
 

 

 

 

 
Overdag of ’s Nachts?  
Wist je dat er ’s nachts heel veel leven is in jouw tuin? Er zijn ruim 1600 soorten nachtvlinders,  
terwijl er slechts ongeveer 65 soorten dagvlinders zijn.  
Het verschil tussen dag- en nachtvlinders lijkt heel simpel.  
dagvlinders vliegen overdag en nachtvlinders ’s nachts. Maar dat is niet helemaal waar!  
Sommige nachtvlinders vliegen ook overdag.  
 
Om echt zeker te weten of je een dagvlinder of nachtvlinder ziet, kun je kijken naar de voelsprieten 
(antennen) of stand van de vleugels.  

 
Voelsprieten 
Zit er een soort ‘knopje’ aan het eind van de antenne?  
Dan is het een dagvlinder.  

 
Zijn de antennen draadvormig of geveerd? Dan is het een nachtvlinder.  

 
 
Stand van de vleugels  
Wanneer dagvlinders rusten, houden ze hun vleugels meestal dichtgeklapt boven hun lichaam. 
Nachtvlinders doen dat anders, zij leggen hun vleugels juist plat.  
Maar let op! Een zonnende dagvlinder legt haar vleugels ook vaak plat.  

 
Waar vind je nachtvlinders?  
Nachtvlinders kunnen dus gelokt worden met lekkere geuren, die ze ruiken met hun antennes.   
Je kunt daarvoor je eigen ‘stroop’ maken. Door de stroop op bomen te smeren komen de vlinders op 
het goedje af om lekker te snoepen. En dan kunnen wij ze goed bekijken. 
 

Wanneer stropen? 
Stropen werkt het beste in het voorjaar en in de nazomer.  
De meeste vlinders vliegen op een warme, windstille avond. 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
Er zijn veel recepten voor stroop. 
Iedere nachtvlinderaar heeft zijn eigen favoriete recept.  
Belangrijkste ingrediënten zijn: suiker, fruit en alcohol.  
De alcohol verspreidt de geur van de zoetigheid beter.  
 

LET OP: VRAAG EEN VOLWASSENE OM HULP BIJ DIT RECEPT!  
 
Nodig:  

 Een glazen of plastic pot met deksel  

 Een lepel of stok om mee te roeren 
 
Recept: 

 1 pot keukenstroop (of schenkstroop) 

 2 eetlepels extra suiker 

 Bier, wijn of vruchtenlikeur (flinke scheut)  

 Appelmoes (of overrijpe bananen)  
 
Maak dit recept in de ochtend, of een dag van tevoren, dan kan het alvast lekker gisten!  
 

1. Schep of schenk een flinke hoeveelheid stroop in de pot.  
2. Schep nu een paar flinke eetlepels appelmoes in een pot.  
3. Schep de suiker er door. 
4. Roer alles goed door elkaar zodat het mengt.  
5. Schenk nu de alcohol voorzichtig bij het mengsel.  

Let op, doe er niet te veel in.  
Het moet een lekker stroperig goedje worden,  
maar niet te dun.  

 
 
 
 
 
Nodig:  

 Potje met zelfgemaakte stroop 

 Kwast (Let op, je kunt wel een oude kwast gebruiken, maar zorg dat hij goed schoon is!) 
 
Zo doe je het:  

1. Een uur voor zonsondergang smeer je het mengsel met een kwast op bomen of muren. 
2. Smeer op verschillende plekjes een paar kwaststreken.  
3. Smeer op ooghoogte en op meerder zijden van de boom.  
4. Een windstille, donkere plek is het beste!  
5. Klaar met smeren? Dan is het wachten totdat het donker wordt!  

  



 

 
 
 
 

 
 

 
 
Als de zon onder is, kun je op zoek naar de nachtvlinders. 
Vanaf 22.00 uur laten de meeste nachtvlinders zich zien, maar je kunt natuurlijk zo lang doorgaan als 
je zelf wilt!  
 
Nodig: 

 Zaklamp  

 Fototoestel of mobiele telefoon 

 App ObsIdentify  

 Zoekkaart Nachtvlinders  
 
Aan de slag:  

1. Bekijk alle plekken waar je stroop hebt gesmeerd. 
2. Schijn voorzichtig met de zaklamp op de stroopplek.  
3. Zie je een nachtvlinder? Maak dan een foto met je camera of mobiel. 

Vaak zijn de vlinders klein en op een foto kun je makkelijk uitvergroten. 
Zoom goed in en gebruik je flits.  

4. Wil je weten hoe de vlinder heet? Kijk op de zoekkaart. 
Je kunt ook de app ObsIdentify gebruiken.  
Als je een foto uploadt in de app, vertelt de app welke vlinder je hebt gevonden!  
Heb je ook een account aangemaakt, dan kun je je waarneming zelfs bewaren en zo 
meehelpen aan het onderzoek naar nachtvlinders.  

 
 
 
 


