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De rode hooiwagen (Opilio
canestrinii) is nu een van de alge-
meenste soorten in onze provincie,
terwijl hij pas zo’n 17 jaar in
Nederland voorkomt. De voorheen
algemene muurhooiwagen (Opilio
parietinus) is daarentegen nauwe-
lijks meer te vinden. De strekpoot
(Dicranopalpus ramosus) is pas
ongeveer 15 jaar uit ons land
bekend. In het najaar van 2005
werd hij voor het eerst in onze pro-
vincie ontdekt te Purmerend
(Noordijk & Wijnhoven, 2006). In
2007 bleek de soort heel algemeen
in Amsterdam-Oost; in het najaar
van 2008 zag ik ze ook op Texel.
De spectaculairste ontwikkeling is
echter de kennelijke uitbreiding
van de reuzenhooiwagen, een voor
de wetenschap nog niet beschreven
soort. Expert Hay Wijnhoven ont-
dekte deze soort bij Nijmegen. En
niet een paar, de soort is hier en
daar met vele honderden bijeen
aangetroffen.

Omdat de poten van het tweede
pootpaar tot 9 cm lang worden, is
de spanwijdte van dit dier maar
liefst 18 cm! Na de ontdekking
dook het dier ook op in Drenthe, in
Utrecht en ook in onze provincie:
Osdorp, Westzaan en Schagen. De
meeste meldingen kwamen via
waarneming.nl. ‘Schagen’ betrof
een ‘heel nest’ in een pallet hout
dat uit Marokko was geïmporteerd;
deze vondst werd al in 2000/2001
gedaan door medewerkers van een
houtverwerkingsbedrijf. Na de
media-aandacht in 2008 berichtten
ze Hay dat ze vorig jaar weer met
enkele waren gevonden. Een twee-
tal speurtochten dit najaar in en
buiten de loods leverden nog enke-
le individuen op. Deze waren door
een van de houtverwerkers zorg-
vuldig in een botervloot bewaard…
De laatste vondst deed ik zelf, in
Amsterdam-Oost. Hier zat een
groepje van vijf onder een rand van
een muurtje.

Meestal, wanneer een nieuwe soort
in ons land wordt ontdekt, weten
we zijn naam wel, al is het soms
even zoeken. Kijk maar bij vogels
of kreeftachtigen. Bij deze hooiwa-
gen lijkt het er echter op, dat deze
enorme soort nog niet voor de
wetenschap beschreven is. Het land
van herkomst is ook nog onbekend.
Inmiddels heeft hij al wel een
Nederlandse naam!

Foto’s of exemplaren in ethanol (of
desnoods spiritus) kunnen altijd
worden opgestuurd: foto’s zijn
natuurlijk ook te plaatsen op het
forum van www.waarneming.nl.
Met dank aan Hay Wijnhoven voor
het gebruiken van enkele foto’s en
voor het leveren van waardevol
commentaar.

David Tempelman

De hooiwagenfauna van Nederland is in beweging!
De spectaculairste ontwikkeling van dit moment is de
mogelijke uitbreiding van een voor de wetenschap
geheel onbekende soort: de reuzenhooiwagen.

Reuzenhooiwagens
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dus eerder weg dan de jonge vogels.
Landelijk zijn de grootste aantallen
in de Oostvaardersplassen vastge-
steld. Op 11 juli zijn ruim 1.200
grutto’s waargenomen, waarvan
bijna 800 jongen. Op 11 juli zijn in
de Oostvaardersplassen 780 en in
het Lauwersmeer 50 jongen geteld.
Op een paar andere plaatsen hebben
diverse waarnemers nog eens 60
jonge vogels gemeld. Voor dit
weekend is landelijk de teller gestokt
op een totaal van 890. In het twee-
de landelijke telweekend van 18-20
juli zijn op 22 plaatsen 511 jongen
geteld, met in de Oostvaardersplassen
261. Uit het landelijk onderzoek
blijkt dat in 2008 het laagste aantal
is vastgesteld van de afgelopen
drie jaar (Gerritsen, 2008).
Enkele conclusies
Plas-drasterreinen hebben een
belangrijke betekenis als slaap-
plaats voor de grutto en in mindere
mate voor wulp en scholekster. In
2008 zijn weinig kemphanen waar-

genomen op slaapplaatsen. Het
voorkomen van deze soort op
slaapplaatsen wordt sterk bepaald
door de weersomstandigheden tij-
dens de trek. Bij veel oostenwind
zijn er meer kemphanen. Het aantal
grutto’s en wulpen op slaapplaatsen
is sterk afgenomen ten opzichte van
de jaren negentig. Bij de grutto is
een duidelijke relatie zichtbaar met
de afname van de broedpopulatie.
Voor de wulp is er geen directe
oorzaak aan te wijzen.
Wel valt op dat op enkele slaap-
plaatsen waar in de jaren tachtig
vele honderden wulpen kwamen
slapen er nu geen meer zijn.

Door het tellen van jonge grutto’s
kunnen we moelijk iets zeggen
over de jaarlijkse jongenproductie.
Het is aan te bevelen de geschikte
locaties jaarlijks begin juli te tellen.
Door het aandeel jonge grutto’s ten
opzichte van de adulte vogels te
bepalen, krijgen we vooral inzicht
in de wegtrekperiode van de adulte

� Onder water gezet grasland bij Krommeniedijk. Foto Onno Steendam.

vogels en niet in het broedsucces
van de grutto’s.
Dankwoord
Dit artikel kon alleen worden
gepubliceerd dankzij het noeste tel-
werk van de vele vrijwilligers. Zij
worden hartelijk bedankt voor hun
inspanningen.

Frank Visbeen & Dirk Tanger
Landschap Noord-Holland
www.kenniscentrumweidevogels.nl
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� Figuur 6. Aantal wulpen
op plas-dras-terreinen in
Noord-Holland in 2008.


