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Heemstede/Bloemendaal – In het 
weekend van 15 tot en met 17 juli is 
de jaarlijkse tuinvlindertelling van De 
Vlinderstichting. Iedereen met een 
tuin of een balkon kan meedoen via 
www.tuintelling.nl. Dankzij deze tel-
ling weet De Vlinderstichting welke 
vlinders er in de zomer in tuinen 
rondvliegen. Met die informatie kun-
nen ze beter beschermd worden.

Eind juni en begin juli vlogen er veel 
vlinders. Vooral de dagpauwoog was 
veel te zien. Hoe zal dat half juli zijn? 
Dat zal blijken als er veel mensen 
meedoen aan de telling. De weers-
verwachtingen zijn gunstig: het 
wordt behoorlijk warm, dus er zullen 
waarschijnlijk veel vlinders geteld 
kunnen worden.

Vorig jaar
Vorig jaar in 2021 zijn er ruim 10.000 
tellingen gedaan en werden onge-
veer 110.000 vlinders geteld. De 
nummer 1 was toen al heel erg snel 
duidelijk: de atalanta. Deze was ont-
zettend talrijk in 2021. Er werden 
tienduizenden exemplaren gezien en 
hij was ook in veel tuinen aanwezig: 

84 % van de tellers zag een of meer 
atalanta’s. De dagpauwoog eindigde 
op nummer op nummer 2 het klein 
koolwitje werd derde.

Vlinders herkennen en melden
Iedereen kan zijn of haar waarne-
mingen van vlinders in de tuin direct 
doorgeven via www.tuintelling.nl. 
Klik op de knop Start met tellen om 
bij de tuinvlindertelling te komen. 
Kunt u de vlinders nog niets zo goed 
uit elkaar  houden? Download dan 
de vlinderherkenningskaart (of be- 
stel de papieren versie op dezelfde 
website.

Drie tips voor een 
vlindervriendelijke tuin
Tuinen zijn belangrijk leefgebied 
voor vlinders. Wat kun je doen om 
vlinders naar je tuin te lokken?
•  Plant nectarrijke bloemen voor 

vlinders;
•  Zorg voor voedselplanten voor 

rupsen;
•  Gebruik geen gif.

Kijk voor alle informatie en meer 
tuintips op: www.vlinderstichting.nl.

Jaarlijkse tuinvlindertelling van 
15 t/m 17 juli: telt u mee?

Parelmoervlinder (mannetje). Foto: Bart Jonker.

LEZERSFOTO

Heemstede - Pjotr van Oeveren stuurde deze foto’s van bonte spechten 
in zijn tuin, naar aanleiding van een inzending van de Tuinenwedstrijd. Hij 
licht toe: “Mevrouw Dorland zag drie spechten in haar tuin (blz 10 van de 
laatste Heemsteder). Spechten zijn inderdaad schuw, maar met wat 
geduld lukt het om een foto te maken, zoals deze met de vader met 2 
jongen op de stam en de vader die één van de jongen voert”, aldus Pjotr.

Bonte spechten in de tuin

KEN UW BOS

Door Ems Post  

We kunnen het bos dus 
dromen. Zet ons op een 
willekeurige plaats in Groe-
nendaal en we komen het 
bos wel uit. Het wordt iets 
uitdagender om elk object in het bos te benoemen, 
maar ook daar komen de meesten van ons wel uit. Dat 
merkten de Vrienden vorig jaar aan het grote aantal 
goede antwoorden op de fotoquiz in deze krant. 

Toch stond ik vanmorgen voor een raadsel. Kleine 
houten paaltjes met een oranje kop stonden in het bos 
langs het pad richting de Lelievijver en in de buurt van 
de Kop en Schotel. Wat was hier aan de hand? Komen 
er lantaarnpalen? Nieuwe bomen; welke dan? Is het 
voor een hek? Riolering? Schrikdraad voor de Schotse 
Hooglanders?

Nee nee, het antwoord is weer heerlijk eenvoudig: 
Landschap Noord-Holland wil het Buitenplaatsenpad 
over de historische buitenplaatsen Leyduin, Harte-
kamp, Overplaats en Groenendaal beter ‘bepalen’ voor 
hun wandelaars. En dat wordt zeer professioneel 
aangepakt, kan ik u zeggen. Het worden palen met 
wegbewijzering! Zij wel!!! 

Er is al eens overleg geweest of er geen naambordjes in 
Groenendaal kunnen komen om de historische achter-
grond wat beter te kunnen duiden. Zoals de Adriën-
nelaan of de Pottenlaan. Wie weet trouwens waar die 
Potten gebleven zijn? Maar de gemeente gaf tot op 
heden geen gehoor en nu gaat het Landschap met de 
kluif ervandoor. Nou ja, als ze dan ook maar het hele 
bos doen tot en met de Paardenwed.

Misschien is het een idee ook het ooit speciaal voor 
Groenendaal gecomponeerde gedicht op te nemen in 
de tekst van de route. Ik voeg het in elk geval nu vast 
hier voor u bij:

Zorgt, dat ieder die hier wandelt
Evenveel geniet, als gij,
Hindert niemand, richt geen schâ aan
Dan eerst is een ieder vrij.

Wordt niet ’t groene mos ontheiligd 
Door een vod of vuil papier?
Wordt de rust der stille lanen
Niet geschonden door getier?

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Op ons duimpje

Foto: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Heemstede - Tineke Pepping stuurde deze foto’s van haar mooie tuin 
naar de redactie. “Mijn tuin ligt op het noorden, maar er is de hele dag 
door zon”, vertelt Tineke.
“In de loop der jaren heb ik veel planten uitgewisseld met vrienden en 
waar nodig bijgekocht. Ik ben trots op de boom links die uit een zaadje 
is opgegroeid. Dikke duiven hebben onlangs de rode besjes eruit gepikt  In alle jaargetijden is het genieten”, aldus 
Tineke.

Ook meedoen? 
Wilt u ook meedoen aan onze Tuinenwedstrijd? Dat kan! Heeft u een tuin of balkon? Zijn deze zeer de moeite 
waard om te laten zijn in onze krant? Heeft u de ultieme groene vingers? Of heeft uw tuin/balkon een bijzonder 
ontwerp of wilt u laten zien wat er allemaal groeit en bloeit? Doe dan mee! Vertel in het kort wat over uw eigen 
tuin of balkon en mail dit samen met uw tuinfoto’s voorzien van naam, e-mailadres en telefoonnummer naar 
redactie@heemsteder.nl, onder vermelding van ‘Tuinenwedstrijd’. U kunt inzenden tot en met zondag 31 juli.
Tuincentrum De Oosteinde is de jury en stelt voor de fraaiste tuin of het mooiste balkon een cadeaubon van maar 
liefst 100 euro beschikbaar voor de winnaar. De mooiste inzendingen van tuinen of balkons krijgen een ereplaatsje 
in onze krant. De winnaar wordt in augustus bekendgemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Heel veel succes! 

Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde: 
“Veel planten uitgewisseld met vrienden”


