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Verslag eitellingen sleedoornpage seizoen 2021-2022 

 

Inleiding 

De sleedoornpage is een zeldzame en beschermde dagvlinder in Nederland. Vanwege de 

verborgen leefwijze van deze vlinders is het gemakkelijker om een beeld van de trend in 

aantallen en verspreiding te krijgen door in de winter naar de eitjes te zoeken. Dit verslag 

geeft een overzicht van de resultaten van het zoeken naar de eitjes in het seizoen 

2021/2022. Het seizoen loopt van augustus, wanneer de eerste eitjes gelegd worden, t/m 

april, als de eitjes uitkomen. 

De aantallen zijn gebaseerd op waarnemingen in de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF). Sommige eitjes zijn dubbel ingevoerd in de NDFF. Er is geprobeerd om daar rekening 

mee te houden maar dat is niet altijd mogelijk, vooral niet in plaatsen waar veel waarnemers 

actief zijn. Ook waarnemingen waarvan de locatie is vervaagd of die onder embargo staan 

kunnen niet altijd meegenomen worden in de aantallen. 

Resultaten 

De afgelopen winter zijn veel mensen weer druk bezig geweest met het zoeken naar eitjes 

van de sleedoornpage. Dit jaar werden 6548 eitjes gevonden, fors meer dan de 2497 van 

vorig seizoen en weer bijna terug op het niveau van 2018. Doordat er veel regen is gevallen 

groeiden de sleedoorns beter en waren er meer geschikte takken om de eitjes op af te 

zetten. Bovendien was er door het vochtige weer meer nectar beschikbaar voor de imago’s 

en hadden de rupsen in het voorjaar meer te eten. 

In bijlage I staat een kaartje van de verspreiding in Nederland. Bijlage II bevat een overzicht 

van de aantallen per gemeente en bijlage III de aantallen per provincie. Bijlage IV toont een 

overzicht van de georganiseerde zoekdagen. 
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Aantallen per seizoen vanaf 2015

 

De meeste populaties lieten een hoger aantal zien dan vorig seizoen. Plaatsen/populaties 

met een record aantal eitjes waren Arnhem, Bennekom, Duiven, Huissen, Leersum, 

Westervoort, Zuid-Limburg en Zwolle. Er werden geen eitjes meer gevonden in Angerlo, 

Hattem, Wolvega en Zuidwolde. Minder eitjes waren er in Amersfoort, 

Overlangbroek/Langbroek en Velp. In Vaassen werden voor het eerst eitjes gevonden. 

Gelderland was dit jaar de provincie met de meeste gevonden eitjes, vooral in de regio 

Arnhem waren de aantallen hoog. Op de tweede plaats staat Overijssel. Samen zijn ze goed 

voor 87% van de aantallen gevonden eitjes in het hele land. In Drenthe en Fryslân werden 

geen eitjes meer gevonden en in Utrecht minder dan vorig seizoen. In Noord-Brabant 

werden meer eitjes dan vorig jaar gevonden. In de overige provincies komt de soort niet 

(meer) voor. 
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Hieronder volgt een overzicht per provincie en plaats. Indien de naam van de plaats niet 

dezelfde is als de naam van de gemeente wordt de gemeentenaam achter de plaatsnaam 

vermeld. Toelichting bij de kaartjes: in donkerrood de verspreiding in 2021/2022, in grijs de 

verspreiding vanaf 2010/2011. 
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Fryslân 

De enige plek in Fryslân waar de sleedoornpage voorkomt is Wolvega. De bijdrage aan het 

totale aantal landelijk gevonden eitjes was deze winter 0%. Dat wil nog niet zeggen dat de 

soort er verdwenen is, het komt hier vaker voor dat er een of meer jaren achter elkaar geen 

eitjes gevonden worden maar dat ze daarna toch weer opduiken. 

 

Kilometerhokken van de vindplaatsen in Fryslân in de winter 2021/22 

Wolvega (gemeente Weststellingwerf) 

In Wolvega is op verschillende plekken gezocht maar niks gevonden. Vorig jaar werden nog 3 

eitjes in het sportpark de Molenwiek gevonden. Wel is daar deze winter gesnoeid, waardoor 

de sleedoorns weer jonge scheuten gaan maken. Als de soort hier nog voorkomt zijn er 

volgend jaar hopelijk weer geschikte struiken om de eitjes op af te zetten. 
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De locatie in sportpark de Molenwiek in Wolvega is deels gesnoeid. 
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Drenthe 

De enige plek in Drenthe waar de sleedoornpage voorkomt is Zuidwolde. De bijdrage aan het 

totaal aantal landelijk gevonden eitjes was deze winter 0%. Het is voor het eerst sinds we 

hier tellen dat er niks gevonden is. Het is mogelijk dat de soort hier nog steeds aanwezig is. 

 

Kilometerhokken van de vindplaatsen in Drenthe in de winter 2021/22 

Zuidwolde (gemeente de Wolden) 

In Zuidwolde is op verschillende plaatsen gezocht maar niks gevonden. Vorig jaar werden 

nog 3 eitjes in het dorp gevonden. Er is vorig jaar kleinschalig gesnoeid, wat geschikte takken 

voor de ei-afzet opleverde. Hopelijk is de soort hier nog niet verdwenen. 
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Overijssel 

In Overijssel had de sleedoornpage een goed jaar. De bijdrage aan het totale aantal landelijk 

gevonden eitjes was deze winter 27%. 

 

Kilometerhokken van de vindplaatsen in Overijssel in de winter 2021/22 

Steenwijk (gemeente Steenwijkerland) 

In totaal werden hier 368 eitjes gevonden, meer dan vorig jaar (264). Niet alle bekende 

locaties werden bezocht, dus er zullen nog veel eitjes onontdekt zijn gebleven. In de 

groenstrook langs het spoor, ook bekend als de Lange Baan, werden 172 eitjes gevonden, 

iets meer dan vorig jaar (131). Sportpark de Nieuwe Gagels deed het nog steeds niet goed, 

er werden maar 53 eitjes gevonden tegen 40 vorig jaar. In het Broekslagenbos slechts 27 

eitjes, hier is veel gesnoeid. Verder werden hier en daar wat plekken (gedeeltelijk) bezocht: 

Koterhoek (13 eitjes), Parallelweg (18 eitjes op jonge sleedoorns), het terrein van Kornelis 

Caps & Closures (39 eitjes), Ruxveenseweg (5 eitjes, veel bramen!), Oostermeenthepad (ivm 

snoeiwerkzaamheden 5 eitjes gered), Gasthuislaan/Jan van Riebeeckstraat (5 eitjes). 



14 
 

 

Hectarehokken van de vindplaatsen in Steenwijk in de winter 2021/22 

Zwolle 

In Zwolle is na een intensieve zoektocht met hulp van de insectenwerkgroep IVN/KNNV een 

record aantal eitjes gevonden, maar liefst 1334. Op de vaste routes werden nog weinig eitjes 

gevonden, al waren het wel bijna overal meer dan vorig jaar. Zandhove en de Oude Mars 

bleken ware trekpleisters te zijn. In het noorden van de stad werden maar weinig eitjes 

gevonden. Op de meeste monitoringroutes werden weer wat meer eitjes gevonden. 

IJsselallee: 53 eitjes, vorig jaar een dieptepunt met 19. 

Sportpark Jo van Marle: 81, vorig jaar een dieptepunt met 23. 

Schellerpark: 44, vorig jaar maar 3. 

Ittersummerpark: maar 1, vorig jaar 9. Dat komt doordat er beheer is uitgevoerd om de 

biodiversiteit op die plek te herstellen. 
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Beheermaatregelen in het Ittersummerpark. 

 

Op veel plaatsen met sleedoorns werd door vrijwilligers gezocht en vaak ook eitjes 

gevonden. Langs de taluds van de brug over het Zwarte Water (Hasseltse weg) werd wel 

gezocht op de vele sleedoorns maar niks gevonden. 

De gemeente Zwolle heeft samen met de insectenwerkgroep van KNNV/IVN en de ROVA 

(uitvoering groenbeheer) een beheerplan opgesteld om de biodiversiteit in de stad te 

vergroten en daarbij krijgt de sleedoornpage extra aandacht. Meer info hierover is te vinden 

op de website van de gemeente Zwolle (https://www.zwolle.nl/sleedoornpage). 

 

https://www.zwolle.nl/sleedoornpage
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Hectarehokken van de vindplaatsen in Zwolle in de winter 2021/22 

Ommen 

Na het dieptepunt van 7 eitjes vorig jaar ging het gelukkig weer iets beter, er werden nu 55 

eitjes gevonden. De camping was door de hoge waterstand maar moeilijk te onderzoeken, er 

werden toch nog 15 eitjes gevonden (vorig jaar 3). 40 eitjes in de Prathoek, vorig jaar 3. 

Olst-Wijhe 

Hier werd 1 eitje aangetroffen, nadat vorig jaar niks was gevonden. 
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Gelderland 

Nooit eerder werden in Gelderland zoveel eitjes gevonden als afgelopen seizoen, 3945 stuks! 

De bijdrage aan het totale aantal landelijk gevonden eitjes was deze winter 60%. 

 

Kilometerhokken van de vindplaatsen in Gelderland in de winter 2021/22 

Hattem 

Er is wel gezocht in Hattem maar helaas zonder resultaat. Hier zijn in het verleden wel eens 

eitjes aangetroffen maar er wordt niet ieder jaar structureel gezocht. Deze plek ligt niet ver 

van de populatie in Zwolle aan de overkant van de IJssel. 

Nunspeet 

14 eitjes in Nunspeet, 12 langs de Kienschulpenweg en 2 in het Edzard Koningpark. Vorig jaar 

11 eitjes, toen werden nog wat nieuwe plekjes in de wijk Het Hul gevonden, dit jaar is daar 

niet gezocht. 

Epe, Vaassen (gemeente Epe) 

Dit jaar werden in Epe 57 eitjes gevonden (vorig jaar 11), vooral in de nieuwe wijk langs de 

Klaarbeek. Daar werden ook weer nieuwe plekken ontdekt. In het bosje dat we al jaren 

onderzoeken worden de aantallen steeds lager maar er zijn in de wijk ook wat hoekjes met 

jongere struiken. In het Vegetelarijpark slechts 1 eitje, de weinige sleedoorns die er nog 

staan zijn groot en oud en hebben weinig jonge scheuten. In de aangrenzende wijk staan ook 
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hier en daar vooral oude sleedoorns en daar werd nog een eitje gevonden op een jong 

struikje. In Vaassen werden voor het eerst eitjes gevonden en wel op twee verschillende 

plekken, 12 in totaal. De soort werd hier wel verwacht, het is niet ver van bekende plekken 

in Apeldoorn en er zijn wel eens imago’s gespot. 

Apeldoorn 

Een mooi aantal in Apeldoorn, 336 stuks tegen slechts 124 vorig jaar. Er werden enkele 

nieuwe plekken gevonden en op een sleedoorn zaten zelfs 5 eitjes in een okseltje. 

Het Zuiderpark leverde 63 eitjes op, gelukkig weer wat meer dan de afgelopen 3 jaren. In 

Haringvliet werd voor het eerst niks gevonden (vorig jaar 6), maar de gemeente heeft er 

jonge sleedoorns aangeplant. Winkewijert helaas niks dit jaar, vorig jaar nog 1. In de 

heemtuin Matenpark werden 26 eitjes gevonden, het hoogste aantal ooit op die plek (vorig 

jaar 13). De Burcht 15 eitjes, vorig jaar 10. Lage Landenlaan helaas weer niks. Jagershuizen 

slechts 9, vorig jaar 12. Koningsbeek nu maar 6, vorig jaar werden daar voor het eerst eitjes 

gevonden (22). Bij Capgemini/Mobilis werden 17 eitjes gevonden, vorig jaar 3. In het 

Mheenpark slechts 3, vorig jaar 10. Driehuizen maar liefst 77 (vorig jaar 8), een record. De 

beste nieuwe locatie was Park Zuidbroek, daar werden 70 eitjes gevonden. 

 

Vrijwilligers zoeken naar de eitjes in Apeldoorn. 
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Hectarehokken van de vindplaatsen in Apeldoorn in de winter 2021/22 

Brummen 

16 eitjes gevonden, een vrij hoog aantal voor Brummen en iets meer dan vorig jaar (10). De 

soort zit vooral in parkje ’t Goor. Onzeker is of de sleedoorns bij Meidoornlaan 18/18A 

kunnen blijven staan vanwege sloop en nieuwbouw. Langs de De Visserstraat werd helaas 

niks gevonden (vorig jaar nog 5), de sleedoorntjes worden hier strak geschoren maar soms 

weten eitjes aan de snoeimessen te ontkomen. Voor het eerst een (helaas gepredeerd) eitje 

bij de Meengatstraat gevonden, waar veel sleedoorns staan. Hoewel daar niet alles is 

afgezocht werd er verder niks gevonden. 

Doesburg 

In Doesburg dit jaar 192 eitjes, verdeeld over diverse locaties in de wijk Beinum en meer dan 

de 115 van vorige winter. Langs de Bingerdenseweg ook dit jaar weer veel eitjes. Helaas 

werden en worden hier altijd veel struiken in de winter gesnoeid en er zijn daarbij helaas 

veel eitjes gesneuveld. Ook bij de Molengaarde werden de sleedoorns helaas deels gesnoeid 

voordat ze onderzocht konden worden. Er werden daar wel iets meer eitjes dan vorig jaar 

aangetroffen (40, vorig jaar 29). Er verdwijnen steeds meer sleedoorns uit groene hoekjes in 

de wijk. Wel werden 3 eitjes op een plek met jonge struiken langs de Angerloseweg 

gevonden. 
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Van deze heg in Molengaarde werden de meest geschikte takken gesnoeid. 

Angerlo (gemeente Zevenaar) 

Dit jaar wel gezocht op het bedrijventerrein De Koppeling en in het plantsoentje naast de 

provinciale weg maar niks gevonden. De andere bekende plekken werden niet bezocht. 

Vorig jaar nog 4 eitjes. 

Rheden, Velp (gemeente Rheden) 

Even gezocht op landgoed Heuven bij het bezoekerscentrum Veluwezoom en er werden 3 

eitjes gevonden. In de heemtuin werd deze keer niks gevonden. Vorig jaar is daar niet 

gezocht. Op landgoed Larenstein in Velp werden 14 eitjes gevonden, een redelijk gemiddeld 

aantal. Vorig jaar waren het 22. Deze populatie sluit aan bij die in Arnhem-Noord. 

Arnhem 

Dit jaar een record aantal eitjes in Arnhem, 1674 stuks. In Arnhem-Zuid kan de soort vrijwel 

overal waar sleedoorns staan aangetroffen worden. Vooral de wijken De Laar-Oost (742) en -

West (182) in Arnhem-Zuid waren heel goed bezet en ook Rijkerswoerd (197) deed het 

prima. Andere wijken in Zuid: Elden 67, Elderveld 199, Vredenburg (incl. Kronenburg en 

Immerloopark) 127, Malburgen 64. Alleen in de nieuwbouwwijk Schuytgraaf (10) zien we 

nog een zeer beperkte verspreiding maar dat lijkt een kwestie van tijd want er staan veel  

sleedoorns. In Meinerswijk (15) werden voor het eerst eitjes gevonden. Er werden nieuwe 

plekken gevonden in Elden, Elderveld, Malburgen, Vredenburg en Kronenburg. In Elderveld 

werden maar liefst 6 eitjes in een okseltje gevonden, dat zien we niet vaak. 
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In Elderveld zaten 6 eitjes in een okseltje van een sleedoorn, 5 op een rij en een op de basis 

van het zijtakje, nog net te zien op de foto. 

In Arnhem-Noord deed de soort het niet zo goed, al waren de aantallen op Hoogte 80 (24 

stuks) wel hoger dan vorig jaar (10). In de heemtuin Presikhaaf werden 5 eitjes gevonden, 

gelukkig weer iets meer dan die ene van vorig jaar. In Over het lange water (33) werden nog 

een paar nieuwe plekken met eitjes ontdekt (vorig jaar 27). Opvallend was het eitje dat werd 

gevonden hoog op de Veluwe op het veteranenlandgoed Vrijland, nadat daar diverse 

imago’s in de zomer zijn gezien. Ook een kleine plek in de wijk Hoogkamp in het 

noordwesten lijkt nogal geïsoleerd te liggen, daar werden voor het derde jaar op rij eitjes 

gevonden. 
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Hectarehokken van de vindplaatsen in Arnhem in de winter 2021/22 

Westervoort 

Na de ontdekking van de sleedoornpage bij de brug in Westervoort 2 jaar geleden werd de 

plaats nu ook weer onderzocht en dat leverde 159 eitjes op, weer wat meer dan de 116 van 

vorig jaar. Er werden wat nieuwe plekken gevonden, terwijl op sommige reeds bekende 

plekken de aantallen wel iets lager waren dan vorig jaar. De Mosterdhof was een goede plek, 

er staan dan ook mooie struiken onderaan en op het talud van de brug. 

Duiven 

Vorig jaar werd ontdekt dat de soort ook in Duiven voorkomt. Het Horsterpark is inmiddels 

goed bezet. Ook in het sportpark ten noorden van het spoor werden nu eitjes gevonden en 

daar is ook een imago gezien. Langs de Visserlaan/Westsingel werden ook weer eitjes 

gevonden, waaronder 5 in een okseltje.  
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Langs de Visserlaan in Duiven werden 5 eitjes in een okseltje van een sleedoorn gevonden. 

Meer richting centrum staan nog sleedoorns in het Gemünden am Mainpark, waar minder 

eitjes dan vorig jaar werden gevonden (2, vorig jaar 12). Bij het trapveldje aan de 

Breitnerstraat minder dan vorig jaar maar nog wel enkele eitjes (2, vorig jaar 4). Bij de 

Rubensstraat deze keer niks, vorig jaar 2. In het centrum nog 2 eitjes (vorig jaar 1), dit lijkt de 

meest oostelijke plek in Duiven te zijn want in het parkje De Nieuweling in het oosten werd 

niks gevonden, terwijl daar wel veel sleedoorns staan. 

Huissen (gemeente Lingewaard) 

Twee jaar geleden werd ontdekt dat de soort hier voorkomt en er werden heel veel eitjes 

gevonden dit jaar in Huissen, maar liefst 741 (vorig jaar 174). De populatie sluit aan bij die in 

Arnhem. In de wijk Zilverkamp staan veel sleedoorns, daar zijn de bewoners erg betrokken 

bij de nectarvoorziening voor de vlinders.  
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De sleedoornpage is een van de diersoorten die profiteren van de bloemenvelden in de wijk 

Zilverkamp in Huissen. 

De meeste eitjes werden echter in het Zeegbos langs het Exoduspad gevonden. De eitjes 

zaten veel op de jonge uitlopers die grotendeels niet weggemaaid zijn. Langs de dijk werden 

voor het eerst enkele eitjes gevonden. 
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Een locatie in het Zeegbos in Huissen waar veel sleedoorns staan en heel veel eitjes werden 

gevonden. 

Ede, Bennekom (gemeente Ede) 

In Ede 71 eitjes gevonden, gelukkig weer wat meer dan de 13 van vorig jaar. Op alle jaarlijks 

onderzochte plekken zoals de geluidswal (37), Jan Steenlaan (1) en Doesburgerdijk (28) 

werden eitjes gevonden en zo ook in het bosje vlak bij de geluidswal langs de Copernicuslaan 

(5). De rest van bedrijventerrein Frankeneng is niet onderzocht maar rond de 

hoogspanningsleiding komt de soort ook voor. 

In Bennekom werd voor het eerst wat uitgebreider gezocht en dit leverde enkele nieuwe 

plekken op, in totaal 9 eitjes. 

Wageningen 

Dit jaar 406 eitjes, flink meer dan de 147 van vorig jaar. Er worden veel waarnemingen 

dubbel ingevoerd omdat er veel zoekers actief zijn, lastig om uit te zoeken. 

Enkele plaatsen aan de rand en in het buitengebied van Wageningen werden bezocht, dit 

leverde overal eitjes op. Het gaat om de volgende locaties: 

NIOO binnenterrein: 36 

NIOO parkeerplaats: 8 

Natuurtuin Lumen: 18 

De Hoge Born: 99 
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Landgoed De Lieskamp: 4 

Dijkgraaf: 1 

De soort komt vooral in de noordwestelijke helft van de stad voor en kan daar overal 

worden aangetroffen waar sleedoorns staan. 

Helaas werd een belangrijke plek met sleedoorns langs de Rijnsteeg gerooid, nog voordat de 

struiken konden worden onderzocht op eitjes.  

 

Hectarehokken van de vindplaatsen in Wageningen in de winter 2021/22 
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Utrecht 

Niet zo heel veel eitjes in de provincie Utrecht afgelopen winter, slechts 124. De bijdrage aan 

het totale aantal landelijk gevonden eitjes was deze winter 2%. 

 

Kilometerhokken van de vindplaatsen in Utrecht in de winter 2021/22 

Leersum, Driebergen-Rijssenburg (gemeente Utrechtse Heuvelrug) 

Er werd gezocht op landgoed Kolland ten zuiden van Leersum. Hier werden 37 eitjes 

gevonden en dat waren er meer dan ooit, hoewel hier niet ieder jaar goed gezocht wordt. Er 

werd ook een nieuwe plek ontdekt. 
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Op deze locatie in Kolland werden voor het eerst eitjes gevonden. 

In Driebergen-Rijssenburg is voor het eerst gezocht in een vogelreservaat waar ook 

sleedoorns staan. Er werd niks gevonden, de plek ligt op flinke afstand van de 

dichtstbijzijnde bekende plek Sandenburg. 

Overlangbroek, Langbroek en Sandenburg (gemeente Wijk bij Duurstede) 

Broekhuizerstraat 2 eitjes. Verder in de buurt van Overlangbroek nog 57 eitjes gevonden, 

minder dan andere jaren. Sandenburg had een goed aantal van 41 eitjes dit jaar. In totaal 

101 eitjes in dit gebied, vorig jaar nog 182 maar er is wel minder goed gezocht dan vorig jaar. 

Amersfoort 

Toch nog 5 eitjes gevonden tegen 7 vorig jaar. De struiken leken er beter bij te staan dan de 

afgelopen jaren nadat ze lange tijd last hadden van de droogte. 

Soest 

Maar weinig eitjes in Soest, 18 tegen 6 vorig jaar. De sleedoorns lijken er nog steeds last van 

de droogte te hebben. 
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Noord-Brabant 

De bijdrage aan het totale aantal landelijk gevonden eitjes was deze winter 4%. 

 

Kilometerhokken van de vindplaatsen in Noord-Brabant in de winter 2021/22 

Kraaijenbergse plassen (gemeente Land van Cuijk) 

De enige plek in Noord-Brabant waar de sleedoornpage voorkomt is rond de Kraaijenbergse 

plassen. Hier werden ca. 245 eitjes gevonden, weer iets meer dan vorig jaar (188). 
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Limburg 

Een goed jaar in Limburg, diverse plekken hadden een record te pakken en ook het totaal 

was nog nooit zo hoog (439, vorig jaar 156). De bijdrage aan het totale aantal landelijk 

gevonden eitjes was deze winter 7%. 

 

Kilometerhokken van de vindplaatsen in Limburg in de winter 2021/22 

Vrakelberg (gemeente Voerendaal) 

Nooit eerder werden zoveel eitjes gevonden op de Vrakelberg, maar liefst 95. Vorig jaar 

waren dat er maar 19, wat ook al een goede score was. Er werden 5 eitjes op een nieuwe 

plek gevonden. 
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Fromberg (gemeente Voerendaal) 

Op de Fromberg werden 19 eitjes gevonden, een prima aantal. Vorig jaar waren dat er maar 

3. Helaas is er veel gesnoeid in het bovenste deel, er werd nog een eitje op een afgesnoeide 

tak gevonden. 

 

Deel van de Fromberg na de snoeiwerkzaamheden. 

Piepert (gemeente Gulpen-Wittem) 

Hier 70 eitjes gevonden, ook weer een record. Vorig jaar maar 27. In de onderste graft, waar 

vorig jaar niks zat, werden gelukkig weer eitjes gevonden. Er werden ook nog 2 eitjes lager 

op de helling langs de spoorlijn gevonden. En één eitje langs de Biesbergerweg die langs het 

terrein loopt. 

Kruisberg (gemeente Gulpen-Wittem) 

31 eitjes, gelukkig weer veel meer dan vorig jaar (8). Alle eitjes werden in het westelijke deel 

gevonden. 

Platte bosch (gemeente Gulpen-Wittem) 

Hier even gekeken maar de hele rand bleek geklepeld te zijn. Eerder was er al wel een eitje 

gezien dat we niet meer terug hebben gevonden. 

Elzetterbos Rott (gemeente Gulpen-Wittem) 

Dit jaar 17 eitjes, vorig jaar maar 5. Een prima aantal. 
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Bommerig (gemeente Gulpen-Wittem) 

Dit jaar met 26 eitjes het op een na hoogste aantal ooit, vorig jaar waren het maar 3. De heg 

staat pal tegen de weg aan en wordt altijd kort gehouden. 

Camerig (gemeente Vaals) 

Slechts 4 eitjes omdat sleedoorns op de tellocatie gesnoeid waren. De meeste eitjes zaten 

dan ook langs het pad van de Rozenhof naar de tellocatie. 

Cottessen (gemeente Gulpen-Wittem, gemeente Vaals) 

Er werden 56 eitjes gespot tegen 23 vorig jaar. Er zaten gelukkig ook weer eitjes aan de 

westkant van de Kleine Geul. Hogerop, ter hoogte van de groeve, is niet gezocht dit jaar. 

Sint-Pietersberg (gemeente Maastricht) 

Ook hier een record, zij het nipt. Met 99 eitjes veel meer dan vorig jaar (11), en eentje meer 

dan in 2020. Mogelijk zitten hier nog wel enkele dubbeltellingen bij. Er zijn op de berg nog 

meer plekken met sleedoorns waar we niet gezocht hebben. 

Overige locaties (gemeente Gulpen-Wittem) 

Er zijn nog andere plekken in Zuid-Limburg waar sleedoorns staan maar waar niet of af en 

toe gezocht wordt. Dit jaar geen Doornhagerweg gedaan maar wel werd daar in de buurt de 

Engelenweg bij Crapoel bezocht, daar werden 12 eitjes gevonden. 

 

Kilometerhokken van de vindplaatsen in Zuid-Limburg in de winter 2021/22 
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Bijlagen 

Bijlage I: verspreiding in uurhokken (5 x 5 km) in Nederland in de winter van 

2021/2022 
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Bijlage II: ranglijst per gemeente in 2022 

positie gemeente aantal 

1 Arnhem 1674 

2 Zwolle 1334 

3 Lingewaard 741 

4 Wageningen 406 

5 Steenwijkerland 368 

6 Apeldoorn 336 

7 Land van Cuijk 245 

8 Duiven 241 

9 Doesburg 192 

10 Gulpen-Wittem 164 

11 Westervoort 159 

12 Voerendaal 114 

13 Wijk bij Duurstede 101 

14 Maastricht 99 

15 Ede 80 

16 Epe 69 

17 Ommen 55 

18 Vaals 53 

19 Utrechtse Heuvelrug 37 

20 Soest 18 

21 Rheden 17 

22 Brummen 16 

23 Nunspeet 14 

24 Amersfoort 5 

25 Olst-Wijhe 1 

 

Gemeenten waar geen eitjes zijn gevonden in het seizoen 2021/2022 maar waar ze in het 

seizoen 2020/2021 nog wel zijn gevonden: De Wolden, Hattem, Weststellingwerf, Zevenaar. 

 

Bijlage III: ranglijst per provincie in 2022 

positie provincie aantal 

1 Gelderland 3945 

2 Overijssel 1758 

3 Limburg 439 

4 Noord-Brabant 245 

5 Utrecht 124 

 

Provincies waar geen eitjes zijn gevonden in het seizoen 2021/2022 maar waar ze in het 

seizoen 2020/2021 nog wel zijn gevonden: Drenthe, Fryslân 
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Bijlage IV: georganiseerde zoekdagen in het seizoen 2021/2022 

Datum Plaats Contactpersoon 

zaterdag 27 november 2021 Zwolle Martin Wolters 

vrijdag 10 december 2021 Doesburg Menno Venema 

zaterdag 11 december 2021 Zwolle Martin Wolters 

zaterdag 18 december 2021 Zuidwolde Joop Verburg 

zondag 19 december 2021 Brummen Menno Venema 

zondag 2 januari 2022 Zwolle Martin Wolters 

maandag 3 januari 2022 Apeldoorn Gerrian Tacoma 

donderdag 6 januari 2022 Apeldoorn Gerrian Tacoma 

zondag 9 januari 2022 Bennekom / Wageningen Menno Venema 

dinsdag 11 januari 2022 Apeldoorn Gerrian Tacoma 

donderdag 13 januari 2022 Apeldoorn Gerrian Tacoma 

zaterdag 15 januari 2022 Arnhem Harrie Rietberg 

zondag 16 januari 2022 Zwolle Martin Wolters 

maandag 17 januari 2022 Wageningen Menno Venema 

vrijdag 21 januari 2022 Steenwijkerland Menno Venema 

zaterdag 22 januari 2022 Epe Gerard Plat 

maandag 24 januari 2022 Arnhem Harrie Rietberg 

vrijdag 28 januari 2022 Steenwijkerland Menno Venema 

zaterdag 29 januari 2022 Zwolle Martin Wolters 

zondag 30 januari 2022 Doesburg Menno Venema 

woensdag 2 februari 2022 Arnhem Harrie Rietberg 

vrijdag 4 februari 2022 Ommen Menno Venema 

zaterdag 5 februari 2022 Doesburg Menno Venema 

vr. 11 t/m ma. 14 feb. 2022 Zuid-Limburg Menno Venema 

woensdag 16 februari 2022 Velp LaarX 

vrijdag 18 februari 2022 Amersfoort Menno Venema 

zaterdag 19 februari 2022 Ede Menno Venema 

zondag 20 februari 2022 Ommen Menno Venema 
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