
Op zoek naar vlinders 
in Het Groene Woud
Kampina

Meer informatie 
Naast deze vlinderfolder zijn er ook folders van 
Wijboschbroek, Prekers, Geelders, Mortelen, 
Dommelbeemden en Smaldonk.
Meer informatie over vlinders in Het Groene Woud 
vind je in het unieke boek Vlinders in Het Groene Woud 
(www.nmcschijndel.nl).
De uitgave van het boek en de vlinderfolders is mede 
mogelijk door financiële bijdragen van Provinciale 
Leader, Stichting Streekrekening Het Groene Woud, 
Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Schijndel en 
Natuur- en Milieucentrum Schijndel.

Tekst: Rien Rijken en Joep Steur 

Foto’s: Joep en Afra Steur.

Nachtvlinders
Mi-vlinder: op de bovenkant van de voorvleugels staat 
het profiel van een heksengezicht. De rupsen leven van 
vlinderbloemigen en grassen. De vlinders bezoeken 
bloemen.
Nachtpauwoog: deze imposante nachtvlinder vliegt in 
april en mei op de hei. De variabel gekleurde rupsen 
zijn te vinden op dophei en Struikhei.
Zuringspanner: deze spanner heeft een purperen 
kleurenpatroon op de vleugels. De vlinders zijn te 
vinden op kruidige heideterreinen waar ook zuring en 
Varkensgras groeien. Deze planten zijn namelijk het 
voedsel van de rups.
Grote egelskopmot: een wat grotere microvlinder die 
langs de waterkant vertoeft. Waterplanten als Gele 
plomp, Krabbenscheer en egelskop zijn het voedsel 
voor de rups. 

Eikenpage Citroenvlindervrouwtje 

GentiaanblauwtjeOranje luzernevlinder

Grote weerschijnvlinder

Klein geaderd witjeHeideblauwtje mannetje

Bruin zandoogje vrouwtje

Mi-vlinder

Nachtpauwoog

Zuringspanner

Grote egelskopmot



Kampina
Kampina is een 1700 hectare groot natuurgebied dat 
ligt in de driehoek Boxtel, Oisterwijk en Haaren. 
Kampina is een verzameling van afwisselende 
biotopen en landschapstypen, zoals vennen, droge 
en natte heide, loof- en naaldbos, zandverstuivingen, 
bloemrijke weilanden, bosbeken en begroeide dijken.
Deze afwisseling is aantrekkelijk voor diverse planten, 
dieren en vlinders.

Tot op heden heeft vlinderkenner Joep Steur in de Kam-
pina 517 soorten dag- en nachtvlinders waargenomen.
In deze folder beschrijven we een aantal veel voor-
komende en kleurrijke dag- en nachtvlinders die je in de 
Kampina kunt aantreffen, de planten waar deze vlinders 
van leven en de unieke kenmerken waaraan je diverse 
soorten vlinders kunt herkennen.

Op zoek naar vlinders
In de Kampina zijn 35 soorten dagvlinders en 482 soorten nachtvlinders waargenomen. In deze folder 
gaat het vooral over de dagvlinders en worden alleen de meest voorkomende vlinders beschreven. 
Vlinders zijn koudbloedig en vliegen het liefst als ze door de zon opgewarmd zijn tot boven 15°C. Als je 
de biotoop en de favoriete nectarplanten van een vlinder kent, weet je ook waar je bepaalde soorten 
kunt vinden. 

De vlinderwandeling begint vanaf de parkeerplaats aan de Annadreef/Kempseweg tussen Roond en 
Lennisheuvel bij Boxtel.

Dagvlinders
Groentje: vinnig groen vlindertje waarvan de bovenkant van de vleugels bruin is. Rust nooit met 
geopende vleugels. Vaak bij struikgewas in en langs heidevelden. 
Bont dikkopje: heidevelden, struwelen, open loofbossen en kruidenrijke weitjes zijn het 
biotoop voor deze kleine vlinder in de Kampina. Deze vlinder vliegt vooral in mei en begin juni 

en bezoekt dan o.a. Kale jonker, Echte 
koekoeksbloem en braambloemen. 
Kleine ijsvogelvlinder: lijkt veel op de 
zomervorm van het Landkaartje maar is 
een stuk groter. Rups heeft Wilde kam-
perfoelie nodig en de vlinder houdt van 
nectarplanten als braambloemen, Struikhei 
en Sporkehout.  Vochtig open bos is zijn 
leefgebied. 

Door het poortje gaan we het gemengde bos in waar Bont zandoogje, Kleine zomervlinder, Mi-
vlinder en Bosbesbruintje zich thuis voelen. Het duurt niet lang eer we in een groot heidegebied 
komen. In de lente en de zomer vertoeven hier Heideblauwtje, Groentje, Groot dikkopje, 
Zilverstreep, Gewone heispanner en Gamma-uil. En er is kans om op de rozerode dophei en 
Struikheide de rups van de Nachtpauwoog te ontdekken.
Bij een groepje bomen slaan we linksaf en komen we op het zogenaamde Kerkpad. Na 10 minuten 
ziet men aan de linkerzijde een bloemrijk weiland met vooral Jacobskruiskruid, Gewone brunel 
en Sint-Janskruid. Rond deze bloemen kunnen zeker Sint-Jacobsvlinder, Dagpauwoog, Kleine 
vuurvlinder en Bruin zandoogje worden aangetroffen. 
Achter dit weiland begint het bos weer en betreden we opnieuw het domein van het Bont 
zandoogje. Tegenover de witbloeiende robinia’s groeit het Knopig helmkruid waarop rupsen kunnen 
zitten van de Helmkruidvlinder.
Voorbij een groepje grote beuken gaat het Kerkpad over in de Nianadreef. Hier steken we linksaf 
het verharde fietspad over richting Mariadreef. Daar staat Huize Kampina, een wit landhuis met 
roodwitte luiken en de bijbehorende rododendrons. Achter het houten hek begint de Mariadreef, 
een kaarsrechte laan met eiken en beuken in een omgeving van gemengd bos en bloemrijk grasland. 
Eikenpage, Kleine ijsvogelvlinder, Bruin zandoogje, Kleine voorjaarsspanner en Bosbesuil vormen 
slechts een kleine selectie van wat hier allemaal rondvliegt. Deze laan komt uit bij de de Beerze, 
een authentieke en nog steeds meanderende bosbeek. We gaan linksaf via een kronkelend paadje 
dat vlak langs deze mooie beek loopt. We zien met klimop begroeide bomen, Wilde kamperfoelie 
(voedsel van de Kleine ijsvogelvlinderrups), Vogelkers, meidoorn, Boswilg en Gele lis.
Op de stammen van de zomereiken zitten de Groene bladroller en Gewone spikkelspanner. 
Voorbij het ijzeren hekje bloeit in de zomer veel Koninginnekruid dat door allerlei vlinders bezocht 
wordt zoals Koevinkje, Landkaartje, Citroenvlinder en Oranje zandoogje. De braamstruiken met hun 
witte bloemen langs het verfrissende, stromende water voorzien het Bont dikkopje van nectar.
Het intieme zandpad gaat over in een brede zandweg die uitkomt op de Kempseweg. Vlak daarvoor 
gaan we aan de linkerzijde een houten hekje door totdat we op de verharde Annadreef uitkomen en 
linksaf de parkeerplaats weer te bereiken. 

Kleine vos: onderzijde vleugels is zwartbruin en bo-
venzijde vooral oranjebruin. Let op de mooie blauwe 
vlekjes aan de vleugelranden. De vlinder bezoekt vele 
bloemen terwijl de rups eigenlijk alleen Grote brandne-
tel wil hebben.
Dagpauwoog: onderzijde vleugels is zwart; heeft 
felgekleurde ogen als afschrikking; overwintert vaak in 
schuurtjes en huizen; geliefde nectarplanten zijn Ak-
kerdistel en Koninginnekruid.
Eikenpage: houdt zich op in de buurt van eiken, de 
voedselbomen van de rups. De vlinder drinkt nectar 
van o.a. Akkerdistel en Koninginnekruid. Mannetje en 
vrouwtje zijn verschillend. 
Gentiaanblauwtje: kwetsbaar en bedreigde vlinder 
die zeer afhankelijk is van klokjesgentianen en mieren. 
Mannetje bovenzijde vleugels blauw en vrouwtje bruin 
met lichte blauwe bestuiving. Onderzijde vleugels licht 
grijsbruin met zwarte vlekjes.
Bruin zandoogje: mannetje en vrouwtje zijn verschil-
lend. Mannetje: bovenkant voorvleugels donkerbruin 
met klein zwart oogvlekje; het grotere vrouwtje bezit 
aan de bovenkant van de voorvleugels oranjebruine 
vlekken en het oogvlekje is groter met witte kern. Bos-
randen, dreven en bloemrijke droge graslanden zijn het 
leefgebied van deze soort die nectardrinkend waar te 
nemen is op vooral Kale jonker en Akkerdistel.
Grote weerschijnvlinder: mannetje heeft paarse gloed 
op de bovenvleugels. De grote vlinders houden niet 
zo van bloemen maar wel van poep, zweet, stinkkaas, 
dode dieren en modder. Vochtige bossen en beboste 
beekdalen met wilg zijn de favoriete habitat.
Heideblauwtje: mannetje bovenzijde vleugels blauw 
met zwarte rand. Vrouwtje bovenzijde bruin met oranje 
vlekjes. Onderzijde versierd met zwarte, oranje en 
fonkelend blauwe vlekjes. Rupsen vreten o.a. dophei, 
Struikhei, Brem, Gaspeldoorn en wikke.
Klein geaderd witje: algemeen witje met sterk geader-
de vleugels. Bezoekt vele bloemen.
Oranje luzernevlinder: trekvlinder uit Zuid-Europa die 
in goede zomers ook ons land aandoet. Vlinders rusten 
nooit met geopende vleugels. Echte bloemenliefhebber.
Citroenvlinder: mannetjes zijn zwavelgeel en vrouwtjes 
groenachtig wit. Rust nooit met geopende vleugels. 
Vlinders overwinteren in beschutte bossen en verschij-
nen al vroeg in het voorjaar.
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