
Mijn tuin

VS

Puyenbroeck

Waarom de vergelijking van 
mijn tuin met Puyenbroeck?

• Ik heb meer dan 20 jaar gewerkt op het 
domein Puyenbroeck (opvolging van de 
bos-en maaibeheerplannen)

• Mijn eigen tuin ligt in ‘Vlindervlucht’ op 
een afstand van 1,5 km;

Mijn interesse in vlinders is begonnen op Puyenbroeck 
met de ontdekking van de Keizersmantel in 2011 

o Ontmoeting met mensen van de 
vlindervereniging + rondrit in de 
bossen 2012.

De eerste stappen naar vlinders 
spotten in mijn eigen tuin in 2013: Veel 
Zandoogjes en Icarusblauwtjes.
- zandoogje vond ik tegenvallen
- Icarusblauwte heeft gemotiveerd om 
verder te spotten



Waar wil ik 
naartoe met 
mijn verhaal?

 Kan ik de keizersmantel naar mijn tuin krijgen?

 Is het mogelijk om door het uitwerken van ideale 
‘mini’ biotopen in mijn tuin even veel vlindersoorten 
(dagvlinders) te spotten dan in Puyenbroeck? (34 
soorten) 

 Mijn tuin = 0,3 ha

 Puyenbroeck = 400 ha

Situering van mijn tuin

- Centrum Wachtebeke
- Moervaart onderaan
- Aansluiting met De Reepkens

achteraan
- Industrie Gentse haven

Oorspronkelijke grote van mijn tuin = 300 m². In 2011 van 300 m² uitbreiding aankoop 
weiden naar 3000 m² Tot 2011 weide met begrazing van schapen/hooiland:

In den beginne (2011)



Niet meer in den beginne Nog verder in den beginne

Op het einde Nog meer op het einde (2021)



De bloemenweides



Sedum spectabile in het najaar Verborgen hoekjes Persicaria als honingplant

Start vlinderinteresse
tellingen 2015

• Telling 2015 (enkel per soort, niet 
aantallen/soort)

• 10 vlindersoorten: Oranje zandoogje, Bruin 
zandoogje, Bont zandoogje, Icarusblauwtje, 
Atalanta, Klein koolwitje, Dagpauwoog, 
Gehakkelde aurelia.

• 2 ‘specialekes’??
• Distelvlinder
• Landkaartje

tellingen 2016

- Gerichtere vlinderspotting

- 5 extra vlindersoorten:

- 11: Kleine Vos

- 12: Groot dikkopje

- 13: klein geaderd witje

- 14: Kleine vuurvlinder

- 15: boomblauwtje



tuinuitbreiding

• Uitbreiding 
bloemenweides  

• Aanplant waardplanten: 
Vuilboom en Look zonder 
zonder Look.

• Aanplanten Vlinderstruiken

De Vlinderstruik

Tellingen 2017
topjaar! 

• Kennismaking met 
waarneming.be

• Kennismaking met 
vlindernetwerk

• Heel intensieve spotting en 
tellingen

• Sterke uitzaai van Dille en Wilde 
peen

16: Citroenvlinder



Nummer 17

• Oranjetipje. 

• Uitzaaiing van Look zonder Look

Nr 18: Groot koolwitje
Nr 19: Bruin blauwtje

NR 20?
De keizersmantel!

Eerste doelstelling = bereikt!

Tellingen 2018

• 1 soort bijgeteld (nr 21)

• Sterke uitzaai van Dille en Wilde 
peen

• Eileggende Koninginnepage in 
gazon



Tellingen 2019

• 2 soorten bijgeteld: 
• Oranje Luzernevlinder
• Hooibeestje Bloemenweide nr 6

• Nog meer vlinderstruiken bij geplant

• Totaal aantal 
vlindersoorten in 2019 =

23 (dagvlinders)

Sinds 2019 geen nieuwe soorten meer 
2e doelstelling niet bereikt (Puyenbroeck = 34 soorten)

Wat brengt de 
toekomst nog?

• Eikenpage

• Iepenpage

• Sleedoornpage

• Kleine ijsvogelvlinder

• Zwartspriekdikkopje

• Grote Weerschijnvlinder

Andere typetjes 



Is het allemaal
goed?
- Last van droogte in de zomermaanden

- Jonge tuin (geen hoge bomen)

- Veel windinval

- Afwezige vlinders laatste 2 jaar:
- Kleine vuurvlinder
- Kleine Vos
- Keizersmantel
- konninginnepage

- Katten zijn roofdieren

Mei 2018 Augustus 2018
droogteproblemen

Onderhoud
Bloemenweides maaien met de zeis

Zomer-winterbeeld



De mysterieuze vlinder in 2015…..

Eerste 
waarneming 
2022


