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Inleiding 
 
Het golfcentrum De Batouwe in Zoelen besteedt veel aandacht aan de 
natuurwaarden in hun terrein. In zowel de inrichting als het beheer wordt 
rekening gehouden met de natuur en daardoor heeft het golfcentrum het 
internationale Golf Environment Organization certificaat. In 2016 is een 
inventarisatie van de dagvlinders en libellen op De Batouwe uitgevoerd op 
vier verschillende dagen. Naast dit onderzoek zijn in 2016 activiteiten 
ondernomen met de insectenwerkgroep van de Committed to Green 
commissie. Op drie dagen is een korte excursie in het gebied begeleid waarbij  
waarnemingen van dagvlinders en libellen zijn verzameld. In april is er een 
bijeenkomst georganiseerd waarbij het op naam brengen van soorten werd 
geoefend aan de hand van een presentatie (met foto’s van Coen Ploeger, Kees 
van Rijsbergen en Karin Verspui). 
 
Het aantal soorten en een indicatie van de aantallen libellen en dagvlinders 
op het golfcentum De Batouwe is onderzocht door het tellen op vaste 
waarnemingsroutes. De dagvlinderroutes liggen op geschikte plekken voor 
dagvlinders en lopen langs bos, langs de te ontwikkelen bloemenzones en 
langs de hogere grasvegetaties in het gebied. De libellenroutes liggen langs 
water en oevervegetatie. Er zijn acht dagvlinderroutes en acht libellenroutes 
uitgezet in De Batouwe (Figuur 1, Tabel 1). 

 
 

route omschrijving lengte (in m) 
V1 rand hoge vegetatie 86 
V2 rand hoge vegetatie 93 
V3 bos 57 
V4 rand hoge vegetatie 106 
V5 rand bos 205 
V6 rand hoge vegetatie 139 
V7 rand hoge vegetatie 86 
V8 rand bos 78 
L1 oevervegetatie sloot 75 
L2 oevervegetatie sloot 41 
L3 oevervegetatie sloot 118 
L4 oevervegetatie plas 79 
L5 oevervegetatie plas 81 
L6 oevervegetatie plas 102 
L7 oevervegetatie plas 60 
L8 oevervegetatie plas 82 

 
Tabel 1. Routes met lengte en omschrijving. 
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Er zijn vier meetmomenten in 2016: 12 mei, 22 juni, 19 juli en 30 augustus. Op 
alle routes zijn zowel dagvlinders als libellen geteld tussen 10 uur ’s ochtends 
en 4 uur ‘s middags. Op de routes is geteld bij geschikt weer: temperatuur 
boven de 20 graden Celsius, geen neerslag, geen sterke wind, zonnig met niet 
veel bewolking. Volgens het KNMI seizoensoverzicht was de lente van 2016 
zonnig en met een normale temperatuur en een normale hoeveelheid 
neerslag. De zomer van 2016 was warm,  aan de zonnige kant en met een 
normale hoeveelheid neerslag. De zomer werd gekenmerkend door minder 
mooi-weer dagen als normaal volgens het KNMI. Het weer was wisselvallig 
en er waren op veel plekken fikse buien. 
 
 

 
 
 

Figuur 1. Het golfterrein De Batouwe en de ligging van de vlinder- en 
libellenroutes. 
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Resultaten 
 
Dagvlinders 
 
Op De Batouwe zijn in 2016 dertien soorten dagvlinders gevonden (Tabel 2). 
Het klein geaderd witje is de meest waargenomen soort in de routes. De te 
verwachten voorjaarssoorten zoals het citroentje en het oranjetipje zijn voor 
eerst gezien in 2016. Het citroentje en het icarusblauwtje zijn alleen buiten de 
routes gevonden. De waargenomen vlindersoorten zijn in Nederland 
algemeen  (Wynhoff, van Swaay, Veling en Vliegenthart 2014). Er zijn dit jaar 
in totaal 94 vlinders geteld op de routes. 
 
 

soorten dagvlinders aantal 
 (in de 
routes) 

losse 
waarnemingen 

groot koolwitje (Pieris brassicae) 10 + 
klein koolwitje (Pieris rapae) 21 + 

klein geaderd witje (Pieris napi) 28 + 
oranjetipje (Anthocharis cardamines) 2 + 

citroentje (Genepteryx rhamni) 0 + 
icarusblauwtje (Polyommatus icarus) 0 + 

atalanta (Vanessa atalanta) 4 + 
distelvlinder (Vanessa cardui) 1 - 

dagpauwoog (Inachis io) 6 + 
kleine vos (Aglais urticae) 1 + 

gehakkelde aurelia (Polygonia c-album) 1 + 
bruin zandoogje (Maniola jurtina) 8 - 
bont zandoogje (Pararge aegeria) 12 + 

 
Tabel 2. Dagvlinders in De Batouwe 2016. 

+ =  waargenomen buiten de routes - = niet waargenomen buiten de routes 
 

 
In 2014, 2015 en 2016 zijn dagvlinders op de Batouwe onderzocht en er zijn in 
die drie jaar 16 soorten waargenomen. Naast de soorten die in 2016 zijn 
gezien (Tabel 2), zijn in de voorgaande jaren de kleine vuurvlinder (Lycaena 
phlaeas), het bruin blauwtje (Aricia agestis) en het boomblauwtje (Celastrina 
argiolus) waargenomen.  
Het aantal dagvlinders is van jaar op jaar toegenomen. Als we kijken naar de 
op de routes getelde vlinders (voor de drie rondes in juni, juli en augustus) 
dan gaat het aantal omhoog van 45 in 2014 naar 65 in 2015 en naar 69 in 2016. 
Ook bij het vergelijken van het aantal getelde vlinders tussen 2015 en 2016 in 
alle rondes is er sprake van een toename (van 73 naar 94). 
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Het aantal getelde dagvlinders op twee routes met ingezaaide bloemenzones 
(V4 en V6) en op twee routes zonder bloemenzones (V5 en V8) is vergeleken 
voor 2014, 2015 en 2016 (Tabel 3) Het aantal dagvlinders in de beide routes 
met bloemenzones is toegenomen en het aantal dagvlinders in de twee routes 
zonder bloemenzones is ongeveer gelijk gebleven. 
 
 
 bloemenzone 2014 2015 2016 
route V4 + 3 11 19 
route V6 + 12 14 17 
route V5 - 3 4 4 
route V8 - 3 2 2 
 
Tabel 3. Het aantal getelde dagvlinders op de routes V4, V5, V6 en V8 in drie 

rondes (juni, juli en augustus). De gegevens van de ronde in mei zijn niet 
meegenomen omdat het onderzoek pas in juni 2014 is gestart. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Figuur 2. De ingezaaide bloemenzone (route V4) in juni 2016. 
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Libellen 
 
Er zijn 21 soorten libellen op De Batouwe waargenomen in 2016 (Tabel 4). 
Verreweg de meest voorkomende soort is het lantaarntje. De gevonden 
soorten zijn op één na in Nederland vrij algemeen tot zeer algemeen. De 
vuurlibel is de uitzondering. Deze soort is vrij zeldzaam in Nederland (Bos, 
Wasscher & Reinboud 2014). De nu geldende rode lijst classificeert de bruine 
winterjuffer als een bedreigde soort en de vroege glazenmaker en de 
glassnijder als kwetsbare soorten. Er zijn 740 libellen op alle routes geteld in 
2016. 
 

soorten libellen aantal 
(in de 

routes) 

losse 
waarnemingen 

houtpantserjuffer (Chalcolestes viridis) 24 + 
bruine winterjuffer (Sympecma fusca) 0 + 

lantaarntje (Ischnura elegans) 328 + 
watersnuffel (Enallagma cyathigerum) 40 - 
azuurwaterjuffer (Coenagrion puella) 30 - 

variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum) 27 + 
grote roodoogjuffer (Erythromma najas) 143 + 

kleine roodoogjuffer (Erythromma viridulum) 25 + 
blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes) 10 + 

bruine glazenmaker (Aeshna grandis) 10 + 
 vroege glazenmaker (Aeshna isosceles) 0 + 

paardebijter (Aeshna mixta) 12 + 
grote keizerlibel (Anax imperator) 10 + 
glassnijder (Brachytron pratense) 4 - 

smaragdlibel (Cordulia aenea) 1 + 
platbuik (Libellula depressa) 1 + 

viervlek (Libellula quadrimaculata) 6 + 
gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum) 23 + 

bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum) 30 + 
steenrode heidelibel (Sympetrum vulgatum) 15 + 

vuurlibel (Crocothemis erythraea) 1 - 
 

Tabel 4. Libellen in de Batouwe 2016. 
+ =  waargenomen buiten de routes - = niet waargenomen buiten de routes 

 
 

In drie jaar (2014, 2015 en 2016) zijn 24 libellensoorten waargenomen op de 
Batouwe. Naast de soorten die in 2016 zijn gezien (Tabel 4), zijn in de 
voorgaande jaren ook de weidebeekjuffer (Calopteryx splendens), de 
vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula) en de metaalglanslibel (Somatochlora 
metallica) in het terrein gevonden.  
De aantallen waargenomen libellen en libellensoorten op de routes varieert 
zoals te verwachten van jaar tot jaar. Bij een vergelijking van het aantal 
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libellen in drie rondes (in juni, juli en augustus) blijkt dat in 2016 minder 
libellen (603) zijn geteld dan in 2014 (641) of in 2015 (659). 
Voor meer gedetailleerde informatie over het aantal waargenomen 
dagvlinders en libellen per route in 2016 zie de Bijlage (Tabel 5 tot 8). De 
basisgegevens met waarnemingen per route en per meetmoment in 2016 staan 
in de bijgeleverde file vlinderslibellenbatouwe2016.xlsx. Er is ook een file 
geleverd met de ligging van de routes in het terrein (routesbatouwe.kml). 
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Aanbevelingen 
 
De effectiviteit van het aanleggen van de bloemenzones voor dagvlinders kan 
verder onderzocht worden door een herhaling van de vier tellingen per jaar 
op de routes met ingezaaide bloemenzones (V4 en V6) en de routes zonder 
bloemenzones (V5 en V8).  
 
Het ontbreken van waarnemingen van het bruin blauwtje in 2016 is 
opvallend. Deze vlindersoort staat op de rode lijst als gevoelig voor 
achteruitgang  Daarom is het belangrijk in 2017 op de plekken waar de soort 
in 2014 en 2015 is gezien te gaan zoeken. Het bruin blauwtje is in die jaren 
gezien bij de baan peren 1 (route V1 en V2) bij de baan appel 6 (route V7) en 
bij de baan kersen 1 (route V8). 
 
De nieuwe webpagina Committed to Green van Golfcentrum De Batouwe 
zou ingezet kunnen worden om de bezoekers van het golfcentrum te 
motiveren om waarnemingen door te geven en zo meer waarnemingen van 
vlinders en libellen op De Batouwe te documenteren.  
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Bijlage 
 

De aantallen dagvlinders en libellen op de vlinder- en de libellenroutes 
 

 
 

dagvlinders V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 
groot koolwitje    1  2 1 1 
klein koolwitje    3  8   

klein geaderd witje   1 9  8 2 2 
oranjetipje    1  1   

atalanta     1  2  
distelvlinder      1   
dagpauwoog    1  2 2  

kleine vos      1   
gehakkelde aurelia      1   

bruin zandoogje 1   2  4   
bont zandoogje   5 3 3    

 
Tabel 5. Dagvlinderaantallen op de dagvlinderroutes 1-8 in 2016. 

 
 
 

dagvlinders L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 
groot koolwitje 1 2 2      
klein koolwitje 7 2  1     

klein geaderd witje 2 3 1      
oranjetipje   1      

atalanta   1      
distelvlinder         
dagpauwoog      1   

kleine vos         
gehakkelde aurelia         

bruin zandoogje   1      
bont zandoogje 1        

 
Tabel 6. Dagvlinderaantallen op de libellenroutes 1-8 in 2016. 
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libellen V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 
houtpantserjuffer   2 3   5  

lantaarntje 1 15  7 36 15 15  
watersnuffel 3 1    1  1 

variabele waterjuffer    6 6 3  2 
azuurwaterjuffer   1   3  1 

grote roodoogjuffer  3    2   
kleine roodoogjuffer         
bl breedscheenjuffer 1   3 1 1 3  
bruine glazenmaker 1   1 1 2 2 1 

paardebijter     1  1  
grote keizerlibel         

glassnijder     1 1   
smaragdlibel    1     

platbuik    1     
viervlek         

gewone oeverlibel      1   
bruinrode heidelibel 6 4  1 1 2 2  
steenrode heidelibel  5     2  

vuurlibel         
 

Tabel 7. Libellenaantallen op de vlinderroutes 1-8 in 2016. 
 

 
libellen L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

houtpantserjuffer   2 1  7 4  
lantaarntje 17 11 12 37 62 21 38 41 

watersnuffel  1 6 9 5 5 6 2 
variabele waterjuffer 6  2    2  

azuurwaterjuffer 2 2 20     1 
grote roodoogjuffer 8 5 1 26 43 8 11 36 
kleine roodoogjuffer   7 2 5  4 7 
bl. breedscheenjuffer      1   
bruine glazenmaker  1    1   

paardebijter    1 1 3 2 3 
grote keizerlibel    2 3  1 4 

glassnijder 1    1    
smaragdlibel         

platbuik         
viervlek     4  2  

gewone oeverlibel    7 7 1 3 4 
bruinrode heidelibel 1 1  4 1 2 4 1 
steenrode heidelibel   2  1 3  2 

vuurlibel       1  
 

Tabel 8. Libellenaantallen op de libellenroutes 1-8 in 2016. 
 


