
MET DE VLINDERWERKGROEP NAAR MEIJENDEL 

Zaterdag 11 mei organiseert de vlinderwerkgroep weer een mooie tocht, ditmaal naar 
Meijendel, een uitgestrekt duingebied in de buurt van Wassenaar. Het gebied wordt 
beheerd door duinwaterleidingbedrijf Dunea. Verspreid in het gebied liggen vele 
duinmeertjes en plassen waar rivierwater wordt ingebracht en waar drinkwater wordt 
gewonnen.   

Binnen Meijendel worden drie landschapstypen onderscheiden, te weten; het buitenduin, 
het middenduin en het binnenduin. Elk met hun eigen flora en fauna geven ze het gebied 
een gevarieerd karakter. Zo zijn er open duin, duinstruweel met duindoorn en liguster, 
vochtige – en droge duinvalleien, bossen, rietland en open water te vinden. Wanneer je van 
het buitenduin richting binnenduin gaat, dus meer landinwaarts, wordt de begroeiing steeds 
hoger. 

  

  

In de duinvalleien is de soortenrijkdom erg hoog en de duingraslanden bloeien in de volop, 
er kunnen zelfs al diverse soorten orchideeën in bloei staan, maar ook groeit hier Parnassia 
en Kruisbladgentiaan. Hier heb je grote kans op het zien van bijzondere vlinders, zoals de 
Kleine Parelmoervlinder, het Bruin Blauwtje en de Argusvlinder.  

   



Er zijn 34 soorten libellen waargenomen. Het gebied is verder erg waterrijk en heeft 
verschillende waterpartijen waar de vogels druk in de weer zijn, zoals de Dodaars, Geoorde 
Fuut, Krakeend, Blauwborst en Rietgors. Ook de IJsvogel laat zich nu en dan zien. De 
nachtegaal is hier nog volop aanwezig. 

   

De koning van Meijendel is de Zandhagedis, een vrij forse hagedis waarvan het mannetje 
in het voorjaar opvallend groene flanken heeft. 

 

Er vertrekken wandelroutes vanaf de verschillende parkeerplaatsen en midden in Meijendel 
bevindt zich het bezoekerscentrum boerderij Meijendel. Wij gaan de gele route volgen, met 
een zijsprong naar de Libellenvallei en mogelijk een uitstapje naar een uitzichtduin. Vlakbij 
de boerderij is ook een heemtuin aanwezig waar ook regelmatig vlinders te zien zijn.  

We vertrekken voor deze excursie op zaterdag 11 mei bij de Salamander om 9.00 uur. Als 

U mee wilt gaan met deze excursie, dan kunt U zich opgeven voor donderdag 9 mei 

19.00uur bij: 

Fia Grootzwagers  0162-517996  vlinder@kenengeniet.nl 

Christ Grootzwagers 0162-312116  voorzitter@kenengniet.nl 

Zorg voor voldoende eten en drinken, neem een lunchpakketje mee. Voor en na de 
wandeling is er gelegenheid om bij het bezoekerscentrum iets te nuttigen, tijdens de 
wandeling komen we geen horeca tegen.  
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