
MET DE VLINDERWERKGROEP NAAR DE LANGSTRAAT 

 

Maandag 22 april, 2e Paasdag, gaat de Ken en Geniet naar  

De Langstraat, een oer-Hollands slagenlandschap met lang- 

gerekte percelen grasland met sloten en elzen, die vroeger  

hout leverden en de oevers van sloten verstevigden. Het is een 

erfenis van de ontginning van land in de Middeleeuwen. 

De gebieden De Dulver, De Dullaert, De Hoven, De Dellen en 

Het Labbegat vormen tezamen het natuurgebied  

De Langstraat. 

 

We gaan een bezoek brengen aan De Dullaert, een landgoed dat is ontgonnen tussen 1936 en 

1939 in opdracht van verzekeringsmaatschappij “de Utrecht”. We zien hier de kenmerkende 

slagen terug, maar ook broekbossen, blauwgraslanden, knotwilgenlaantjes en er zijn een 6-tal 

petgaten gegraven waar zeldzame planten groeien, en weer veenvorming op gang komt. De 

landhekken van het oude landgoed zijn in ere hersteld en prijken op verschillende 

toegangspaden. 

 

  

  
 

We gaan hier op zoek naar het Oranjetipje, een prachtig vlindertje waarvan het mannetje fel 

oranje vleugelpunten heeft. Het vrouwtje is wit, net als de andere witjes. De onderzijde van de 

vleugels is groen gemarmerd. Het vrouwtje legt de eitjes o.a. op pinksterbloem, en deze plant is 

in de Langstraat volop te vinden.  

 



    
 

We kunnen hier in het vroege voorjaar ook andere witjes aantreffen, evenals de Kleine 

Vuurvlinder, het Boomblauwtje, de Dagpauwoog, de Kleine Vos en het Bont Zandoogje. Op de 

petgaten dobberen wilde eend, kuifeend, krakeend en fuut, ook broedt hier elk jaar een paartje 

knobbelzwanen op een enorm groot nest. In de bosjes zingt de Tjiftjaf zijn naam, de Zwartkop 

ratelt zijn liedje aan één stuk door, allerlei kleine vogeltjes zijn hier thuis. In de lucht vliegt altijd 

wel een Buizerd rond, glijdend op de termiek op zoek naar prooi. Ook kunnen we hier al de 

eerste libellen zien, de Vuurjuffer, de Platbuik en de Viervlek.   

        

    

We vertrekken voor deze excursie bij de Salamander om 13.00 uur. Als U mee wilt gaan met 

deze excursie, dan kunt U zich opgeven voor donderdag 18 april 19.00uur bij: 

Fia Grootzwagers  0162-517996  vlinder@kenengeniet.nl 

Christ Grootzwagers 0162-312116  voorzitter@kenengniet.nl
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