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De Limburgse Maas (traject Eijsden/Mook) vormt voor het 

Nederlandse rivierengebied een bijzonder vlinderhabitat. 

Voor 1981 kwamen er circa 50 soorten dagvlinders voor, 

terwijl dit aantal tegenwoordig rond de 35 is (kurstjens 

et al., 2006). Het Bruin blauwtje (Plebeius agestis) en het 

Hooibeestje (Coenonympha pamphilus) behoren momen-

teel tot de meer bijzondere dagvlindersoorten, die popula-

ties hebben langs de Maas. In 2006 en 2007 is in het kader 

van het project ‘Maas in Beeld’ uitgebreid veld- en litera-

tuuronderzoek gedaan naar de dagvlinderfauna van vrijwel 

alle natuurontwikkelingsprojecten langs de Maas. Dit arti-

kel bespreekt de historische en actuele verspreiding van het 

Bruin blauwtje en Hooibeestje langs de Maas.

methode

Het onderzoek naar de dagvlinders in het Maasdal [figuur 1] in 2006 
en 2007 is verricht in het kader van het onderzoeksproject ‘Maas in 
Beeld’. Daarbij worden de flora en fauna van alle natuurontwikke-
lingsgebieden langs de Maas op het traject Eijsden tot Hedel onder-
zocht. De hoofddoelstelling van het project Maas in Beeld is een eva-
luatie van 15 jaar natuurontwikkeling langs de Maas (kurstjens et al., 
2006). In 2006 en 2007 werden in totaal 34 gebieden onderzocht. 
Van deze gebieden liggen er 29 langs de Limburgse Maas (waarvan 
twee in Vlaanderen). Bij deze inventarisaties werden alle gebieden 
tussen mei en september vijf maal op dagvlinders geïnventariseerd. 
Van alle soorten zijn de aantallen genoteerd, bijzondere soorten zijn 
bovendien ingemeten met GPS. Tijdens het onderzoek werd we-
gens tijdgebrek geen aandacht besteed aan het zoeken van eieren, 
rupsen en cocons. Wel werd paring, territoriaal gedrag en eiafzet ge-
noteerd om zo bijkomende informatie te verkrijgen over het al dan 
niet aanwezig zijn van populaties en de omvang ervan. De grenzen 
van de tijdsperiodes die in dit artikel besproken worden, zijn geko-
zen op basis van een sterke verandering van de dagvlinderfauna in 
een bepaalde tijdsperiode. De veranderingen die per tijdsperiode 
plaatsvinden worden later in de tekst besproken. Alle waarnemin-
gen van voor 2006 die worden besproken komen uit de databestan-
den van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, De Vlinder-
stichting en Vereniging Natuurmonumenten.

bruin blauwtje

Het Bruin blauwtje [figuur 2] leeft in droge, zandige en grindrijke 
pioniersbiotopen, tot open, kruidenrijke en schrale graslanden en 
kalkgraslanden. Dergelijke graslanden worden gevonden in de dui-
nen, op dijken, oeverwallen en rivierduintjes, in wegbermen en op 
opgespoten en ruderale terreinen. De vlinder vliegt vooral op warme 
open plaatsen en heeft een voorkeur voor gebieden met afwisse-
lend open grond en begroeide plaatsen. De voedselplanten van het 
Bruin blauwtje zijn verschillende soorten uit de ooievaarsbekfami-
lie, met name Kleine ooievaarsbek (Geranium pusillum) en beide on-
dersoorten van de Reigersbek (Erodium cicutarium). De soort over-
wintert als halfvolgroeide rups (Bos et al., 2006). Het Bruin blauwtje 
wordt in de literatuur vermeld als een weinig mobiele vlinder. Over 
het algemeen verplaatsen de vlinders zich niet verder dan honderd 
tot tweehonderd meter van de plek waar verpopping heeft plaats-
gevonden. Geregeld zijn echter enkele vlinders in staat gebleken om 
een grotere afstand af te leggen. Zo worden vlinders soms ver bui-
ten de bekende vliegplaatsen waargenomen en worden braaklig-
gende terreinen snel gekoloniseerd (Bourn & thomas, 1993; akker-
mans et al., 2001).

FIGUUR 1
Natuurontwikkelings
gebieden onderzocht 
voor het project Maas 
in Beeld (periode 
2006-2007).
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Waarnemingen voor 1970
In deze periode werd nog niet zo intensief naar vlin-
ders gekeken, waardoor het beeld van de exacte histo-
rische verspreiding van de dagvlinders beperkt is. Van 
het Bruin blauwtje zijn in deze periode 30 verschillen-
de waarnemingen (dus niet aantal individuen) bekend. 
Het ligt in de verwachting dat het Bruin blauwtje in de-
ze periode algemener was dan de gegevens op het ver-
spreidingskaartje [figuur 3] doen vermoeden. Waar-
schijnlijk was geschikt biotoop in deze tijdsperiode 
nog op vrij grote schaal aanwezig. De soort kwam toen 
in ieder geval voor in het zuidelijk deel van de Maas (in 
ieder geval op de Sint-Pietersberg maar mogelijk ook 
langs de Maas), Midden-Limburg (traject Maasplas-
sen) en nabij Cuijk en Hedel langs de Bedijkte Maas.

Waarnemingen 1970-1994
Er zijn in de periode 1970 tot en met 1994 slechts 16 waarnemingen 
bekend, terwijl er juist meer naar dagvlinders wordt gekeken. Er 
vindt in deze periode een afname plaats, de soort wordt niet meer 
gezien in het Maasplassentraject. De werkelijke afname is wel-
licht groter dan de kaartjes doen vermoeden. Dit heeft te maken 
met het incomplete beeld van de verspreiding in de vorige periode. 
De afname houdt verband met de toenemende intensieve land-
bouw en het vastleggen van de oevers in deze periode.

Waarnemingen 1995-2007
In deze periode neemt het aantal waarnemingen toe naar 85. Dit is 
deels een waarnemerseffect, maar de soort is zeker bezig met een 
uitbreiding van haar leefgebied. Zo blijkt de soort op te duiken in al-
lerlei natuurontwikkelingsterreinen die in deze periode worden in-
gericht. Het Bruin blauwtje heeft momenteel onder meer popula-
ties in de Eijsder Beemden, de Kerkeweerd en de Gebrande Kamp in 
Limburg, en de Oeffelter Meent, de Buitenpolder Heerewaarden en 
de Koornwaard langs de Bedijkte Maas buiten Limburg. Verder zijn 
in het Limburgse Maasdal losse waarnemingen gedaan in Meers, 
De Rug, Koningssteen, Osen en Maasveld bij Tegelen.

FIGUUR 2
Bruin blauwtje (Plebeius agestis) in de Koornwaard 
(foto: Bart Peters)

FIGUUR 3
Verspreiding van 
het Bruin blauwtje 
(Plebeius agestis) 
in verschillende 
tijdsperioden in het 
Maasdal.
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hooibeestje

Het Hooibeestje leeft in korte, open, droge tot vrij vochtige en vrij 
voedselrijke graslanden, heiden en pioniersvegetaties en heeft een 
voorkeur voor mozaïekvormende vegetaties. Nectar wordt gevon-
den in de ruigere en bloemrijke gedeelten van dit landschap. De 
voedselplanten van de rupsen van het Hooibeestje zijn verschil-
lende grassen, zoals Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum), 
zwenk- en beemdgrassen. De eitjes worden afgezet op de overgang 
van een hoge naar een lage grazige vegetatie (Bos et al., 2006). De 
overwintering gebeurt als rups (akkermans et al., 2001). Het Hooi-
beestje wordt evenals het Bruin blauwtje in de literatuur vermeld 
als een weinig mobiele vlinder. Mede door hun territoriale gedrag 
zijn vooral de mannetjes plaatstrouw. Deze mannetjes verplaat-
sen zich in hun hele leven gemiddeld slechts negentig meter, maar 
op warme dagen kunnen ook zij gaan zwerven (wickman, 1985; tax, 
1989). Het Hooibeestje is, evenals het Bruin blauwtje, een echte zon-
minnaar. De vlinder werd met regelmaat op molshopen, nabij konij-
nenholen en op paadjes van de grazers zonnend waargenomen.

Waarnemingen voor 1980
Er zijn in deze periode 60 waarnemingen langs de Maas bekend [fi-
guur 4]. Wellicht is dit een te lage inschatting en geeft de combina-
tie van deze en de volgende periode een beter beeld van de histo-
rische verspreiding. Opvallend is dat de soort niet ten westen van 
Cuijk langs de Maas is waargenomen, hoewel dit mogelijk ook een 
waarnemerseffect kan zijn. Een groot deel van dit traject bestaat 
uit kleihoudende bodems waardoor geschikt biotoop vrijwel ont-
breekt.

Waarnemingen 1980-1990
Het aantal waarnemingen in deze periode is 69. Opvallend is het 
ontbreken van waarnemingen over een groot gedeelte van de Zand-
maas en de Bedijkte Maas (traject Cuijk-Heerewaarden), afgezien 
van de omgeving van Maasdriel en de Buitenpolder Heerewaarden.

Waarnemingen 1991-1994
Tussen 1991 en 1994 was er een landelijke terugval. De winter van 
1990-1991 was bijzonder slecht voor deze soort en vooral in het bin-
nenland is het Hooibeestje toen op een groot aantal plaatsen ver-
dwenen. De terugval werd waarschijnlijk veroorzaakt door de 
weersomstandigheden in 1991. Maart en de eerste helft van april 
waren toen bijzonder warm. De rupsen waren in deze periode snel 
gegroeid en sommige hadden zich zelfs verpopt. Na 20 april werd 
het echter koud met zelfs enkele dagen flinke vorst. In de winter zit-
ten de rupsen diep verscholen in de vegetatie en produceren dan 
een soort antivries in het bloed. Hierdoor zijn ze in de winter goed 
beschermd tegen vrieskou. Als ze weer actief zijn, zijn ze veel gevoe-
liger voor lage temperaturen, waardoor er vele dan sterven (Bos et 
al., 2006). Deze achteruitgang vond ook in ons onderzoeksgebied 
plaats. Het bestand telt slecht 55 waarnemingen en de verspreiding 
neemt overal af.

Waarnemingen 1995-2007
Na de terugval in de vorige periode vindt landelijk herstel plaats. Dit 
gebeurt ook langs de Maas hoewel de populatie nabij Maasdriel uit-
sterft. In het onderzoeksgebied komt de soort niet verder stroomaf-
waarts voor dan de Kraaijenbergse plassen. Momenteel zijn er in de 
volgende natuurontwikkelingsgebieden populaties: Koningssteen 
en Gebrande Kamp in Limburg, Oeffelter Meent en de Kraaijenberg-
se plassen in Noord-Brabant. Verder zijn er in Limburg in 2007 losse 
waarnemingen gedaan in de Brandt, Isabellagreend en de Stalberg.

kansen voor de toekomst

Bruin blauwtje
Het Bruin blauwtje heeft zich hersteld in het Maasdal. Het Maas-
dal is zelfs een belangrijke regio geworden voor deze soort. De 
soort lijkt snel te kunnen profiteren van het ontstaan van geschikt 
leefgebied en kan deze ook vrij snel koloniseren. Dat het Bruin 

FIGUUR 4
Verspreiding van het Hooibeestje (Coenonympha pamphilus) in verschillende tijdsperioden in het Maasdal.
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blauwtje momenteel niet in meer gebieden zit, heeft 
waarschijnlijk te maken met het feit dat in veel natuur-
ontwikkelingsterreinen nog onvoldoende geschikt 
leefgebied is en dat bepaalde gebieden nog niet bereikt 
zijn. Kleine populaties kunnen snel uitsterven door bij-
voorbeeld een hoogwater, een periode met slecht weer 
of verdergaande successie door gebrek aan met name 
konijnen of andere grazers. Enerzijds is de soort kwets-
baar voor overstromingen (verdrinken van de rupsen), 
maar anderzijds heeft zij het juist nodig voor het ont-
staan van geschikt habitat. Het ligt in de verwachting 
dat de soort kan profiteren wanneer oeverbeschoeiin-
gen worden weggehaald in het kader van het project 
Natuurlijke Oevers en erosie en sedimentatie meer vrij 
spel krijgen. Ook kunnen zich binnen korte tijd popu-
laties vestigen op terreinen waar reliëfvolgend tot op het zand de 
klei wordt verwijderd en vervolgens extensieve begrazing wordt 
ingesteld, zoals dat bijvoorbeeld is gebeurd in het natuurontwik-
kelingsgebied de Gebrande Kamp [figuur 5].

Hooibeestje
De populaties langs de Maas zijn extra kwetsbaar door de winterse 
overstromingen (verdrinken van rupsen) en de geïsoleerde ligging. 
Veelal zijn de natuurgebieden in het winterbed van de Maas slecht 
verbonden met die op de hogere zandgronden, waardoor de herko-
lonisatie van deze toch al minder mobiele vlinder traag verloopt. 
Het geschikte leefgebied lijkt dankzij de recente grootschalige na-
tuurontwikkeling flink toe te zijn genomen. Het ligt dan ook in de 
verwachting dat de soort zich geleidelijk uitbreidt na droge winters 
en warme zomers. Het Hooibeestje is in het Maasdal een indicator-

soort voor gevarieerde en goed ontwikkelde bloemrijke graslanden 
op zandige bodems.
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Summary

ThE hISTORIC AND ACTUAL DISTRIBUTION 
OF ThE BROWN ARGUS AND ThE SMALL 
hEATh IN ThE FLOODPLAIN OF ThE MEUSE

In 2006 and 2007 35 nature reserves along 
the Dutch part of the river Meuse were 
researched on the presence of butterflies. 
The research focussed on the results for flora 
and fauna of 10 to 15 years of nature restora-
tion in this floodplain in general. Butterflies 
are one of the investigated fauna groups 
because the Meuse valley used to be very rich 
in species.
Brown argus (Plebeius agestis), which is typi-
cal for pioneer habitats and dry sandy -grass-
lands along the river, nearly disappeared from 
the Meuse valley during the period 1970-
1994. Afterwards the species returned on 
many places and for the Province of Limburg 

the Meuse populations are important. 
Small heath (Coenonympha pamphilus) is 
more related to flower-rich grasslands on 
sandy soils. Formerly it was widespread along 
the Meuse in Limburg, but due to a combi-
nation of factors (agriculture, flooding and 
weather extremes) it became quite rare in 
the floodplain. Recently the species returned 
slightly in some reserves, but better connec-
tions with inland populations are needed.
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FIGUUR 5
Gebrande Kamp; leefgebied van zowel het Hooibeestje als het 
Bruin blauwtje (foto: Gijs Kurstjens).


