
 
 

Douwes natuurnieuws  september 2022  

Gemuizel  

Vorige keer werd geschreven over dode muizen op de dijk met de vraag om welke muis het ging en 

inderdaad het waren Bosspitsmuizen. Na twee dagen kwam ik er weer langs en eigenlijk op de zelfde 

plek lag er weer een. Het vreemde is dat deze diertjes geen verwondingen vertoonden. Wat mij wel 

opviel dat er een huiskat regelmatig daar achter de dijk rond struinde. 

 

Vlinders 

 

 

 

 



 
 

Op een plek nabij een vlinderstruik zaten drie verschillende soorten vlinders mooi op een rij op de 

grond.  

 

Bij ons in de tuin landen twee Koolwitjes die 

in copulatie waren. Van Witjes zijn er wel wat 

meer te zien de laatste tijd.  

 

 

 

 

Op een koolplant landde een koolwitje die begon 

met ei-afzetting niet onder het blad maar plakte 

deze er boven op.  

 

 

 

 

 

Heeft u ook de indruk dat er minder vlinders aanwezig zijn dit seizoen? Vermoedelijk komt het door 

de aanhoudende droogte dat de vlinder zich moeizamer kan ontwikkelen.   



 
 

Hotel voor insecten 

In allerlei maten en 

vormen zijn ze in de 

handel te verkrijgen. 

Bij deze vier op een rij 

kunnen wij zien dat er 

goed gebruik van is 

gemaakt gezien de 

vele gaatjes die zijn 

afgesloten.  

 

 

 

 

 

Vaak zie ik de Pottenbakkerwesp hier 

gebruik van maakt. 

 

 

 

 

 

 

 

Boeren 

Overal zagen wij dat er 

geprotesteerd werd tegen het 

beleid uit Den Haag en terecht 

als je als regering niet wil 

luisteren. Dat doet verdriet 

zoals dit object uitbeeldt op 

een strategisch punt langs de 

weg.  

 



 
 

Nachtvlinders 

Bijna elke week wordt 

er onderzoek gedaan 

naar de aanwezige 

nachtvlinders op doek 

en in lichtvallen. Ook 

op smeer kunnen 

vlinders afkomen maar 

ook oorkruipers, 

pissebedden en meer 

soorten zoals deze slak 

die er zin in had om te 

snoepen.  

 

 

 

 

 

Als u goed oplet dan kunt u overdag een Kolibrievlinder aantreffen in de tuin. Razend snel kan deze 

met de lange tong van bloem naar bloem gaan en er voor blijven hangen. Deze nachtvlinder is zowel 

overdag als nachts actief en is familie van de pijlstaarten, een trekvlinder die tien jaar terug 

nauwelijks in ons land voor kwam.  



 
 

Jagers 

Het valt mij tegen 

dat er maar weinig 

grote libellen te zien 

zijn die door tuinen 

en over 

waterpartijen hier in 

West-Friesland 

jagen. Hopelijk dat 

het per gebied 

verschilt. Gelukkig 

dat deze 

Paardenbijter wel 

even een 

rustmoment nam. 

Ze vliegen later 

zoals in augustus en 

september en dan 

zijn ze met 

meerdere actief.  

Op een sloot langs het Weelenpad met waterlelies en grote bladen was een groep van wel duizend 

schaatsenrijders aan het jagen.  

 

 

 

 

 

Deze kunnen snel over het waterlopen dankzij hun lange midden- en achterpoten, die het gewicht 

over het wateroppervlak verdelen. Zie de putjes (kringen) om de poten. Met hun korte voorpoten 

vangen ze hun prooien door middel van trillingen aan het oppervlak. 



 
 

 

 

Kokmeeuwen jagen vaak Meerkoeten de stuipen op het lijf door al vliegend naar beneden te duiken 

als de koet net bovenkomt. 

 



 
 

Vogeltrek 

De jachthaven van Andijk werd bezocht door Spreeuwen die massaal op trek gaan. De 

masten en afmeertouwen werden in beslag genomen om te rusten.  

 

 

 

 

Ook op de keien langs de kust lande deze jonge spreeuw die verbaasd om zich heen keek: 

waar zijn mijn gevederde vrienden?  

 

 

 



 
 

Op zaterdag 1 oktober wordt de Euro Birdwatch 2022 gehouden. Op veel plaatsen in veel 

landen zullen de telposten weer bemand worden om de langstrekkende vogels te tellen.  

Ook bij de vuurtoren ‘De Ven’ zal van zonsopkomst 07:41 uur tot de middag geteld worden. 

Veel vogels volgen de dijk die voor de vogels ook plekken biedt om te rusten. Ook op de dijk 

Enkhuizen / Lelystad zien we vaak grote zwermen Spreeuwen die op de vangrail zitten naast 

het langs razend verkeer. 

 

 

 

Douwe Greydanus  

  


