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Elk jaar vindt op de eerste zaterdag van november de 

Natuurwerkdag plaats. Jong en oud kan die dag wer-

ken aan het behoud en herstel van natuur en land-

schap. Op het Kootwijkerzand waren ruim driehonderd 

vrijwilligers op de been om te werken aan onder andere 

het leefgebied van de kleine heivlinder. Onder leiding 

van tientallen medewerkers van Staatsbosbeheer en De 

Vlinderstichting is er erg hard gewerkt.

Het werk bij Radio Kootwijk werd georganiseerd door 
Staatsbosbeheer in samenwerking met IVN Lunteren-
Barneveld en De Vlinderstichting. Vrijwilligers, deelne-
mers en medewerkers gingen de natuur een handje 
helpen, om de unieke flora en fauna in dit schitte-

Werken voor 
de kleine heivlinder

rende stuifzandgebied te behouden. Alleen op het 
Kootwijkerzand is de kleine heivlinder met zijn slimme 
schutkleur nog te vinden. Het stuifzand, het leefgebied 
voor deze uiterst zeldzame vlindersoort, groeit steeds 
verder dicht. De mossoort grijs kronkelsteeltje legt 
grote stukken zand vast en er kiemen erg veel dennen, 
waardoor het zand nog meer wordt vastgelegd. De 
rups van de kleine heivlinder, die zich pas in de loop 
van de zomer ontpopt tot vlinder, overwintert nu diep 
weggedoken in graspollen. 

Na een vriendelijk welkomstwoord van de boswach-
ter houden de werkbegeleiders hun bordjes met 
werkvaknummers omhoog om de ruim driehonderd 
deelnemers te verdelen in verschillende werkploe-
gen. Alle begeleiders van De Vlinderstichting en 
Staatsbosbeheer zijn ervaringsdeskundigen; ze zijn 
vraagbaak en geven instructies over hoe te zagen, te 
knippen en te plaggen. De vrijwilligers geven duizen-
den dennen het nakijken. Jonge jeneverbesboompjes 
worden vrijgesteld van brutale dennenopslag en 
vogelkers. Een groep plaggers komt plaatselijk klein-
schalig mos wegplaggen. Jong en oud, man en vrouw 
steken de handen uit de mouwen voor de kleine hei-
vlinder en natuurlijk voor al die andere specialisten die 
open zand nodig hebben.

De Vlinderstichting vindt het fantastisch dat zo veel 
mensen zich hebben ingezet voor dit bijzondere 
gebied en zijn bewoners. We hopen dat de kleine hei-
vlinder zich na de werkzaamheden de komende jaren 
verder in aantal kan uitbreiden. Uiteraard houden we 
nauwlettend in de gaten hoe het met deze vlinder 
gaat. Omdat het een van de zeldzaamste soorten 
van ons land is, is het een van de doelsoorten uit de 
campagne ‘Tien voor 12!’ van De Vlinderstichting. Wilt 
u deze, of een van de andere elf soorten steunen, kijk 
dan op www.tienvoor12.nu en adopteer een vlinder.
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