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Een inventarisatie van een tuin in Noordwijk leverde een 
17-tal landslakkensoorten op. Naast een paar bekende 
tuinslakken, vonden we een paar opvallende soorten voor 
een tuin. De Grote clausilia, het Dwergpuntje, Genaveld 
tonnetje en Aardschijfje waren onverwachte vondsten. 
Omdat de tuin groot is en er allerlei verschillende 
leefplekken waren, hadden we wel wat meer soorten 
verwacht dan in een standaard tuin. Maar niet de 4 
genoemde. Naast de inheemse soorten, werden er enkele 
nieuwkomers uit het zuiden aangetroffen: Gekielde 
loofslak en Genaveld tonnetje. 
Hoe de soorten hier zijn gekomen is niet goed te zeggen. 
De mogelijkheden: ze leefden hier al voor dat de tuin werd 
aangelegd, meegekomen met gekochte tuinplanten, 
meegekomen met spullen na een vakantie in het buitenland 
of met vogels. Zowel de dieren als hun eieren kunnen 
gemakkelijk onbedoeld door mensen meegenomen 
worden. 
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Mariska de Graaff & Kees Verweij 
 
Op 20 juli jl. stond er een bericht van Koos Dijksterhuis in 
de krant, waarin hij melding maakte van een broedgeval 
van een Hop in het noordelijk gedeelte van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. Het ging hier om het 
tweede broedgeval in Nederland in deze eeuw. Het 
broedgeval was heel succesvol, want er vlogen 5 jonge 
Hoppen uit het nest.  
In ieder geval belandde een van deze jonge Hoppen in het 
net van het vogelringstation. In aansluiting op dit bericht 
kwam Mariska met de mededeling, dat er op 17 en 19 juli 
twee jonge Hoppen zijn geringd. Ze heeft ook zelf op 12 
juni Hoppen gezien, maar moest beloven hierover haar 
mond te houden, hetgeen niet meeviel. Ze mocht overigens 
meehelpen met het vangen van de jonge vogels, wat ze 
heel leuk vond. Zo vindt ze het elke keer weer een 
verrassing, wat je in zo’n net op het vogelringstation 
aantreft. 
 
P.S. Bij dit bericht moest ik aan Willem Baalbergen 
denken, die tijdens vroegere excursies in Frankrijk en 
Spanje er alsmaar niet in slaagde een Hop waar te nemen, 
terwijl de andere deelnemers aan de excursie wel Hoppen 
zagen. Gezamenlijk hebben we met Wim Baalbergen 
menig “hoppig stukje” moeten afzoeken om voor Willem 
de zo begeerde Hop te vinden, hetgeen uiteindelijk toch 
wel lukte. Willem hoeft niet meer naar Spanje, want we 
hebben nu een “hoppig stukje” vlakbij. 
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