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Jelle van Dijk 
 
Herman van Oosten 2018. De tapuit. Uitgeverij Atlas 
Contact Amsterdam / Antwerpen. 259 p. Prijs € 22. 
 
De serie vogelmonografieën van Atlas Contact is verrijkt 
met een mooi boek over de Tapuit. Al eerder is opgemerkt 
dat in deze serie grofweg twee typen zijn te onderscheiden. 
In het ene geval heeft de auteur de literatuur goed 
doorgenomen en die informatie aangevuld met eigen 
waarnemingen (bijv. De spreeuw, De meerkoet). In het 
andere geval staat het eigen onderzoek centraal (bijv. De 
koekoek, De zilvermeeuw). Het boek van Herman van 
Oosten hoort duidelijk in die tweede groep thuis. 
Voor 1990 waren overal in de open Noordwijkse duinen 
Tapuiten te zien. Een paar jaar later waren daar nauwelijks 
tien van over en in 2004 werd voor het laatst met 
zekerheid gebroed. Alleen op de Waddeneilanden, in de 
duinen bij Castricum en Den Helder en in het 
stuifzandgebied bij Appelscha (Aeckingerzand) wisten 
Tapuiten zich te handhaven. In 2007 begon Herman van 
Oosten de populatie bij Castricum te bestuderen. Dit leidde 
in 2015 tot het proefschrift On the brink of extinction. 
Biology amd conservation of the Northern Wheatear. 
Op enthousiaste wijze neemt Herman van Oosten de lezer 
mee naar ‘zijn’ Vogelduin bij Castricum. Om mogelijke 
antwoorden op zijn vragen te geven, gaat hij alle nesten 
van Tapuiten zoeken om vervolgens alle jongen een unieke 
code met kleurringetjes te geven. Hierdoor kan hij allerlei 
vragen beantwoorden ten aanzien van plaatstrouw, 
overlevingskans, polygamie en tweede broedsels. Met 
camera’s legt hij vast welke insecten aan de jongen 
gevoerd worden. Natuurlijk wil hij ook weten welke 
insecten in het Vogelduin aanwezig zijn in verband met de 

vastgestelde prooidierkeuze. Zijn bevindingen legt hij 
naast die van het onderzoek in het Aekingerzand en de 
duinen bij Den Helder. Toch blijven belangrijke vragen 
deels onbeantwoord zoals de invloed van de predatie door 
vossen. Op de Waddeneilanden komen geen vossen voor, 
maar ook daar is van achteruitgang sprake. Heeft de sterke 
terugloop van het aantal konijnen een bepalende rol 
gespeeld?  Konijnen bieden de mogelijkheid om in 
verlaten holen te broeden en ook zorgen ze er met hun 
geknabbel voor dat er veldjes zijn waar Tapuiten op 
insectenjacht kunnen gaan. Het dichtgroeien van het open 
duin met lage vegetatie vanwege de stikstofdepositie, 
versterkt door de afname van het aantal konijnen, heeft 
ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld.  
Belangrijk voor onze regio is de vraag of er kans is op 
terugkeer van de Tapuit als broedvogel. Volgens Van 
Oosten kan dat alleen als er op niet al te grote afstand een 
florerende bronpopulatie aanwezig is. Dat zou dan de 
kwijnende populatie van Castricum moeten zijn. De 
situatie bij Castricum en Den Helder is inmiddels zo 
kwetsbaar geworden, dat predatie door vossen bestreden 
wordt door houten nestkasten in te graven. 
Het boek gaat niet in op ontwikkelingen elders in West-
Europa. Overal in het laagland verdwijnen de Tapuiten en 
alleen op hooggelegen, stenige vlakten weet deze soort 
zich goed te handhaven. Zo broeden in de Zwitserse Alpen 
nog zo’n 50.000 paren! 
Het boek verscheen in 2018 en kan dus geen aandacht 
geven aan het spectaculaire jaar 2019. 
Er kwamen verrassend veel Tapuiten terug uit Afrika wat 
leidde tot veel broedgevallen. Zo nam het aantal paartjes 
bij Den Helder toe van 25 in 2018 tot 42 in 2019. Dit 
resultaat werd vermoedelijk mogelijk gemaakt door een 
hoge overleving van de uitgevlogen jongen in de zeer 
droge zomer (veel insecten) van 2018. De Tapuiten van dat 
jaar gingen in topconditie naar Afrika en gelukkig keerden 

vele daarvan terug (jongen 
40%, volwassen vogels 
60%).  
 
Leni Duistermaat 2020. 
Heukels’ Flora van 
Nederland. Uitgever 
Noordhoff Uitgevers  & 
Naturalis Biodiversity 
Center. 841 p.  
Prijs € 54,95. 
 
Op 13 februari werd in 
Naturalis de 
vierentwintigste druk van 
Heukels’ Flora van 
Nederland gepresenteerd. 
Zo’n 200 floristen en 
belangstellenden waren op 
de feestelijke bijeenkomst 
in Leiden afgekomen. Naar 

dit boek werd reikhalzend uitgekeken, want de vorige druk 
stamde uit 2005 en was nodig aan een grondige herziening 
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toe. In de periode na 2005 zijn 120 nieuwe soorten in ons 
land ontdekt. Het gaat hierbij alleen om soorten die door 
Naturalis op de Standaardlijst van de Nederlandse Flora 
zijn geplaatst. Een nieuwe soort dringt pas tot die lijst door 
als er ten minste drie locaties zijn waar de soort ten minste 
drie jaar achtereen aanwezig is geweest. De laatste jaren 
worden met deze spelregels gemiddeld zeven nieuwe 
soorten per jaar aan de Standaardlijst toegevoegd. Daarbij 
zijn veel planten uit onze bebouwde omgeving, namelijk 
tweederde deel van de nieuwkomers. Het zijn vooral 
soorten uit zuidelijke landen die zich het eerst in de stad 
laten zien, omdat de iets hogere temperatuur en allerlei 
‘rommelhoekjes’ een goed vestigingsklimaat bieden. 
De nieuwe flora is ruim 150 pagina’s dikker dan zijn 
voorganger. Alle nieuwe inzichten ten aanzien van 
naamgeving en systematiek zijn hierin verwerkt. De 
gebruiker van het boek zal dan ook af en toe de 
wenkbrauwen fronsen als een hem bekende plant nu een 
andere naam gekregen heeft of als een soort nu een 
ondersoort wordt genoemd. De wijzigingen en de 
namenlijst van de nieuwe soorten nemen acht pagina’s in 
beslag!  Trouwe bezoekers van www.waarneming.nl 
zullen veel namen wel (her)kennen, omdat de meeste 
namen al in gebruik waren op deze website. Al die 
veranderingen maken duidelijk dat er vaak besloten moest 
worden om bij een nogal variabele soort tot één soort met 
ondersoorten of tot twee aparte soorten moest worden 
besloten.  
Wat de afbeeldingen betreft is veel materiaal uit de vorige 
druk gebruikt. Daarbij zijn nog steeds tekeningen uit de 
eerste druk uit 1883 te vinden!  Voor aanvulling bij ‘oude’ 
soorten zoals zaden en bloemdetails en voor de illustraties 

bij de nieuwe soorten hebben veertien tekenaars 
medewerking verleend. Daarbij is ook Anita Walsmit 
Sachs die enkele workshops botanisch tekenen in het Jan 
Verwey Natuurcentrum heeft verzorgd. Lang niet van elke 
soort is een afbeelding opgenomen. Dat is tegenwoordig 
beslist geen ramp, want van elke soort zijn goede foto’s te 
vinden op www.waarneming.nl. Ook op 
www.verspreidingsatlas.nl zijn uitstekende foto’s te 
vinden. Bovendien geeft een kaartbeeld een veel beter 
overzicht van de verspreiding dan de korte opmerkingen 
per floradistrict in het boek.  
Voor het op naam brengen van planten is dit boek 
onmisbaar. Bij sterk op elkaar gelijkende soorten gaat het 
om kenmerken als beharing, vorm van de kelk of vorm van 
de meeldraden. Meer aandacht voor details heeft 
bijvoorbeeld geleid tot de constatering dat Koolzaad 
zeldzaam is en niet algemeen zoals in de vorige druk was 
te lezen. Het op naam brengen van een plant met behulp 
van uitgebreide ‘sleutels’ en nauwkeurige beschrijvingen 
uit een dik boek als Heukels’ Flora van Nederland zal 
beginnende floristen wellicht afschrikken. Veel 
aantrekkelijker lijkt het gebruik van een handige App op je 
telefoon. De App die www.waarneming.nl tegenwoordig 
aanbiedt als hulp bij de determinatie (Obsldentify) geeft 
echter in veel gevallen niet de juiste naam. Die Apps 
zullen nog wel wat beter worden, maar het gebruik van een 
degelijke flora als de Heukels’ Flora zal ook in de nabije 
toekomst onmisbaar zijn. Leni Duistermaat verdient een 
groot compliment voor jarenlang monnikenwerk om de 
beste flora van Nederland weer helemaal up-to-date te 
maken. Die complimenten gelden ook voor de specialisten 
die de tabellen van ‘moeilijke’ groepen bewerkten. 

 
Jelle van Dijk 
 
In april 2018 verscheen het boek Van Aardaker tot 
Zwanenbloem, Flora van de Duin- en Bollenstreek. 
Hierin is vastgelegd, wat er tot en met december 2017 over 
de verspreiding van plantensoorten in onze regio bekend 
was. De eerste aanvulling verscheen in de Strandloper van 
december 2018. Kort hierna stuurde Sipke Gonggrijp een 
aanvulling. Hij stelde vast dat de foto op pagina 219 niet 
de Smalle olijfwilg Elaegnus angustifolia betreft maar de 
soort Elaegnus umbellatum, een olijfwilg waarvoor tot 
voor kort nog geen Nederlandse naam was bedacht. Die 
Nederlandse naam, Smalle olijfwilg, is nu wel te vinden in 
de nieuwste druk van Heukels’ Flora van Nederland die 
op 13 februari verscheen. In deze flora zijn 120 soorten 
opgenomen die nog niet in de vorige druk (2005) waren te 
vinden. Zie voor meer bijzonderheden over de nieuwe 
Heukels’Flora bij “Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek”. 
De forse uitbreiding van het aantal opgenomen soorten laat 
zien hoe snel onze flora verrijkt wordt met soorten die 
vooral uit meer zuidelijk gelegen landen afkomstig zijn. 
Dat 80 van die 120 soorten zich eerst in het stedelijk 
milieu vestigen is al uitvoerig in onze regionale flora 

beschreven. Het is in de stad gewoon een paar graden 
warmer dan in het open veld.  
Er zijn inmiddels zoveel soorten bijgekomen dat Ton 
Denters, de stadsplantenspecialist van Amsterdam, 
besloten heeft om in 2020 een nieuw boek te publiceren 
over de stadsplanten van Nederland en Vlaanderen. 
Dat er een ongekende golf van nieuwe soorten ons land 
‘binnenspoelt’, blijkt ook uit de lijst van nieuwe soorten 
voor onze regio in het afgelopen jaar. Een deel van de 
nieuwkomers betreft soorten die Sipke Gonggrijp in 
januari 2019 op een aantal campings in onze regio aantrof. 
Sipke, specialist wat vegetatieve kenmerken van klavertjes 
betreft, ontdekte vooral op camping de Noordduinen in 
Katwijk verrassend veel nieuwe soorten. Ook bezocht hij 
de campings Koningshof (Rijnsburg), Op Hoop van Zegen 
en Sollasi (beide Noordwijkerhout).  
De lijst met nieuwe soorten is ditmaal zo lang geworden, 
dat de bespreking van de overige bijzondere soorten naar 
het juninummer van de Strandloper is doorgeschoven. In 
onderstaand overzicht zijn ook enkele gevallen van voor 
2019 opgenomen die pas nu bekend werden. Van de 
soorten met alleen de Latijnse naam is nog geen 
Nederlandse naam vastgesteld.  
 


