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Het is weer zover……. De herten gaan burlen. We hoeven er niet voor naar de 

Veluwe, want in de Amsterdamse Waterleidingduinen lopen er genoeg rond. We 

hebben samen met Harry’s jongste zus het burlen al een aantal keren mogen 

meemaken. Nu gaan we met zijn tweeën op pad, een beetje in camouflage kleding, op 

een maandagochtend. 

Bij het hek is het een beetje druk met mensen die een kaartje kopen, maar even later 

lopen we heerlijk door de natuur te struinen. Op grote afstand kun je af een toe het 

vreemde geluid van de damherten horen. Het lijkt op blaffen of loeien. Omdat wij ook 

de sporen in de gaten houden en zo steeds dichter bij de roedels met hindes komen, 

horen we nu duidelijk het burlen. De bronstige mannetjes staan lawaai te maken en de 

jongere herten staan op de uitkijk voor gevaar. Als ze ons zien gaan ze er vandoor, 

maar wij blijven heel stil staan!  

 

 

Het is fascinerend om het gedrag van de dieren van dichtbij te bekijken. We staan uit 

de wind en in het zonnetje en zijn aan het genieten. Ik ben vlakbij een boom voor de 

zekerheid. De vorige keer werd er ook gevochten en dan weet je niet altijd welke kant 

de grote herten op rennen. Deze keer blijft het bij lokroepen en verplaatsingen van de 

hindes. Eerst lekker grazen en dan worden de dames opgeroepen om zich in de bosjes 

te verstoppen. Ondertussen heeft Harry alle tijd om foto’s te maken. 

 

   
 

Uiteraard zijn we een heel eind afgedwaald van de paden met het zoeken naar de grote 

dieren. Dwars door het duinlandschap zwerven we terug naar de ingang. Nu zie ik nog 

kleinere roedels grazend achter duinheuveltjes. De bruine ogen van de jonge mannetjes 

hebben mij allang gespot, als ik een paar stapjes terug loop en me verstop achter een 



boom. Het duurt lang voor ik Harry aan zie komen, dus ik heb alle tijd om van de 

paddenstoelen en plantjes te genieten! Gelukkig komt hij in de verte mijn kant op. In 

verdwalen heb ik geen zin…. 
 

   
 
Het is nog een fikse wandeling naar de ingang. We zien onderweg felgekleurde 

paddestoelen en een heksenkring. Een distelvlindertje wil erg graag op de foto en blijft 

heel rustig zitten! De doornappel, een giftige duinplant met zomers een mooie witte 

bloem en nu een stekelige appel vol kleine zwarte zaadjes, doet me altijd aan mijn 

vader denken Hij had deze plant naast zijn caravan geplant evenals de berenklauw. 

 

 


