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Doelen:
• Inwoners leren kijken naar biodiversiteit

• Herkennen van insecten 

• Waarnemen van insecten in biotopen

• Toe- en afname van insecten meten

Gemeente Amersfoort



• Deelnemers kozen een of meerdere meetlocaties, in eigen tuin of ander 
biotoop.

• Met behulp van een vaste telroute of een LedEmmer werden 
dagvlinders, nachtvlinders en libellen geteld

• Voor dagvlinders en libellen wordt een vaste telroute uitgezet die met 
een langzame wandelpas wekelijks of tweewekelijks wordt geteld. Een 
libellenroute ligt langs het water.

• Voor het tellen van nachtvlinders wordt een LedEmmer ingezet. Deze lokt 
de vlinders met een lamp. ‘s-Ochtends wordt de LedEmmer
gecontroleerd en worden de aanwezige vlinders geteld en bekeken.

• Met behulp van de App ObsIdentify konden de meeste soorten worden 
vastgesteld.

Werkwijze



Telpunten in gemeente Amersfoort – vier cijfers voor 
dagvlinders en libellen, drie cijfers voor nachtvlinders



Nachtvlinders



Nachtvlinders worden geteld 
met een LedEmmer



Deelnemers 

met data

8

Telpunten

8

Aantal 

biotopen

1

Biotoop = Tuin



Aantal tellingen

88

Aantal individuen

461

Aantal soorten

67





Top 10 nachtvlinders Amersfoort Aantal
huismoeder 108
gewone worteluil 41
geoogde worteluil 31
volgeling 25
gewone grasuil 22
zwartkamdwergspanner 16
gewone stofuil 13
gewone velduil 12
huisuil 12
halmrupsvlinder/weidehalmuiltje 10



TOP 10
BOVEN: Huismoeder 1, gewone worteluil, geoogde worteluil 2, volgeling, gewone grasuil
ONDER: Zwartkamdwergspanner, gewone stofuil, gewone velduil4, huisuil, halmrupsvlinder/weidehalmuiltje

Foto’s: 1 Kars Veling, Marian Schut 2, Martien van den Heuvel 3, overige Henk de Vries



Kenmerk Talrijkste biotoop Talrijkse tuin

Nvt Nr. 709

Soorten nachtvlinders - 58

Tellingen - 37



*Onder voorbehoud van controles op naamgeving

Aandacht soort* Aantal Status voorlopige rode lijst
donkere korstmosuil 1 ernstig bedreigd 
witband-silene-uil 1 bedreigd
gewone grasuil 22 gevoelig
oranje bruinbandspanner 1 gevoelig
spurrie-uil 1 gevoelig
sint-janskruiduil 1 incidenteel



Dagvlinders 



Vlinderroute van bijvoorbeeld 300 meter lengte 
met 6 secties van 50 m

Dagvlinders worden geteld met een telroute



Deelnemers 

met data

5

Telpunten

4

Aantal 

biotopen

2

Biotopen zijn park en braakliggend terrein



Aantal tellingen

41

Aantal individuen

894

Aantal soorten

14



Top 10 dagvlinders Amersfoort Aantal
bont zandoogje 316
klein koolwitje 208 
bruin zandoogje 89
klein geaderd witje 73
groot koolwitje 56
boomblauwtje 40
hooibeestje 37
zwartsprietdikkopje 26
atalanta 18
icarusblauwtje 15



• Vijftien deelnemers hebben geleerd naar 
biodiversiteit te kijken

• Op 14 plekken in de gemeente zijn tellingen 
gedaan, vooral aan dag- en nachtvlinders.

• Veel deelnemers zijn enthousiast en willen ook 
volgend jaar weer tellingen uitvoeren.

• Gemeente Amersfoort is blij met de voortgang 
van het eerste jaar. Het project wordt nog vier 
jaar voortgezet.

Resultaat Amersfoort
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