of maaibeheer, anders 
treedt vergrassing of verstruweling op (Decleer 2007: 
107). Typische planten zijn onder andere Geel walstro 
(Galium verum), Muurpeper (Sedum acre), Grote tijm 
(Thymus pulegioides), en, op humeuze bodem, 
Nachtsilene (Silene nutans). Net als de vochtige 
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duinvalleien is dit een habitattype dat een sterke 
achteruitgang heeft gekend. Het is ook het habittattype 
dat (vermoedelijk) het best geïnventariseerd is op 
nachtvlinders in Vlaanderen: grote delen van (ook 
historisch) vrij goed onderzochte gebieden als de duinen 
bij Wenduine, Doornpanne, Oosthoek en Westhoek 
behoren (minstens gedeeltelijk) tot dit habitattype. 

Verschillende typische nachtvlinders uit dit 
habitattype hebben, net als kalkminnende planten, een 
typisch driedelig verspreidingspatroon in België: 
maritieme duinen, de kalkgraslanden van het 
Maasdistrict en de Gaume. We noemen in dat verband 
het historisch Belgisch areaal van Polymixis flavicincta

8
 

en de tijmsoort Scopula ornata, allebei door Hackray & 
Sarlet vermeld van oude waarnemingen uit 
Oostduinkerke, maar sinds decennia niet meer 
waargenomen. Ook Eupithecia venosata

9
, waarvan in de 

jaren 1980 enkele exemplaren gevonden waren in de 
buurt van de steeds zeldzamer wordende Blaassilene 
(Silene vulgaris) (Westkust en achterhaven van 
Zeebrugge), en Idaea ochrata

10
 horen in deze historische 

rij thuis. Een ander voorbeeld is Arctia villica, waarvan de 
laatste drie decennia uitsluitend waarnemingen bekend 
waren uit een beperkt gebied aan de Oostkust. Een 
recente vondst aan de Middenkust

11
 doet echter 

verhopen dat er mogelijk nog meer (kleine) 
kustpopulaties lokaal overleven. Ook de huidige arealen 
van Apamea sublustris, die lokaal nog algemeen 
voorkomt aan de Westkust (70 ex. op 1 lamp), en Idaea 
humiliata, vooral bij ‘netting’ in de schemering in aantal 
te vinden langs de hele kust, komen overeen met het 
genoemde verspreidingspatroon. 

Beperkt tot de kust en het Maasdistrict is Hadena 
albimacula, die monofaag leeft op Nachtsilene (Silene 
nutans). De soort is op dit moment slechts van één 
grasland aan de Westkust bekend, waar ze in lage 
densiteit overleeft. De enige andere resterende 
vindplaatsen in de Benelux zijn een handvol grazige 
plaatsen in de Noord-Hollandse duinen tussen Egmond 
en Petten en in de Naamse kalkstreek. 

Eveneens beperkt tot de kust en het Maasdistrict zijn 
sterk achteruitgaande en bedreigde walstrosoorten als 
Epirrhoe galiata

12
 en Phibalapteryx virgata

13
. 

                                                           
8 Tot drie decennia geleden ook nog bekend van een populatie in 

Zandig-Vlaanderen, cfr. Sierens et al. 2010. 
9 Na 2004 is deze soort ook in twee losse exemplaren waargenomen in 

het Vlaamse binnenland. Zie Waarnemingen.be. 
10 Van Idaea ochrata zijn er bijzonder weinig historische vondsten. 

Hackray & Sarlet vermelden, naast enkele exemplaren uit  de 
kalkstreek en de Gaume, slechts 4 oude vondsten uit 1937 aan de 

Belgische kust, die tot de ssp. cantiata zouden behoren, die trouwens 
langs de hele Nederlandse kust voorkomt. In Nederland is de soort zo 
goed als kustspecifiek. Enkele kilometer over de grens, bij Nieuwvliet, 

bevindt zich reeds een goede populatie. Na 1937 is aan de Vlaamse 
kust bij mijn weten echter slechts één recente vondst bekend 
(Doornpanne): http://waarnemingen.be/waarneming/view/ 

78052317. De soort is de voorbije jaren in enkele zeer geïsoleerde 
exemplaren wel ook verspreid in het binnenland gesignaleerd. 

11 http://waarnemingen.be/waarneming/view/48426081. 
12 Slechts één recente vondst bekend: 

http://waarnemingen.be/waarneming/view/69279506. 
13 Na 2004 zijn er voor België echter alleen nog waarnemingen langs de 

(hele) kust bekend. Zeer lokaal houdt de soort hier soms nog redelijk 
stand. 

Enkele andere soorten die leven op (vooral Geel) 
walstro zijn in Vlaanderen zo goed als beperkt tot de 
kust, maar komen elders in België wel in het hele gebied 
ten zuiden van Samber en Maas voor. We noemen 
Deilephila porcellus (aan de hele kust vrij algemeen, tot 
30 ex. op 1 lamp) en Lampropteryx suffumata, die pas in 
2006 ontdekt werd in de Westhoek (nu hier lokaal 
algemeen, tot 45 ex. op 1 lamp)

 14
. Andere, meer gewone 

soorten die (Geel) walstro als waardplant gebruiken, 
behoren zelfs tot de algemeenste vlinders van de kust: 
Epirrhoe alternata, maar vooral Colostygia pectinataria, 
die zeer sterk in opmars is (tot 100 ex. op 1 lamp)

15
. 

Een ander gewoon verspreidingspatroon van typische 
soorten uit grijze duinen is dat hun voorkomen in 
Vlaanderen beperkt is tot de kust en de zandgronden van 
de Kempen (eventueel aangevuld met enkele schaarse 
relictgebieden in Zandig-Vlaanderen), met daarbovenop, 
soms in (zeer) beperkte mate, een verspreiding ten 
zuiden van Samber en Maas. We noemen in dat verband: 
Eupithecia subumbrata, Eupithecia icterata, Xanthorhoe 
quadrifasiata (sterk in opmars: Hackray & Sarlet 
vermelden in 1982 de soort nog niet voor Vlaanderen), 
de korstmosbeer Eilema lurideola (lijkt eveneens in 
opmars), Diacrisia sannio, Nola aerugula (vrijwel overal 
gewoon), Agrotis vestigialis (vrijwel overal gewoon; tot 
40 ex. op 1 lamp), Elaphria venustula

16
, de 

achteruitgaande Siderides turbida
17

, de nog sterker 
achteruitgaande Calliteara fascelina

18
 en Scopula 

rubiginata
19

. Van Idaea sylvestraria is er één recent 
signalement (De Prins 2007: 17) en één oude vermelding 
in historische literatuur (Hackray & Sarlet verwijzen naar 
Derenne). Eupithecia satyrata, Malacosoma castrensis

20
, 

Noctua orbona
21

, Calamia tridens en Tholera cespitis –die 
historisch eveneens in deze rij thuishoren– zijn de 
voorbije decennia niet meer waargenomen aan de kust. 

                                                           
14 De soort is wellicht aan een areaaluitbreiding bezig, want ze is recent 

ook op twee plaatsen in Oost-Vlaanderen gezien. Het is echter 
mogelijk dat de soort al langer voorkomt in de Westhoek, maar dat, 

gezien de vroege vliegtijd, de soort lang onopgemerkt is gebleven. In 
2006 is de Westhoek voor het eerst sinds lang nog eens vrij grondig 
op nachtvlinders geïnventariseerd, zie de hele reeks toen nieuw 

ontdekte soorten die vermeld worden in De Prins 2007. 
15 Hackray & Sarlet vermelden in 1982 als enige vindplaatsen in West-

Vlaanderen: Oostduinkerke 1974 (1 ex.) en Koksijde. 
16 Recent ontdekt aan de Vlaamse kust, maar vermoedelijk sinds lang 

aanwezig en onopgemerkt gebleven. 
17 Hackray & Sarlet noemen de soort ‘assez courant’; tegenwoordig 

wordt de soort slechts in geïsoleerde exemplaren gezien. 
18 Hackray & Sarlet verwijzen naar Malfliet die de soort in de eerste 

decennia van de 20ste eeuw aan de kust ‘fréquent’ vond; in de jaren 

‘60 wordt de soort aan de Westkust nog ‘assez courant’ genoemd;  
vanaf de jaren 70 wordt het ‘irrégulier’ en ‘rare’. 

19 De laatste twee soorten heb ikzelf geen enkele keer gezien tijdens 

mijn kustinventarisaties, maar zijn—in zeer kleine aantallen—
geattesteerd op waarnemingen.be. 

20 Aanwezig aan de Middenkust volgens de verspreidingskaartjes van 

Verstraeten & De Prins (1973, kaart 777). De soort komt in Nederland 
aan de kust voor in schorren op rolklaver (Waddeneilanden). 

21 N. orbona wordt wel vermeld in De Prins (1998) voor West-

Vlaanderen, maar krijgt geen vermelding voor het maritiem district in 
Hackray & Sarlet. Ik heb geen hard bewijsmateriaal van de Vlaamse 
kust gevonden, hoewel zijn historisch voorkomen erg waarschijnlijk 

is. Lempke vermeldt de soort onder andere van Cadzand, op de 
Belgisch-Nederlandse grens. 
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Soms wijken de kustvlinders af van de vlinders van de 
zandgronden in het binnenland (Kempen): de eveneens 
sterk achteruitgegane Lasiocampa trifollii is hier eerder 
bruin dan de roodbruine heidevlinders; ook 
Macrothylacia rubi heeft hier bruine wijfjes. Euxoa tritici 
vliegt hier vaak in soms zeer bonte exemplaren. Zygaena 
filipendulae komt aan onze kust voor in een fors 
uitgevallen variant die Reiss in 1942 ssp. limenica 
noemde; Ematurga atomaria in de al even grote ssp. 
atomaria (in de Kempen vliegt de kleine, donkere ssp. 
minuta). De buntgrassoort Coscinia cribraria komt langs 
de hele kust nog algemeen voor (tot 45 ex. op 1 lamp) in 
een lichte vorm die Lempke ssp. arenaria doopte (in de 
Kempen vliegt de veel donkerdere, en zeldzamere ssp. 
pseudobifasciata). 

In tegenstelling tot de zeereepsoorten –die hier ook 
waargenomen worden, maar in (veel) kleinere aantallen– 
zijn er hier, naast de genoemde kustspecifieke 
ondersoorten, nauwelijks voor België kustspecifieke 
macro-nachtvlinders. We noemen de korstmossoort 
Eilema pygmaeola ssp. pygmaeola, die langs de hele kust 
nog steeds vrij talrijk voorkomt (tot 25 ex op 1 lamp). 
Vermoedelijk kwam in hetzelfde habitattype vroeger 
eveneens (de voor België wellicht kustspecifieke) Eilema 
lutarella voor, maar die soort lijkt, net als in Nederland, 
al van vóór de Tweede Wereldoorlog uitgestorven. 
Hackray & Sarlet vermelden slechts één zeker exemplaar 
van Middelkerke (1908). Ook van Lithostege griseata

22
, 

een monofage soort op het sterk achteruitgaande 
Sofiekruid (Descurainia sophia) en in België uitsluitend 
genoemd uit de kuststreek in de tweede helft van de 
20

ste
 eeuw, ontbreekt elk spoor. Verschillende gerichte 

zoektochten in 2008–2012 hebben geen resultaten 
opgeleverd. 

Tot de typische soorten die in dit habitat thuishoren 
zijn verder te vermelden: een reeks silenesoorten 
(Hadena bicruris en Perizoma flavofasciata (tot 260 ex. 
op 1 vindplaats) zijn vooral op en rond de waardplanten 
in (zeer) grote aantallen waar te nemen; Eupithecia 
innotata, die leeft op meidoorn (rupsen van de eerste 
generatie) en bijvoet (rupsen van de tweede generatie); 
Shargacucullia verbasci, waarvan de rupsen soms in 
grote aantallen op toortsen te vinden zijn; Meganola 
albula, Scopula marginepunctata, Idaea emarginata (tot 
60 ex. op 1 lamp), Idaea rusticata, en verder Mesoligia 
literosa, die tot voor twee decennia vrij verspreid en 
algemeen was in het hele westen van Vlaanderen, maar 
nu zelfs in zijn meest uitverkoren habitattypes slechts in 
lage aantallen meer wordt gezien. Andere 
(waarschijnlijke) duinpreferentiële soorten die 
(vermoedelijk) ooit voorkwamen in specifiek dit 
habitattype in Vlaanderen, maar die nu verdwenen lijken 
te zijn: Costaconvexa polygrammata, Eupithecia 
millefoliata, Cryphia ravula, Eremobia ochroleuca

23
. 

In oude duinsystemen is de bodem doorgaans 
ontkalkt en vertoont het milieu meestal grote 
gelijkenissen met de pleistocene dekzandgebieden in het 
binnenland. Ook binnen de duinstreek kunnen zich 
                                                           
22 De Prins 1998: 158. 
23 Hackray & Sarlet noemen de soort nog zeer algemeen in 

Oostduinkerke in 1971. 

daardoor heidevegetaties en zure graslanden 
ontwikkelen. Dit habitattype komt overeen met Natura 
2000-code 2150 Atlantische vastgelegde ontkalkte 
duinen (Calluno-Ulicetea): “In deze gebieden is door 
eeuwenlange kalkuitloging de bodem sterk verzuurd en 
komen van  nature vegetaties voor die gelijkenis 
vertonen met de heiden van de zure zandbodems in het 
binnenland” (Decleer 2007: 115). In Vlaanderen zijn 
historische duinheiden enkel bekend van de 
Schuddebeurze en d’Heye, waar nog steeds brem groeit 
(en wat struikheide). Deze reservaten zijn (nog) niet 
onderzocht op nachtvlinders, maar niet toevallig is in de 
buurt van dit laatste reservaat de enige vindplaats aan de 
Vlaamse kust van Chesias legatella vastgesteld

24
. Deze 

bremsoort is een van de verschillende typische 
nachtvlinders van dit type duinen, dat in Nederland  ten 
noorden van de ‘kalkgrens’ ter hoogte van het Noord-
Hollands Duinenreservaat

25
 zeer goed gedocumenteerd 

is, maar in Vlaanderen uiterst zeldzaam is. 
Oude, ontkalkte duinen komen ook voor in de 

Cabourduinen in Adinkerke. Erg typerend komen hier de 
enige kustpopulaties voor van Adscita statices en Lythria 
cruentaria, soorten die hier leven op Schapenzuring 
(Rumex acetosella), typisch voor zure gronden. 

 
2.5. Opgaand struweel, zoom en ruigte 
In het begin van de 20

ste
 eeuw kwamen uitgebreide 

struwelen nauwelijks voor. Vandaag de dag is dit 
habitattype zeer verspreid. Het gaat om Natura-code 
2000 2160 Duinen met Hippophae rhamnoides: 
“Duindoorn is in de duinen de belangrijkste 
struweelpionier. Door het stopzetten van het historische 
begrazingsbeheer en de kleinschalige akkerbouw in de 
duinen heeft dit habitattype zich sterk uitgebreid in de 
loop van de 20

ste
 eeuw. […] Na verloop van tijd vestigen 

zich andere struiken zoals Wilde liguster, Gewone vlier, 
Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn, en diverse soorten 
braam en roos” (Decleer 2007: 118). Bosrank (Clematis 
vitalba) is pas enkele decennia geleden in het duingebied 
opgedoken , maar breidt zich lokaal spectaculair uit. 
Struweel met Wilde liguster (Ligustrum vulgare), 
Sleedoorn (Prunus spinosa), maar ook Kardinaalsmuts 
(Euonymus), Bosrank, of braam kunnen de struiklaag 
gaan domineren en lokaal homogene vegetaties gaan 
vormen (Provoost & Bonte 2004: 69–70). 

Daar waar er bij nachtvlinders van open duingebieden 
vaak een (ernstige) achteruitgang is vast te stellen, doen 
nachtvlinders uit duinstruweel het vaak goed tot 
uitstekend en vooral aan de Westkust (Westhoek, Ter 
Yde-complex, Doornpanne/Schipgatduinen, enz.) komt 
een zeer typische fauna voor, die soms vrij sterk afwijkt 
van bv. de Nederlandse duinen, die –ook in het zuidelijk, 
kalkrijk deel– nog een meer open karakter behouden 
hebben. 

                                                           
24 http://waarnemingen.be/waarneming/view/40557664. Hackray & 

Sarlet vermelden ook zeer oude waarnemingen van de 
achteruitgaande bremsoort Pseudoterpna pruinata uit Duinbergen, 
die eveneens in dit habitat thuishoort. 

25 Cfr.  http://www.natuurkennis.nl/index.php? hoofdgroep=1& 
niveau=1&subgroep=8 
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Bij Duindoorn (Hippophae rhamnoides) komt 
Euproctis chrysorrhoea lokaal massaal voor; het gaat 
zeker om de grootste en meest stabiele populaties van 
het land. Bij Wilde liguster kunnen aan de Westkust 
vroeg in het voorjaar en door gericht te zoeken nog 
populaties van Trichopteryx polycommata waargenomen 
worden (elders in België enkel zeer spaarzaam in de 
Naamse kalkstreek en de Gaume); in de zomer vliegen 
hier soorten als Scopula imitaria

26
, Sphinx ligustri, en 

sinds enkele jaren Craniophora ligustri. Bij Sleedoorn- en 
meidoornstruweel komen soorten als Cilix glaucata, Nola 
cucullatella, Gastropacha quercifolia, en, zeer lokaal, de 
korstmossoorten Laspeyria flexula en Cleorodes 
lichenaria nog voor. Bij G. quercifolia gaat het met 
zekerheid om de grootste populaties die overblijven in 
Vlaanderen, bij C. lichenaria om de vermoedelijk enige 
resterende populatie van België. 

Malacosoma neustria, die –vermoedelijk in dit 
habitattype– destijds zeer verspreid was langs de hele 
kust is, zoals elders in Vlaanderen, sterk achteruitgegaan 
en is hier sinds lang niet meer gezien, net als Trichiura 
crataegi, die vroeger bekend was van de Westhoek

27
. 

Allophyes oxyacanthae heeft in deze struwelen nog zeer 
kleine, geïsoleerde populaties ten opzichte van de rest 
van zijn verspreidingsgebied in Vlaanderen, net als 
Philoreme vetulata bij de zeldzame Wegedoorn 
(Rhamnus cathartica). 

Bij Kardinaalsmuts is Ligdia adustata nu één van de 
algemeenste duinvlinders; in 1982 meldden Hackray & 
Sarlet slechts één oude historische vangst aan de kust, en 
was de soort nagenoeg verdwenen in heel Vlaanderen! 

Bij rozen komt Cidaria fulvata nu soms massaal voor 
(tot 170 ex. op één vindplaats!), daar waar Hackray & 
Sarlet spreken over een zeer zeldzame soort aan de kust 
en slechts Oostduinkerke als vindplaats opgeven. De 
voorbije decennia zijn ook Anticlea derivata en Earophila 
badiata (tot 40 ex. op 1 lamp) zeer snel ingeburgerd aan 
de Westkust. 

Nog spectaculairder is de opkomst van 
bosranksoorten: Hackray & Sarlet vermelden in 1982 één 
exemplaar van Horisme vitalbata uit 1972 en één 
exemplaar van Eupithecia haworthiata uit 1940. Vandaag 
zijn deze soorten lokaal algemeen aan de Westkust (met 
gerichte zoektochten: tot resp. 20 en 40 ex. op één 
lamp), en zijn ze inmiddels aangevuld met goede, nieuwe 
populaties van Horisme tersata (tot 40 ex. op één lamp), 
Melanthia procellata (tot 8 ex. op één lamp) en, de 
(voorlopig?) nog zeldzame Hemistola chrysoprasaria. 

De rozen- en bosrankvlinders kenden oorspronkelijk 
wellicht alleen een verspreiding op de kalkrijke bodems 
van Zuid-België; in een tussenfase leek er een typische 
driedelige ‘kalkverspreiding’ te zijn door de aanvulling 
met de kuststreek; maar tegenwoordig worden zeker de 
bosranksoorten steeds meer in alle entomologische 
districten van België gesignaleerd. Ongetwijfeld houdt dit 

                                                           
26 Hackray & Sarlet noemen enkele kustplaatsen de enige vindplaatsen 

van S. imitaria in Vlaanderen. De soort heeft zich vooral sinds het 
einde van de jaren 1980 sterk verspreid over het hele land. Ook in 

Nederland was de soort volgens Lempke destijds duinspecifiek. 
27 Verstraeten & De Prins 1973, kaarten 778 en 779. 

nauw verband met de toegenomen verspreiding van de 
waardplanten. 

In de ondergroei van Duindoorn-vlierstruwelen kan 
lokaal veel Vogelwikke (Vicia cracca) voorkomen. Op die 
plekken komt aan de Westkust de elders in Vlaanderen 
sterk achteruitgaande en zeer zeldzame Lygephila 
pastinum nog algemeen voor. De soort is op de 
vindplaatsen gemakkelijk waar te nemen op bloeiende 
liguster en kan daar met tientallen exemplaren 
samenscholen. 

Bij Aalbes (Ribes rubrum) leven mooie populaties van 
Abraxas grossulariata (tot 20 ex. op 1 lamp) en Macaria 
wauaria (tot 4 ex. op 1 lamp), soorten die elders in 
Vlaanderen hard achteruitgegaan zijn. 

 
2.6. Bos 
Door de verspreide vestiging van onder meer 

Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), Zomereik 
(Quercus robur) en Gewone esdoorn (Acer 
pseudoplatanus) komt er een spontane bosontwikkeling 
voor in droge tot vochtige duinen. In natte duinpannen is 
er bosvorming met wilgen, berken of elzen. Natura-code 
2000 2180 spreekt van Beboste duinen van het 
Atlantische, continentale en boreale kustgebied: “Dit 
habitattype omvat de natuurlijke loofbossen van de 
kustduinen en hun pioniersstadia. Ook semi-natuurlijke 
loofbossen die zich spontaan ontwikkelen uit oude 
aanplanten worden tot dit habitattype gerekend” 
(Decleer 2007: 127). De meeste bossen van onze kust zijn 
echter ontwikkeld uit aanplanten uit de 20

ste
 eeuw van 

onder meer Canadapopulier, elzen en naaldbomen. Er 
komen weinig typische plantenbossoorten voor, en ook 
weinig typerende nachtvlinders. Bij struweel-
bosovergangen met iep kunnen we Cosmia affinis tot een 
kensoort rekenen, die in Vlaanderen vrij recent in dit 
habitattype ontdekt is, maar hier wellicht al lang 
voorkwam

28
. In de jaren 1990 werd in een duinbos 

wellicht de laatste stabiele populatie van Xylena vetusta 
in Vlaanderen gevonden

29
, maar na 2001 ontbreken 

waarnemingen, ondanks herhaalde gerichte zoektochten 
in de vliegtijd. 

Het is opvallend hoe een groot aantal ‘gewone’ 
bossoorten pas de jongste jaren voor het eerst 
waargenomen zijn aan de Vlaamse kust 
(naaldbossoorten als Eupithecia tantillaria, Peribatodes 
secundaria, Thera obeliscata, maar ook loofboom- of 
bossoorten als Apamea scolopacina, Diarsia brunnea, 
Pheosia gnoma, Pseudopanthera macularia, enz. en 
recent in heel het westen van het land oprukkende 
soorten als Hypomecis roboraria en Chloroclystis 
siterata). Een en ander kan te verklaren zijn door de 
toegenomen inventarisaties, maar wellicht gaat het om 
soorten die effectief pas recent aan de kust vindplaatsen 
hebben. Dit verschijnsel is ook bij tal van andere planten 
en dieren vastgesteld (Provoost & Bonte 2004). 

Tot slot dient melding gemaakt te worden van een 
aantal ‘tuinsoorten’ die recent via onze kust in een snel 

                                                           
28 http://waarnemingen.be/waarneming/view/49127173. 
29 Mededeling Aubin De Turck. Na 2001 is de Houtkleurige vlinder 

slechts eenmaal meer waargenomen in Vlaanderen (Kempen): 
http://waarnemingen.be/waarneming/view/46834798. 
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tempo België hebben gekoloniseerd: Lithophane leautieri 
(1999) en Polypogon plumigeralis (2000). Nog recenter, 
na 2006, heeft ook Eupithecia phoeniceata voet aan wal 
gekregen aan onze kust, maar een verbreiding naar het 
binnenland is (voorlopig?) uitgebleven –waardoor de 
soort op dit moment voor ons land als kustspecifiek 
geldt. De vondst van Hypena obsitalis (2010) in 
Wenduine is voorlopig eenmalig gebleven

30
. 

 

3. Vergelijking met de Nederlandse kuststreek 
en tendensen 

Maes et al. (2004: 281) stellen terecht vast dat vooral 
in de noordelijke helft van de Nederlandse duinen en op 
de Waddeneilanden veel meer soorten dagvlinders 
voorkomen dan in de Vlaamse duinen: “De meeste van 
deze soorten zijn gebonden aan (heischrale) graslanden 
en goed ontwikkelde [oude] loofbossen die in de 
kalkrijke Vlaamse duinen niet voorkomen. Ook zijn veel 
Nederlandse duingebieden veel groter [2000–8000 ha] 
en worden ze al langer begraasd [zowel door vee als door 
meer natuurlijke grazers zoals ree en konijn]”. 

Een soortgelijke vaststelling kan gemaakt worden 
voor nachtvlinders. Vooral de Noord-Hollandse 
(kalkarme) duinen kennen talrijke soorten, zowel banale 
als zeldzame, die typisch zijn voor eikenbos, eiken-
berkenbos , bossen met ondergroei van bosbes, 
gevarieerd naaldbos, heide, bremstruweel, enz. 
Aangezien deze habitats niet of nauwelijks voorkomen 
aan de Belgische kust, hoeft het geen verbazing te 
wekken dat de bijhorende vlinders hier ontbreken. 
Hetzelfde geldt voor soorten van grote vochtige of natte 
ruigten, uitgestrekte rietvelden en veenachtige gebieden 
die in Nederland ook in de kuststreek voorkomen. 

Tot de meest karakteristieke kustsoorten, die pas ten 
noorden van Schouwen voorkomen, behoren Colostygia 
multistrigaria, Selidosema brunnearia, Agrotis cinerea, 
Ammoconia caecimacula, Aporophyla lutulenta

31
 en 

Heliothis viriplaca. Meer dan ooit zijn de Hollandse 
duinen een belangrijke refugium voor deze soorten. 
Want daar waar verschillende van die soorten (bv. S. 
brunnearia, A. cinerea, A. caecimacula, maar ook 
Sideridis reticulata, S. rubiginata, P. viridaria en soorten 
die in Vlaanderen altijd al kustspecifiek waren zoals E. 
cursoria en A. praecox) volgens de Catalogus van Lempke 
(1936–1970) decennia geleden zowel goede populaties 
hadden aan de kust als op de zandgronden in het 
binnenland, lijken deze zich tegenwoordig in Nederland 
zo goed als helemaal teruggetrokken te hebben in de 
kuststreek. 

Een zeer interessant vergelijkingspunt voor 
Vlaanderen is de aangrenzende (kalkrijke) Zeeuwse 
kuststreek, die tijdens een groot inventarisatieproject 
“Vlinders in Zeeland” in 2007–2012 grondig onderzocht is 
door de Vlinder- en Libellenwerkgroep en Stichting Het 

                                                           
30 Zie Sierens 2011: 52-53. 
31 Hackray & Sarlet vermelden één Belgische vondst in ’t Zoute (1933). 

Lempke vermeldt in zijn Catalogus echter geen Nederlandse 
vondsten tussen de Belgisch-Nederlandse grens en Westschouwen. 

Ook de voorbije decennia is de soort nooit zuidelijker gezien 
(www.vlindernet.nl). 

Zeeuwse Landschap
32

. Rekening houdend met de grote 
schaal van het Zeeuws onderzoek en in vergelijking met 
de beschrijvingen in de Catalogus van Lempke (1936–
1970) valt op dat ook hier een groot aantal kenmerkende 
soorten van open grijze duinen –die het in Vlaanderen 
slecht doen (of niet meer gezien worden)–, hier 
tegenwoordig in erg kleine aantallen gezien worden: 
Arctia villica, Epirrhoe galiata, Idaea sylvestraria, Scopula 
rubiginata, Eupithecia millefoliata (Lempke (L): “zeker 
niet zeldzaam op Walcheren”), Calliteara fascelina, 
Noctua orbona (L: “plaatselijk gewoon”), Lasiocampa 
trifolii (L: “verbreid in de duinen”). Polia bombycina (L: 
“plaatselijk geen zeldzaamheid”) en Eupithecia satyrata 
zijn na 2006 zelfs niet meer gezien in Zeeland. 

Daar staat tegenover dat een aantal graslandsoorten 
die aan de Vlaamse kust erg zeldzaam zijn (Hada 
plebeja), of er niet meer (Calamia tridens, Tholera 
cespitis) of nooit (Paradiarsia glareosa, Sideridis 
reticulata

33
) voorkwamen, wél nog bloeiende populaties 

kennen aan de Zeeuwse kust. 
Sommige soorten die eerder het vloedmerk en witte 

duinen prefereren en in Vlaanderen erg spaarzaam zijn 
geworden, zoals Actebia praecox (L: “plaatselijk 
gewoon”) en Chortodes elymi (L: “plaatselijk zeer 
gewoon”), worden nu ook aan de Zeeuwse kust maar in 
(erg) kleine aantallen meer gezien. 

In de schorren en slikken is Amphipoea fucosa in 
Zeeland nog massaal aanwezig, maar Apamea oblonga is 
ook hier bijna van de kaart geveegd. Lempke noemt de 
soort onder andere in Zeeland nog “plaatselijk zeer 
gewoon”, terwijl er de laatste jaren nauwelijks nog 
waarnemingen zijn. 

De soorten van verstruweelde duinen lijken hier 
duidelijk minder in opkomst dan in Vlaanderen. De 
meeste bosranksoorten zijn ook in Zeeland aan een 
veroveringstocht begonnen (H. vitalbata en H. 
chrysoprasaria sinds 2001, M. procellata sinds 2006, E. 
haworthiata sinds 2008), maar zitten nog niet (allemaal) 
in de duinen en komen nog maar in kleine aantallen 
voor. In de Sleedoorn-en meidoornstruwelen ontbreekt 
hier bv. een kensoort als G. quercifolia, maar M. neustria 
zit er wel nog, en recent zijn er grote populaties van 
Theria primaria ontdekt

34
. 

Net als in Vlaanderen is er daarnaast een opkomst 
van dezelfde loofboomsoorten die vroeger zelden 
(Xanthia gilvago) of nooit in de kuststreek gezien 
werden, zoals Atethmia centrago, Conistra rubiginosa, 
Conistra rubiginea, Hypomecis roboraria, Chloroclysta 
siterata en nieuwe ‘tuinsoorten’ als L. leautieri, E. 
phoeniceata (2005) en P. plumigeralis (2006). 

                                                           
32 http://www.vlinlibzeeland.nl/; met A.M. Baaijens, Nachtvlinders in 

Zeeland, Jaarverslag 2007; A.M. Baaijens & R. Joosse, Nachtvlinders 
in Zeeland, Jaarverslagen 2008, 2009, 2010, 1011 en 2012. 

33 Naast de genoemde Sideridis reticulata is het merkwaardig dat een 

aantal vlinders langs de hele Nederlandse kust voorkomen 
(tegenwoordig weliswaar zeldzaam in Zeeland), maar nooit met 
zekerheid langs de Vlaamse kust gezien zijn: bv. Idaea straminata en 

Rhodostrophia  vibicaria. Een ander voorbeeld van een in Nederland 
zeer verspreide kustsoort is Idaea ochrata, in Vlaanderen pas zeer 
recent (her)ontdekt in een enkel exemplaar (cfr. noot 10). 

34 Gerichte zoektochten naar deze winterspanner in De Westhoek 
leverden voorlopig geen resultaat op. 
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Een ander interessant toetspunt is de Voorlopige 
Rode Lijst Macronachtvlinders die recent voor Nederland 
is opgesteld (Ellis et al. 2013: 71–88). Bij de 
voorbereiding hiervan is berekend welke mate van voor- 
of achteruitgang de Nederlandse soorten kennen (Ellis et 
al. 2013: 63–68). Het is erg belangrijk om hierbij op te 
merken dat het gaat om a) landelijke tendensen

35
, b) 

sinds 1982
36

, en c) op basis van zeer veel precieze 
gegevens, iets wat in Vlaanderen, inclusief de kuststreek, 
tot voor tien jaar grotendeels ontbreekt. Vergelijkingen 
lopen dus altijd mank, maar op basis van de kennis die 
voor handen is, kunnen we mijns inziens toch enkele 
tendensen onderscheiden. 

Verschillende soorten die in Nederland uitkomen in 
de ‘zwaarste’ categorie van terugval (ttt/tttt in de 
terminologie van Ellis et al.), lijken de voorbije decennia 
aan de Vlaamse kust te zijn uitgestorven (M. neustria, E. 
millefoliata, E. pimpinellata, E. satyrata, P. pruinata, N. 
orbona, T. cespitis, X. vetusta) of zijn na 2004 maar zeer 
zeldzaam meer gezien (L. trifolii, C. lichenaria, E. galiata, 
I. sylvestraria, A. praecox, A. oblonga, P. bombycina, en in 
mindere mate A. anceps en S. turbida). Van verschillende 
andere soorten in diezelfde zwaarste Nederlandse 
categorie van terugval, is er te weinig zicht op het 
precieze vroegere historische voorkomen aan de 
Belgische kust om veel zinvols over plaatselijke 
tendensen te kunnen zeggen, maar met zekerheid zijn ze 
minstens in het hele westen van Vlaanderen de voorbije 
decennia sterk achteruitgegaan

37
. Soms gaat het om 

soorten die aan de kust nu in elk geval (minstens lokaal) 
nog (vrij) gewoon zijn (C. pigra, L. pastinum, M. pudorina 
en vooral A. vestigialis en E. tritici), maar in veel meer 
gevallen gaat het om soorten waarvan ook in de duinen 
de aantallen (erg ) laag zijn of die er uiterst lokaal 
(geworden) zijn (C. vinula, Leucoma salicis, L. flexula

38
, 

Amphipyra tragopoginis, Graphiphora augur, M. literosa, 
P. viridaria). 

Van verschillende andere soorten die volgens de 
Nederlandse berekeningen sterk achteruitgaan (ttt/tt) 
kunnen we —weer bij gebrek aan veel precieze gegevens 
uit het verleden—alleen maar vaststellen dat ze het aan 
de Belgische kust nog goed lijken te doen: D. porcellus, E. 
innotata, I. emarginata, E. lurideola, E. pygmaeola, C. 
cribraria, M. albula, N. aerugula en lokaal ook bv. A. 
sublustris, C. extrema. Bij rozen-en struweelsoorten 
stellen we zelfs een zekere (en forse) vooruitgang vast (C. 
fulvata, E. badiata, E. haworthiata, H. chrysoprasaria, H. 
vitalbata). 

                                                           
35 Een landelijke tendens hoeft niet noodzakelijkerwijze iets te zeggen 

over de evolutie in de kuststreek. Het is bv. niet duidelijk of de sterke 

Nederlandse terugval van aalbessoorten als A. grossulariata en M. 
wauaria ook geldt in de Nederlandse kuststreek. Een in Nederland 
zowat kustspecifieke soort als Idaea ochrata doet het in de zuidelijke 

Zeeuwse kuststreek duidelijk slecht, maar lijkt op landelijk niveau 
toch stand te houden. 

36 Voor sommige soorten was de grote terugval (of het verdwijnen) 

langs de kust al lang vóór 1982 ingezet, (bv. A. villica, H. albimacula), 
waardoor het ten onrechte lijkt alsof deze vlinders stand houden. 

37 Cfr. ook Sierens et al. (2010) en Sierens & Van de Kerckhove (2014). 
38 L. flexula was tussen eind jaren 1980 en 2010 zowat uit Vlaanderen 

verdwenen, maar lijkt nu weer aan een opmars bezig. 

Van de soorten die op Nederlands niveau 
daarentegen niét of nauwelijks achteruitgaan, maar die 
aan de Belgische kust wel degelijk in de klappen delen, 
noemen we C. tridens (verdwenen), S. rubiginata, C. 
fascelina en C. elymi, een noordelijke soort die bij ons de 
uiterste zuidgrens van zijn areaal bereikt. 

 

4. Soortenlijst 

Zie de overzichtstabel van het inventarisatiewerk van 
de periode mei 2007 – juni 2014 en van de macro-
nachtvlinders van de Vlaamse en Nederlandse kust op 
http://webh01.ua.ac.be/vve/Phegea/Appendices/Phegea
_43-2_page_43.pdf. 

 
Het belang van de kustreservaten voor de 

biodiversiteit voor Vlaanderen blijkt onder andere 
duidelijk uit het gegeven dat er in de 
inventarisatieperiode 2007–2014 243 soorten macro-
nachtvlinders waargenomen zijn die op het grondgebied 
van het Vlaams Gewest uitsluitend (nog) aan de kust met 
zekerheid populaties hebben. Zestien hiervan waren 
altijd al (zo goed als) kustspecifiek in Vlaanderen (een 
enkele vermoedelijke zwerver daar gelaten)

39
, zeven 

kwamen vroeger meer verspreid voor, maar lijken in de 
loop van de jongste decennia aan de kust hun intussen 
laatste vindplaatsen te hebben gevonden

40
. 

Een dertigtal soorten lijkt vandaag de dag 
‘kustpreferentieel’ te noemen op Vlaams niveau, d.w.z.: 
ze komen m.i. nadrukkelijk meer voor aan de kust dan 
elders in Vlaanderen

41
. Daarnaast zijn in 2007–2014 in de 

kustreservaten tal van soorten gevonden die weliswaar 
niet kustspecifiek of kustpreferentieel zijn, maar die toch 
belangrijke kwaliteitsindicatoren zijn, en die in heel 
Vlaanderen sterk achteruitgegaan zijn, zeer zeldzaam zijn 
(geworden), en/of bedreigd zijn

42
. 
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39 A. ochrearia, E. galiata, E. phoeniceata, T. polycommata, A. villica, C. 

cribraria ssp. arenaria, E. pygmaeola ssp. pygmaeola, A. praecox, A. 
ripae, A. australis, C. elymi, E. cursoria, H. albimacula, M. litoralis, P. 

lichenea, H. euphorbiae. 
40 C. lichenaria, I. humiliata, P. virgata, A. oblonga, A. sublustris, L. 

pastinum, P. bombycina. 
41 Er valt te denken aan bv. C. glaucata, A. derivata, C. fulvata, C. 

pectinataria, E. badiata, E. haworthiata, E. innotata, E. simpliciata, E. 
subumbrata, H. tersata, H. vitalbata, M. procellata, S. emutaria, S. 

rubiginata, X. quadrifasiata, G. quercifolia, E. chrysorrhoea, A. 
anceps, C. extrema, C. fluxa, C. asteris, E. tritici, M. literosa, P. 
viridaria, S. verbasci, S. turbida, C. vinula, D. porcellus. 

42 We noemen o.a. E. plumbeolata, L. salicis, A. tragopoginis, G. augur 
en L. flexula. 
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