
De grote vlindertelling van Natuurpunt 
 
Wil je ook meedoen met de Grote Vlindertelling die Natuurpunt in geheel 
Vlaanderen organiseert?  Dat kan nog tot 28 juli. Je telt samen met je fa-
milie of vrienden gedurende een kwartier het aantal verschillende vlinders 
in je tuin en geeft de resultaten door aan Natuurpunt 
(www.vlindertelling.be). 

 

Stap 1. Vlinders herkennen.  
Om je te helpen de vlinders te her-
kennen, zijn er hulpmiddeltjes op 
www.vlindertelling.be 

 

Print de zoekkaart en ga ermee op 
pad in je tuin. Heb je een soort niet 
gevonden? Stuur een foto van het 
beestje en je vraag naar de vlinder-
expert van Natuurpunt via de website. 

 

Stap 2. Tel de vlinders in je tuin 
Hoe tel je vlinders?  
Loop een kwartiertje door je tuin en tel alle vlinders. 
Kies een zonnig moment, dan vliegen de meeste vlinders.  
Ook als je geen enkele vlinder ziet, is het belangrijk om dit te melden in 
het telformulier. Het telformulier kan je eenvoudig terugvinden op de web-
site. 

 

Stap 3 Geef je telling door op de website.  
Dat kan tot zondag 28 juli. 

 

Voor wie meer wil! 
Trouwens voor wie in eigen omgeving iets wil doen met interesse voor 
vlinders is er ook de Bilzerse Vlinderwerkgroep. Deze werkgroep voorziet 
in de komende tijd nog een basiscursus vlinders herkennen. Voor meer 
info over de activiteiten van deze werkgroep surf naar: 
www.bilzenvlinderstad.be  

Zomerwandeling 
Zondag 28 juli 2019  

 

Langs ‘Trage wegen’ in Genoelselderen en Membruggen.  
 
Trage wegen zoals steegjes, onverharde paden, kerkweggetjes waren eeuwen 
lang de snelle verbindingswegen voor de mens. Auto of ander gemotoriseerd ver-
keer bestond niet.  Onze voorouders gebruikten ze dagelijks om zich te ver-
plaatsen naar de velden, naar de kerk, de dorpswinkel. In Membruggen en Ge-
noelselderen zijn er nog veel van die steegjes behouden. Soms zijn het land-
schappelijke pareltjes waaraan mooie verhalen zijn verbonden. We gaan er naar 
op zoek in beide dorpen onder begeleiding van gids Ivo Thys.  
Pracktisch: 
Om 13.30 u stipt: samenkomst en vertrek op het Kerkplein van Kleine Spouwen 
Of, om 13.45 u parking van de school en St.Maartenshof in Genoelselderen in de 
St.Maartensstraat.  Afstand circa 7 km.  
Halverwege pauzeren we met stukje vlaai, koffie of appelsap. 
Bij regenweer best aangepast schoeisel. 
Iedereen van hare welkom! 
 
 
 
 
 
 

 

Spouwen/Amelsdorp/Rosmeer 

Vereniging voor natuur- en landschapszorg 
Driemaandelijks huis-aan-huis vouwblad 
Verantw. Uitgever: L. Schoenmaekers, Daalstraat 45 A, 3740 Bilzen 
Juli 2019, 31ste jaargang, nr. 121, postkantoor van afgifte, 3740 Bilzen.  

http://www.vlindertelling.be
http://www.vlindertelling.be
http://www.bilzenvlinderstad.be


Buxusmot  
 

Ook wij ontvingen de afgelopen maanden hier in onze omgeving 
berichten van jonge meesjes die dood in het nestkastje worden 
aangetroffen.  

 
 

Dat probleem 
wordt onder 
meer toege-
schreven aan 
de bestrijding 
van de buxus-
mot in tuinen. 
Deze vlinder 
bereikte een aantal jaren geleden West Europa via een scheepslading 
planten uit China. De buxusmot is dus één van de zovele exoten die door 
de wereldwijde menselijke handel in alles wat denkbaar is, onze contreien 
bereikt en vreet zich vol aan de buxushagen en struiken in talloze tuinen. 
Vele andere, door de mens binnengebrachte soorten (denk aan Brulkikker, 
Grote Waternavel, Japanse Duizendknoop, de Wasbeer,…..), brengen voor-
al schade toe aan onze natuur. Ze doen dat door inheemse soorten te ver-
dringen.  

 

De buxusmot werd eerst gesignaleerd in Duitsland en bracht daar al scha-
de toe aan buxusplanten. Ondertussen heeft deze vlinder grote delen van 
West Europa veroverd.  
Momenteel wordt onder meer door Vogelbeschermingsorganisaties een 
ruim opgezet onderzoek uitgevoerd naar het verband tussen mezensterfte 
en het gebruik van gif tegen de buxusmotrups 
Het Nederlandse Centrum voor Landbouw en Milieu heeft in 2018 al wel 14 
soorten gif gevonden in dode mezen. 

 

Uit dat eerste enigszins beperkte onderzoek blijkt dat mezen gif binnen 
krijgen dat wordt gebruikt tegen de buxusmotrups. Erger nog: kool- en 
pimpelmezen die leven in buurten waar de buxusmotrups wordt bestreden 
met gif, krijgen veel soorten bestrijdingsmiddelen binnen. Vaak zijn dat 
ook nog eens illegale middelen. Mezen voeren hun jongen veel rupsen. Zit 
de rups vol gif, dan krijgt het mezenjong dit ook binnen. 
In dat onderzoek zijn in totaal 14 verschillende gifsoorten gevonden in de 
onderzochten mezen. Heel concreet waren dit negen insecticiden 
(middelen om insecten te doden), drie middelen om schimmels te doden. 
Zelfs het al lang verboden en zeer toxische DDT blijkt nog niet de wereld 
uit te zijn.   
Het is opvallend hoeveel (illegale) gifstoffen mensen gebruiken om onder 
andere de buxusmotrups te bestrijden. 

 

Hoe kan ik de buxusmot beheersen? 
Pak de plaag aan zodra je rupsen ziet in het voorjaar of vanaf nu, in juli, 
en in september. Als je er snel bij bent kan je rupsen zelf afvangen, maar 
dat is een arbeidsintensieve klus. Geef de buxusplanten eerst een  

snoeibeurt om haarden met poppen en eitjes te verwijderen. Breng het 
aangetaste snoeisel zo snel mogelijk naar het containerpark.  
Versterk je planten door een goede bemesting. Ook het verstuiven van 
lavameel op de planten helpt bij een beginnende plaag om de aantasting 
te vertragen en binnen de perken te houden. 
Maar bovendien is het ten zeerste aan te raden om Feromoonvallen, (de 
zogenaamde sexvallen) te gebruiken die de mannetjes lokken en vernieti-
gen. Zodoende worden de vrouwtjes van de buxusmot niet meer be-
vrucht. Een vrouwtje legt tot 500 eitjes waaruit vervolgens de rupsen zich 
ontwikkelen. De vallen zijn geen echt bestrijdingsmiddel maar zijn zeker 
belangrijk in de strijd tegen de mot. Men raadt aan om 1 feromoonval aan 
te brengen per 20 à 100m². “Feromoonval buxusmot” intikken op een in-
ternet zoekmachine en je kan ze zo bestellen en laten leveren aan huis.  

Andere mogelijkheden 
Anderzijds is de buxus een sterke plant die na een aantasting toch nog 
terug nieuw blad kan vormen en zich herstellen. Bij zeer zware aantasting 
kan je er voor kiezen om de buxus te vervangen door een andere planten-
soort die zich evenzeer goed in allerlei vormen laat snoeien. Als het om 
tuinhaagjes gaat komen zeker liguster en gele kornoelje in aanmerking als 
vervangers. Weliswaar twee soorten die in de winter hun blad niet hou-
den. Je kan ook nog kiezen voor hulst. Een plant die wel wintergroen is en 
zich zeer goed laat snoeien en bijsnijden. 

 

Oproep! Kies ervoor om geen insecticiden te gebruiken 
In tuincentra wordt vaak aangeraden om de rupsen van de buxusmot te 
beheersen met een systemische insecticide dat acetamiprid bevat. Aceta-
miprid is een neonicotinoïde en is zeer toxisch voor vogels. Het gebruik 
van deze producten wordt niet alleen door natuurbeschermers ten sterk-
ste afgeraden maar ook door het Vlaamse Instituut voor Landbouw en 
Visserijondezoek (ILVO). 

* * * 

Voor de aanstormende jeugd!! 
Bushcraft in de boomgaard - 21 en 22 september. 

 

Voor wie van een beetje avontuur houdt en tussen 9 en 14 jaar oud is !  
Hoe spannend zou het zijn om in een boomgaard te kamperen? Je eigen 
kampement te bouwen? Je eigen voedsel te verzamelen en klaar te ma-
ken? Een kampvuur te leren maken? Op zaterdag 21 en zondag 21 sep-
tember leren kinderen het allemaal. Het weekend wordt begeleid door ie-
mand met enorm veel ervaring met bushcraft voor jongeren;  
Prijs: € 7 kind 
Inbegrepen: workshops, maaltijden en overnachting (optioneel) 
Meer info volgt nog op onze website. Je kan je alvast aanmelden:  
amengels82@gmail.com. Het aantal inschrijvingen houden we beperkt! 
Zorg dat je erbij bent!  
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