MET DE VLINDERWERKGROEP NAAR ZUID-LIMBURG
Zaterdag 19 juli zou er een vlinder-exc ursie zijn naar Zuid-Limburg. Het was die dag echter verschrikkelijk warm,
niet te doen voor veel mensen. De tocht is uitgesteld naar 9 augustus, toen het gelukkig een stuk frisser was. We
zijn gestart bij Fort Sint Pieter, waar we, na een kopje koffie met Limburgse vlaai, vol goede moed op pad
gingen. Vanaf het parkeerterrein gingen we met een trap de berg op, langs het fort af. Hier genoten we van het
mooie uitzicht op de stad Maastricht.

Het imposante fort dateert uit het begin van de 18e eeuw. Het werd gebouwd in een vijfhoek en diende als
verdediging van de zuidelijke vestingmuren van de stad voor aanvallen vanuit het zuiden. Vanuit het fort zou
elke zuidelijke aanval afgeslagen kunnen worden . in 1794 werd het fort in de rug aangevallen door de Fransen
tijdens een van de vele belegeringen van Maastricht. In het begin van de 19e eeuw is het nog ingrijpend
gemoderniseerd om aan de eisen van de tijd te kunnen voldoen. Het fort verloor zijn verdedigingsfunctie na het
opheffen van de vesting Maastricht in 1857.
Bovenaan de trap kwamen we op de Sint-Pietersberg. Het is eigenlijk geen berg, maar een plateau dat
uitgesneden is door de Maas. Het plateau herbergt een heischraal grasland, waar vele bijzondere planten
groeien, zoals grote en kleine tijm, kleine pimpernel en kandelaartje. Om het bloemrijke grasland te behouden
wordt het begraasd door mergellandschapen en gehooid. Er vlogen hier tientallen bruine zandoogjes rond, een
echte graslandvlinder.

In de graslanden groeide ook veel klaver, waaronder de rolklaver, de waardplant van het icarusblauwtje. Het
mannetje is felblauw, het vrouwtje is variabel van kleur, zij kan zelfs bruin zijn. Niet te verwarren met het bruin
blauwtje, wat we tijdens de voorbereiding wel zagen. Die is altijd bruin met oranje vlekjes langs de gehele
vleugelrand. Het vrouwtje van het bruin blauwtje legt de eitjes op reigersbek en ooievaarsbek.
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Al wandelend naderden we de rand van het plateau, waar de kronkelende Jeker een dal heeft uitgesleten. Op
de tegenoverliggende berg liggen de wijnvelden van de Apostelhoeve. Langs de rand stonden de meidoorns al
volop te pronken met hun felrode bessen, een heerlijke wintervoorraad voor de vogels.

We lieten de rand weer achter ons en wandelden door de velden en langs bosranden naar een andere afgrond,
die van de ENCI-groeve. Er is hier een mooi uitkijkpunt gemaakt, de KIEKOET, waar je met veel geluk de Oehoe
kunt spotten, de grootste uilensoort ter wereld. Wij zagen hem niet. De vogelwand is zoveel mogelijk gemaakt
met natuurlijke materialen, er liggen takkenrillen rondom waar vogels, kleine zoogdieren, vlinders en andere
insecten in kunnen schuilen of broeden. In 2018 sluit de mergelgroeve en wordt deze grotendeels teruggegeven
aan de natuur. De kalk uit de groeve is een belangrijke grondstof voor de cementindustrie.

Een stukje verder kwamen we op het hoogste punt van het plateau, aan de ene zijde zagen we de groeve, voor
ons de Maas. Hier kwam een oranje luzernevlinder snel voorbij vliegen. Deze trekvlinder komt sommige jaren
met zuidelijke winden ons land bezoeken. De bovenkant van de vleugels is oranjegeel. Langs de achterrand
bevindt zich zowel op de voorvleugel als op de achtervleugel een brede donkere band; bij het mannetje is deze
band rond de vleugelpunt door lichte aders onderbroken. De vrouwtjes zijn oranje en hebben oranjegele
vlekken in de donkere band langs de achterrand. De vlinder rust met dichtgevouwen vleugels. Open,

kruidenrijke terreinen, zoals bloemrijke graslanden, (luzerne)akkers, braakliggende grond en ruigten. Tijdens de
trek en zwerftochten kunnen de vlinders overal worden waargenomen. Als waardplant heeft hij diverse
vlinderbloemigen, waaronder luzerne en wikke.

hier slingerden bosrank en heggewikke zich een weg naar het licht, steun zoekend bij bomen en struiken. Hier
spotten we een bont zandoogje, hij houdt van donkere plekken met lichte zonbeschenen vlekjes. Zo ziet hij er
ook uit: donker bruin met lichte vlekjes. Door de weiden met mergelschapen wandelden we naar de hoeve
Zonneberg, een rijksmonument uit mergel opgetrokken (1873). Links van ons het uitzicht in het Maasdal.

Een atalanta kwam hier voorbij gevlogen. Door het bos ging het verder, hier zaten de bonte zandoogjes achter
elkaar aan, een mooi schouwspel , maar het is een heus gevecht om een territorium! Mannetje bont zandoog
gaat op een zonnig plekje zitten, in afwachting van een langskomend vrouwtje. Zij wordt met open vleugels
ontvangen, maar als er een mannetje langs komt, wordt deze met veel gevaarlijk ogend vleugel geflapper
verjaagd. We kwamen aan bij Hoeve Lichtenberg, eeuwenoud. Onder de fraai carréboerderij liggen nog
fundamenten uit de 12e eeuw. Hoeve Lichtenberg is een verbastering van het woord Hoeve Lochtenborg,
oftewel hooggelegen kasteel. De kasteeltoren van de hoeve is een van de oudst nog zichtbare kasteelrestanten
van Nederland. Door twee oorlogen en een brand is het kasteel diverse malen volledig verwoest, alleen de toren
heeft het telkens overleefd. In de 17e eeuw is op de fundamenten van het kasteel een gesloten hoeve heropgebouwd. We gingen door de monumentale poort naar binnen en sommigen van ons beklommen de toren, met
een geweldig uitzicht op de wijde omgeving.

We lieten de hoeve weer achter ons en wilden snel op zoek naar het restaurant, maar…. Daar konden we niet
aan voorbij! Een Spaanse Vlag! En niet zo eentje die wappert aan een vlaggenstok,neen, een vrij zeldzame
overdag vliegende nachtvlinder! Hij is goed te herkennen aan de groenzwarte voorvleugel met crèmkleurige
strepen en de rode, oranje of gele achtervleugel met zwarte vlekken. Hij komt bij ons alleen voor in het zuiden
van Limburg. De laatste jaren wordt hij iets vaker en op meerdere plaatsen waargenomen. Hij leeft in vochtige
bossen en struwelen in de directe omgeving van warme kalkgraslanden. Als waardplant heeft hij diverse
kruidachtige planten, zoals brandnetel, koninginnenkruid, dovenetel, weegbree en hondsdraf. De vlinder vliegt
van begin juli tot eind augustus in 1 generatie. Op warme dagen zijn de vlinders actief en bezoeken ze bloemen
van o.a. distels, koninginnenkruid en vlinderstruik. Ook ’s nachts vliegen ze en komen dan op licht af. De soort
overwintert als jonge rups. In juni verpopt hij.

Met moeite kwam men na een tijdje weg van deze plek. Via een holle weg daalden we af. We zagen hier
verschillende gevlekte aronskelken waarvan de bessen al mooi rood verkleurd waren. Bij Slavante, een
voormalig casino, werd de lunch gebruikt. We hadden hier fraai uitzicht op de Maas en het Maasdal. Na de
lunch keerden we terug richting de auto’s, eerst onderlangs de mergelwand, waar de Kluis van Slavante, een
voormalige kluizenaarswoning ligt. In de onderaardse kalksteengroeven van de Sint Pietersberg lagen in de
Tweede Wereldoorlog belangrijke kunstwerken, waaronder de Nachtwacht van Rembrandt. De mergelwand is

deels onttrokken aan het oog door afhangende begroeiing van de bruidssluier en bosrank.

Door de weiden klommen we weer een stuk, onderlangs Hoeve Zonneberg langs, waar vlindertjes weer de
aandacht trokken, o.a. het bruin zandoogje en het hooibeestje. Het hooibeestje vliegt van eind april tot eind
september in twee elkaar overlappende generaties. De vlinders zoeken nectar in ruigten en bloemrijke
graslanden op allerlei soorten planten. De mannetjes bezetten een territorium en maken patrouillevluchten. De
soort overwintert als halfvolgroeide rups; op warme winterdagen is de rups soms actief. De verpopping vindt
plaats aan een stevige grasstengel laag bij de grond.

Wandelend langs de flank van de Sint-Pietersberg, met uitzicht op de dichter bij komende stad Maastricht,
bereikten we in korte tijd de parkeerplaats weer. We reden naar Kanne, waar we nog een rondje liepen in het
Popelmondedal. Zachtjes klimmend door de velden en boomgaarden, waar de geelgors zijn hoogste liedje ten
gehore bracht, kwamen we bij de Duivelsgrot. Op de grond kroop een rups van de dagpauwoog.

De Duivelsgrot of Wijngaardgroeve is een klein gangenstelsel in de Sint-Pietersberg, in het droogdal
Popelmondal. De groeve is lange tijd een stal voor dieren en een opslagplaats geweest. Op de hellingen groeien
zeldzame kalkminnende planten waar onder het geel zonneroosje. We wandelden links langs de groeve af en

troffen in de struiken de gehakkelde aurelia aan. Ook enkele witjes vlogen hier rond, helaas geen boswitje. Via
een trappenpad klommen we omhoog om weer op het plateau van de Sint-Pietersberg te belanden.

Hier hadden we weer een machtig uitzicht op het Jekerdal en de Cannerberg met het sprookjesachtige
terrassenkasteel Neercanne.

Al wandelend bovenlangs het Popelmondedal ontdekten we nog andere vlindersoorten, waaronder de kleine
vos, de oranje luzernevlinder, de atalanta, het oranje zandoogje en het boomblauwtje. Ook troffen we hier
enkele sint-jansvlinders aan, een overdag vliegende nachtvlinder. De vlinders bezoeken bloemen van onder
andere distels. De mannetjes maken patrouillevluchten, op zoek naar onbevruchte vrouwtjes. Eigenlijk waren
we op zoek naar 2 zeer zeldzame vlinders, het bruin dikkopje en het kaasjeskruiddikkopje, die werden de
voorgaande dagen steeds gemeld hier. We waren dan ook de koning te rijk toen we uiteindelijk één van deze
soorten zagen: het kaasjeskruiddikkopje. Deze vlinder was uitgestorven in Nederland sinds 1953, maar sinds
2009 worden er weer enkele exemplaren waargenomen op 2 plaatsen in Zuid-Limburg. Het vrouwtje legt de
eitjes op heemst en kaasjeskruid, bij voorkeur op jonge planten. De rups is bijna het hele jaar te vinden en
overwintert in de strooisellaag. In het voorjaar vindt de verpopping plaats.

Helemaal gelukkig met deze vondst daalden we weer af naar Kanne. Daarbij zagen we ook nog een kleine
vuurvlinder, ook altijd een feest om dit fraaie kleine vlindertje te spotten.

En zo kwamen we weer terug bij de auto’s, na nog een stop om iets te eten ging het terug naar Dongen. Tot een
volgende keer!
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