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De wetenschappelijke naam Lepi-
doptera betekent letterlijk ‘schub-
vleugels’ en slaat op de vleugels die 
bij vrijwel alle soorten met schubben 
bezet zijn. De etymologische her-
komst van het Nederlandse woord 
vlinder is niet helemaal zeker. De 
naam kwam in de 14e eeuw al voor 
als vlindre. Waarschijnlijk is ‘vlinder’ 
afgeleid van het Nieuw Hoogduitse 
‘flindern’ of het Vlaamse ‘vlinderen’. 
Beide betekenen ‘wegfladderen’. 

Het open polderlandschap van de 
Zaanstreek is vanwege de geringe 
variatie in bodemgesteldheid niet 
zo heel rijk aan dagvlindersoorten. 
Er zijn 23 soorten in de Zaanstreek. 
Heel Nederland telt ruim 50 soorten. 
Gelukkig is de soortenrijkdom de 
laatste jaren toegenomen, door beter 
landschapsbeheer vooral in de ber-
men langs provinciale en gemeen-

telijke wegen. Ook Staatsbosbeheer 
en Landschap Noord-Holland dragen 
hun steentje bij door slim maaibeleid. 
Zo is het langs de Omgelegde Guis-
weg deze warme zomer genieten 
geweest van de vele rijk gekleurde 
fladderaars. Ik zag vlinders op de 
talrijke bloeiende planten, zoals de 
ratelaars, teunisbloemen en rietor-
chissen. De brandnetel is trouwens 
ook een uitstekende waardplant en 
heeft voeding voor vele soorten vlin-
ders. 
Vlinders zijn een belangrijke schakel 
tussen planten en insecten. Ze vor-
men een belangrijke voedselbron 
voor veel andere dieren. Een groot 
deel van de sluipwespen bijvoor-
beeld zou zonder rupsen van de 
vlinders niet kunnen voortbestaan. 
Vlinders spelen ook een belangrijke 
rol in de bestuiving van planten. 
Sommige plantensoorten bloeien ‘s 

nachts en zijn voor hun bestuiving 
volledig afhankelijk van nachtvlin-
ders. Voorbeelden van planten die ‘s 
nachts bloeien om in de nacht actieve 
vlinders te lokken zijn kamperfoelie, 
teunisbloem en de avondkoekoeks-
bloem. 

Er zijn vlinders met een groot aanpas-
singsvermogen zoals hier onder in 

beeld gebracht, die in veel verschil-
lende biotopen kunnen overleven. 
Anders is dit met sterk gespecialiseer-
de soorten, die zich bij de geringste 
veranderingen van de leefomgeving 
niet meer kunnen handhaven. 
Bij dit artikel een aantal algemene 
vlinders die ik zelf heb kunnen foto-
graferen en determineren. 

Met het warme weer van de laatste tijd hebben we van de vele vlinders 
kunnen genieten. Vlinders zoeken nectar in een groot aantal biotopen, 
zoals ruige graslanden en bloemrijke randen van dijken en tuinen. Veel 
vladderaars zag ik langs de A8. Op deze verhoogde ‘dijk’ langs de drukke 
snelweg is het droger en warmer dan in het nattere veenweidegebied. Als 
je van vlinders houdt, zorg dan dat je in je tuin ook een hoekje reserveert 
voor brandnetels. Deze netels en andere bloemrijke planten zorgen voor 
het voedsel voor vlinders: honing of beter gezegd nectar. 
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Dagvlinders houden van 
brandnetels

Van links naar rechts en van boven naar onder: 1. bonte bessenvlinder, 2. atalanta (trekvlinder, 
de meest gespotte vlinder in Nederland), 3. bont zandoogje, 4. landkaartje (lokaal algemeen) 5. 
dagpauwoog (zeer algemeen), 6. hooibeestje (vrij zeldzaam, maar  wordt algemener). 
Foto’s: Fred Eerenberg.

Broodjes bakken

In de zomervakantie mocht ik een 
ochtend naar de buitenschoolse 
opvang in De Kroosduiker. Tijdens 
de schoolvakanties worden er extra 
activiteiten gedaan. Zo gingen wij 
deze ochtend broodjes bakken. Eerst 
werd de bereidingswijze gelezen, de 
broodmix in een kom gedaan en het 
water toegevoegd. Tot zover waren 
er geen problemen. Maar toen 
begon het gegiechel: wie gaat er als 
eerste met zijn handen in de meel? 
Een beetje duwen, lachen en dan 

voorzichtig met één vinger in het 
meel. O jee, het voelt wel een beetje 
vies. Maar gelukkig hadden we een 
paar helden die toch het deeg durf-
de te kneden en kwam het helemaal 
goed. 

Daarna moest het deeg even rij-
zen en konden wij ondertussen 
fruit eten. Na het fruit eten kreeg 
iedereen een stuk deeg waarvan ze 
drie broodjes konden maken. Ware 
kunstwerken verder er gemaakt: 
vlinders, hartjes, pannenkoeken, 
maar ook gewoon pistoletjes en bol-
letjes. Nog even laten rijzen en toen 
konden de eerste broodjes de oven 
in. Net op tijd klaar voor de lunch. De 
andere broodjes werden mee naar 
huis genomen. Om 13.00 uur kwam 

mijn collega en ging ik weer terug 
naar het kinderdagverblijf. Zij heeft 
’s middags nog cakejes versierd met 
de kinderen. Ik heb gehoord dat ook 

hier veel plezier aan werd beleefd.

Monique van Westrop




