
Met de vlinderwerkgroep naar de Millingerwaard    25 juli 2010 
 
Na weken van warm weer was het de 25ste juli toch wat frisjes toen we vertrokken naar de 
Ooijpolder. Buienradar voorspelde pas regen rond 16.00 uur, dus gingen we vol goede moed op 
pad. Het gebied ligt ten oosten van Nijmegen en wordt gekenmerkt door een uitgestrekt 
landschap met kleine dorpen, boerderijen en een mooie natuur. Wij gaan een wandeling maken 
door de Millingerwaard, een gevarieerd natuurontwikkelingsgebied dat onderdeel uitmaakt van 
natuurgebied de Gelderse Poort. In 1990 begon men met de natuurontwikkeling vanuit 
Kekerdom, landbouwgrond werd omgezet in natuur. Men zag dit toen als kapitaalsvernietiging, 
maar nu blijkt dat de rust, de natuur en het landschap ook economische waarde heeft in de 
vorm van toerisme. Kijk, wij leggen rond 10.00 uur aan bij Hotel Oortjeshekken om koffie of 
thee te drinken met wat erbij… we zien dat de hotelgasten een uitgebreid ontbijt krijgen 
voorgeschoteld…mmm… da’s nog niet zo gek, kunnen we ook wel eens doen hoor ik al van 
diverse vlinderaars…. 
 
De Millingerwaard is een natuurlijk rivierenlandschap met ooibossen, rivierduinen, bloemrijke 
graslanden en in het wild levende kuddes Konikpaarden en Galloway runderen. Deze grote 
grazers zorgen ervoor dat de Millingerwaard open blijft en niet geheel dichtgroeit met bos. 
Sinds 2001 is het buitendijks gebied, op enkele snippers na, natuurgebied en vrij toegankelijk, 
men kan hier naar hartenlust rondstruinen. 
 
 
Na de koffiestop gaat het langs het water, waarin  
we de lepelaar zien foerageren en door de polder  
met 3 ooievaars op het nest, naar de oostkant van  
Kekerdom. De wandelschoenen aan, knapzak op de  
rug en daar gaan we dan. Eerst over de dijk die nog  
niet zo lang geleden is verzwaard. Hier groeit de  
cichorei, met zijn blauwe bloemen zagen we hem  
al tijdens de rit hier naar toe. De wortel wordt  
gebruikt als surrogaat voor koffie.   
 
En dan belanden we in het gebied vol kleigaten en zandafgravingen. We wandelen door een 
populierenbos, waar veel reuzenbalsemien groeit (mooie bloemen maar hij verspreidt zich 
enorm), dan door een wei waar we al snel de eerste vlinders zien: 3 icarusblauwtjes doen zich 
tegoed aan de klaver, het klein geaderd witje patrouilleert langs de rand van het water waarin 
een paartje knobbelzwanen ronddobbert, de gammauil en bruine zandoogjes vliegen bij 
benadering op.  
 
We volgen min of meer de gele route, en die gaat nu langs een ruige strook vol akkerdistels – 
heerlijk vlinderlekkers – waarin we naast icarusblauwtjes en bruine zandoogjes ook de 
dagpauwoog, gehakkelde aurelia, klein koolwitje en atalanta zien. Dan weer links, we moeten 
de blauwtjes goed bekijken, want hier kan ook het bruin blauwtje rondvliegen, een soort die 
vooral in het rivieren- en duingebied te vinden is, maar niet bij ons op de hoge zandgronden. 
Maar de bruingetinte blauwtjes worden toch als vrouwtjes icarus genoteerd, ze hebben nl. de 
typische wortelvlek op de onderkant van de voorvleugel en ook de oranje tekening op de 
bovenzijde van de vleugels is kleiner en minder contrastrijk als bij het bruin blauwtje. Het blijft 
toch opletten, elk blauwtje wordt nauwgezet bekeken!  



 
Even verder belanden we in een zandiger terrein, waar een heel andere plantengroei te vinden 
is. Op het jakobskruiskruid treffen we enkele rupsen van de jakobsvlinder, die met zijn geel-
zwarte strepen een waarschuwingssignaal uitzendt voor vogels: eet mij niet, want ik ben giftig. 
Overigens net als de waardplant zelf, daarom heeft een boer hem ook niet graag in de wei. Ook 
treffen we hier het oranje zandoogje aan en heel veel icarusblauwtjes. Aan planten noteren we 
o.a. zeepkruid, teunisbloem, koningskaars, aardbeiklaver, rode ogentroost en bezemkruiskruid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de steile oever van de plas waar we langs komen heeft de oeverzwaluw gebroed, we zien hier 
de vogels dan ook rondvliegen, laag boven het water scherend op zoek naar insecten. Door een 
open landschap met verschillende plasjes wandelen we verder, ondertussen weer plantjes en 
vlinders noterend. Om maar enkele planten te noemen: klein vlooienkruid, watermunt, 
moerasandoorn, wolfspoot, zwanenbloem, doornappel (ook erg giftig!), zomerfijnstraal, zwarte 
toorts, akkerkers, heelblaadje, late guldenroede, kaardenbol, enz. het muntvlindertje vliegt bij 
benadering op, hij is zo klein dat je hem gemakkelijk over het hoofd zou zien, maar prachtig 
getekend! Ook vliegen hier enkele lantaarntjes, donkere waterjuffertjes met aan het uiteinde 
van het lijf een stukje lichtblauw, dat wel licht lijkt te geven, vandaar zijn naam. 
 
De achterblijvers vinden nu toch nog enkele bruine blauwtjes! Deze vlinder vliegt van begin mei 
tot eind juni en begin juli tot begin oktober in twee, soms drie generaties. De vlinders besteden 
relatief veel tijd aan het zoeken van nectar van onder andere boerenwormkruid en duizendblad. 
De eitjes worden gelegd op diverse soorten ooievaarsbek, met name kleine ooievaarsbek en 
gewone reigersbek. De soort overwintert als halfvolgroeide rups in de strooisellaag.  
 

 



 
En wat de achterblijvers niet zagen, dat zag de voorhoede: de koninginnenpage! Een vrij 
schaarse standvlinder die vooral in de zuidelijke helft van het land wordt waargenomen. De 
laatste jaren komen er ook steeds meer meldingen uit de rest van Nederland, tot aan de 
Waddeneilanden toe. Het aantal exemplaren per jaar wisselt. Hij leeft in diverse biotopen, 
waaronder ruderale terreinen en kruidenrijke graslanden. De waardplanten zijn vooral peen, 
daarnaast ook andere schermbloemigen, zoals bevernel, engelwortel, pastinaak en venkel. Van 
half mei tot half juni en half augustus tot eind september kun je de fraai getekende kleurrijke 
rups aantreffen. Bij gevaar wordt een rood vorkvormig orgaan uitgestulpt waarmee de rups een 
doordringende stank verspreidt. De soort overwintert als pop in de kruidlaag De vlinder vliegt 
van eind april tot half juni en begin juli tot half september in twee generaties. De 
koninginnenpage wordt vaak bij heuveltoppen gezien waar mannetjes en vrouwtjes elkaar 
ontmoeten; dit gedrag wordt 'hill-topping' genoemd.  
 

 
 
Bij een plasje pauzeren we. Het is heerlijk warm in het zonnetje, sommigen van ons genieten er 
zelfs liggend in het gras van! Ook de libellen laten zich ondertussen mooi zien: o.a. de 
keizerlibel, kleine roodoogjuffer en houtpantserjuffer  worden gespot. Maar dan moeten we 
weer verder. We draaien ons om in de wandelrichting en dan…. zien we een donkere lucht 
aankomen! oei, als dat maar goed gaat!  
 
Door een bloemenzee wandelen we verder,  
kruisdistel, kaasjeskruid, reseda en pastinaak  
worden genoteerd. En dan barst de bui los,  
juist als we bij een grote plas aankomen.  
Regencapes aan, en dan overleggen we wat te  
doen met de rest van de dag. Nog naar de  
theetuin? Of toch maar verder lopen ? We  
besluiten het laatste te doen, de lucht ziet er  
zo grauw en grijs uit, dat wordt niks meer  
vandaag! Verder wandelend om de grote  
zandwinplas heen wordt het toch nog droog.  
 
We zien afgeknaagde boomstammen, hier heeft de bever zijn best gedaan. Ieder beverpaar 
knaagt in de Millingerwaard jaarlijks honderden wilgen en populieren om. Deze bomen groeien 
heel snel en de afgeknaagde stobben lopen makkelijk opnieuw uit. Met hun geknaag zorgen de 
bevers in het jonge zachthoutooibos voor de nodige structuur en verjonging. Ze maken open 
plekken in het bos zodat er ruimte komt voor kruiden en grassen.  



 

 
 
Op en langs het water zien we verschillende vogels: grauwe gans, blauwe reiger, meerkoet, fuut, 
aalscholver en nijlgans worden toegevoegd aan het lijstje. Evenals nog enkele plantjes: echt 
bitterkruid, wouw, heksenmelk en wilde bertram. Nog een enkele vlinder laat zich zien, maar 
geen nieuwe soorten meer. De volgende plas is rose gestoffeerd door de grote hoeveelheden 
kattenstaart, een prachtig gezicht! Ook groeit hier lidsteng en watergentiaan. In het Kijkhuis, 
een mooie vogelkijkhut, maken we de rugzak nog een stukje lichter. Er vliegen 2 ooievaars over 
en een visdief. In het water ligt een hele rij vlotjes om de zwarte stern broedgelegenheid te 
bieden. De knapzak is leeg en dan gaan we maar weer verder, langs het buitendijkse kerkje van 
Kekerdom af en dan over de dijk met onderlangs verschillende kleiwinputten wandelen we 
terug. De regencape moet weer aan, het blijft nu echt druppelen tot we bij de auto’s zijn.  
 
We gaan nog naar Millingen, waar we in het bezoekerscentrum rondkijken en daarna een hapje 
eten. Ondanks de regen kunnen toch terugkijken op een zeer geslaagde vlinderdag. Via een 
toeristische route (Christ-Christ i.p.v.Tom-Tom??) gaat het terug naar Dongen. 
 
       Fia Grootzwagers 
 
Planten en vogels zijn voor zover genoteerd allen in het verslag vermeld 
 
Lijstje met aantallen waargenomen vlinders: 
 
33 icarusblauwtje 
  3 klein geaderd witje 
11 gammauil 
10 bruin zandoogje 
  4 dagpauwoog 
  3 gehakkelde aurelia 
16 klein koolwitje 
  2 atalanta 
  2 bruin blauwtje 
  2 oranje zandoogje 
  1 koninginnenpage 
  3 muntvlindertje 
  5 rupsen jakobsvlinder 
 


