
 
 

Gastcolumn Duinstichting juli 2022: Joop de Wit – 

Gids in de Schoorlse Duinen, in de ban van natuur 

     
      

 

Volwassen libelle 

In het voorjaar en zomer houd ik mij bezig met onder andere lentewandelingen: veel 

voorjaarsplanten en ontluikende knoppen van bomen en kan ik ontzettend genieten van de 

vele insecten die dan tevoorschijn komen. Met name in juni komen vanuit vennen en 

meertjes vele prachtige soorten libellen en juffers uitsluipen (uitsluipen is de metamorfose 

van larve in het water tot volwassen libelle of juffer). 

 

                                      
           

Vanaf het voorjaar zijn ook de zandhagedissen weer te zien. Met enig geduld en  

voorzichtigheid lopen ze voor je lens langs als je met je fototoestel op de grond ligt op de  

juiste plaatsen.  

           
     

Juli is het tijd voor de dennenorchis, een orchidee die in Nederland zeldzaam 

is, maar in Schoorl met tienduizenden exemplaren voorkomt vanwege de 

relatief oude dennenbossen. Je moet er wel voor op je knieën. En dan wordt 

het augustus, waarin de vele heidevelden (dat is de natuurlijke begroeiing 

van onze kalkarme zandgrond) paars kleuren en waar het dan zoemt van de 

vele bijen en andere insecten. Als je daar niet blij van wordt. 



Met name in de herfst ben ik bijna elke dag onderweg met excursies over paddenstoelen die 

gelukkig nog veel in het Schoorlse gebied te vinden zijn.      

    

Die glunderende kinderen, als ze vliegenzwammen (de bekende rood 

met witte stippen) zien staan, geweldig! Ook zijn er excursies voor hen 

die al het nodige van paddenstoelen weten, waarbij wat meer over 

typische eigenschappen en groeiplaatsen wordt verteld en ook een 

paddenstoelendag met lezing, maaltijd (champignonsoep o.a.) en een 

excursie. 

Achter het Buitencentrum van Staatsbosbeheer wordt elk jaar een 

paddenstoeltafel ingericht (en frequent ververst) met algemene 

soorten die in het Schoorlse te vinden zijn. Voor die tafel is altijd grote belangstelling met 

veel vragen over onder andere eetbaarheid en giftigheid van paddenstoelen. Vragen die dan 

uiteraard beantwoord worden. 

Het overdragen van natuurkennis en natuur-fascinatie zit mij in het bloed en dat 

geeft mij veel energie. In de late herfst en winter ben ik in mijn eigenlijke 

woonplaats, wachtend op het volgende voorjaar. 

 

En oh ja, ik ben niet principieel tegen het kappen van (dennen)bomen, ik ben er 

vooral vóór dat de Schoorlse natuur mooier en beter wordt (of op z’n minst hetzelfde blijft) en 

dat de biodiversiteit toeneemt (of eigenlijk flink toeneemt). 

 

 

 

 
 

 

       

            

    


