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------------------------------------------------------------------Komen er dit jaar nog excursies?
Het coronavirus houdt ons nog steeds in zijn greep. Gelukkig staat de situatie er een stuk beter voor dan een paar
maanden terug en is er steeds meer mogelijk. Betekent dit dat er binnenkort ook weer excursies worden
georganiseerd? De overheid doet een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid van
zichzelf en anderen. Het landelijk bestuur van de KNNV heeft aansluitend op de overheidsregels enkele gedachten
geformuleerd over excursies en activiteiten van KNNV afdelingen. Verderop in deze Bladluis zijn deze gedachten
weergegeven. Wat betekent dit voor onze werkgroepen? De coördinatoren van de werkgroepen maken de
inschatting of het organiseren van een excursies verantwoord is. De Plantenwerkgroep zal bijvoorbeeld dit jaar
geen activiteiten hebben. Voor de Paddenstoelenwerkgroep staat inmiddels wel een eerste excursie gepland en
ook de Strandwerkgroep heeft weer een paar activiteiten. Natuurlijk blijft het ieders eigen verantwoordelijkheid
om deel te nemen en zich aan de regels te houden.

Botanisch stoepkrijten
Verderop in deze Bladluis meer aandacht voor het fenomeen botanisch stoepkrijten. Een leuke manier om
anderen kennis te laten maken met wilde planten.

Jaarvergadering in september
De jaarvergadering die voor april ingepland stond is niet door gegaan als gevolg van de coronacrisis. Er is nu een
nieuwe datum voor de jaarvergadering: 23 sept. Uiteraard mits de protocollen op dat moment het mogelijk
maken. Een uitnodiging volgt.
Leuke waarnemingen doorgeven
Er zijn al een paar nummers verschenen van het KNNV Bulletin. Evert Maarschall bundelt hierin de bijzondere (of
soms juist heel gewone) waarnemingen die door KNNV-ers worden gedaan. Op deze manier blijven we toch een
beetje in contact met elkaar. Waarnemingen voor het KNNV Bulletin, al dan niet met foto’s, kunnen worden
doorgegeven aan Evert: epmaarschall@gmail.com.
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Lokale KNNV activiteiten na 1 juli 2020 – Gedachten van het landelijk bestuur
Zeist, 5 juni 2020
Dolgraag zou het landelijk bestuur een veelheid aan natuuractiviteiten van afdelingen en werkgroepen deze
zomer toejuichen. Maar de realiteit is dat we uiterst voorzichtig moeten zijn, zeker daar waar kwestbare
ouderen deelnemen aan de activiteiten. Juist nu de regering de corona maatregelen versoepelt, komt de
verantwoordelijkheid steeds meer bij individuele leden, werkgroepen en afdelingen te liggen.
Om deze moeilijke afwegingen voor excursieleiders te helpen, hebben we hierna een aantal zaken benoemd,
waarover jullie kunnen nadenken.
Excursies na 1 juli
1. Laat blijken dat de veiligheidsregels van de regering gelden.
2. Gebruik je verstand in alles wat je doet.
3. Geeft duidelijk aan dat als een deelnemer zich ziekig voelt, of anders dan normaal, niet goed ruikt, hij zich
moet terugtrekken voor de excursie. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om dit te doen.
4. Denk aan het opgeven voor de excursie, zodat je niet onverwacht geconfronteerd wordt met een grote groep
enthousiastelingen.
5. Carpoolen met personen die niet tot je huishouden behoren, is niet verstandig. Probeer met de fiets het
startpunt van een excursie te bereiken.
6. Om de groep klein te houden, zou je kunnen overwegen om weinig ruchtbaarheid te geven aan excursies. Dat
is volledig in tegenspraak met wat normaal gewenst is.
7. Overweeg om de namen (en contactgegevens) van de deelnemers op te schrijven, voor het geval er achteraf
iemand ziek wordt en er contactonderzoek plaats moet vinden.
8. Let op het type excursie; een vogelexcursie, waarbij je met verrekijkers ver uit elkaar staand naar vogels kijkt
is een stuk veiliger dan een insecten excursie, waarbij je dichtbij het insect wilt staan om het te bekijken met het
risico dat deze wegvliegt en door de rest van de groep niet meer bekeken kan worden. Maar het bezoek van een
vogelkijkhut is weer lastiger.
9. Misschien overweeg je om afspraken te maken over macrofotografie. Bij voorbeeld bij vlinders of libellen,
spreek je af om geen macrofoto’s te maken, omdat deelnemers de neiging hebben om allemaal een foto te
willen maken voordat hij wegvliegt.
10. Denk na over hoe je op een natuurlijke, makkelijke manier afstand van elkaar houdt.
11. Vraag iemand anders dan de excursieleider om in de gaten te houden dat de deelnemers zich aan de regels
houden, zodat de excursieleider zelf dat niet hoeft te doen. Maak dit aan het begin van de excursie bekend.
Binnenactiviteiten, zoals vergaderingen, lezingen en cursussen
12. Dat is nog moeilijker dan excursies. Overweeg om dit voorlopig niet doen; zo-wie-zo vinden lezingen vaak
plaats in het winterseizoen.
13. Een heel aantal zaken zoals bij excursies genoemd gelden ook hier, o.a. punt 1, 2, 3, 4 en 7.
14. Zoek voor vergaderingen naar mogelijkheden van “video conferencing”. Niet zo gezellig maar je hebt in elk
geval contact met elkaar.
15. Van te voren kun je nadenken over welke personen echt nodig zijn in de bijeenkomst, zodat je daarmee
misschien het aantal deelnemers beperkt.
16. Zoek goed geventileerde ruimten.
17. Houdt in alles, ook het koffie halen, ruime afstand van elkaar.
Net als jullie zouden we oh-zo-graag samen de natuur in gaan. Hoe fijn dat ook is, we voelen allemaal een grote
verantwoordelijkheid voor elkaar, en moeten misschien tegen ons gevoel in besluiten om dingen anders of niet
te doen. Het is voor bestuursleden een uitdaging om toch contact te houden met de leden, op wat voor veilige
manier dan ook. Wij wensen jullie alle een gezonde zomer toe, met individueel natuurgenot.
Landelijk bestuur
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Botanisch stoepkrijten
In Frankrijk en Engeland is botanisch stoepkrijten al een rage:
met stoepkrijt de namen bij onkruid op de stoep schrijven.
Deze ’stoepplantjes’ zijn van belang voor de biodiversiteit in
de stad en helpen mee de verstedelijkte omgeving te koelen.
Door ze van een naam te voorzien helpen plantenliefhebbers
anderen om de wilde planten gemakkelijker te herkennen.
Sinds een aantal jaar spuiten gemeenten geen gif meer.
Onkruid wordt weggeborsteld of met heet water
weggespoten waar het in de weg staat. Er blijft daardoor
meer onkruid staan op plekken waar het niet in de weg staat.
Mensen zijn gewend dat onkruid slordig is en storen zich
eraan.
Hortus Leiden
Het project ’Stoepplantjes’, dat gestart is in de Hortus botanicus Leiden, wil meer waardering kweken voor de
wilde planten op de stoep. Die zijn nuttig: ze helpen de stad te verkoelen, ze bieden voedsel voor bestuivers en
vogels en dragen bij aan de biodiversiteit. Je ziet andere soorten dan een aantal jaar geleden: de nieuwe
stoepplantjes zijn goed bestand tegen klimaatsveranderingen. Je mag ze plukken en er van alles mee doen; dat
maakt de planten ook voor kinderen interessant.
Het botanisch stoepkrijten, met stoepkrijt de
naam bij plantjes schrijven, is volgens de
universiteit een geweldige manier om
passanten op de planten te wijzen en ze op
een leuke manier plantennamen te leren
kennen. Nu iedereen nog veel rond het eigen
huis actief is vanwege corona, biedt het
plantenkenners de mogelijkheid anderen te
helpen. Passanten krijgen een interessante
nieuwe kijk op hun eigen omgeving en het
helpt kinderen om plezier te krijgen in
planten.
Social media
De universiteit roept plantenkenners op om
met stoepkrijt aan de slag te gaan en de
Nederlandse of wetenschappelijke naam bij
de planten te schrijven. Vervolgens kun je
met de hashtag #stoepplantjes foto’s op
social media te delen om meer mensen te
stimuleren mee te doen.

bron: samen-sneller-duurzaam.nl

Op www.stoepplantjes.nl is informatie te vinden en zijn activiteiten voor kinderen te downloaden. Stoepplantjes
zijn te vinden op instagram, facebook en twitter (@stoepplantjes) en instagram.
Bron: Hortipoint, Peter Bennink
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Lange lijven in de Hortus
Hortus Alkmaar is een bijzondere plek. Het is een mooie
plantentuin. Op al die planten komen ook insecten af. Tijdens
een paar bezoeken aan de Hortus heb ik wat foto’s gemaakt
van insecten en geprobeerd om ze op naam te brengen.
De mogelijkheden om insecten op naam te brengen zijn
tegenwoordiger een stuk groter dan voorheen. Er zijn de
afgelopen jaren tal van prachtige veldgidsen verschenen bij
de KNNV Uitgeverij. Verder bieden de app Obsidentify en de
automatische soortherkenning van Waarneming.nl goede
mogelijkheden om snel een soort op naam te brengen.
Een hommelbijvlieg - Eristalis intricaria bleef netjes zitten voor de foto. Lijkt op het eerste gezicht inderdaad op
een hommel, maar het is een zweefvlieg. Wanneer hij opvliegt mis je het dromerige gezoem van een hommel.
Een ander fraai dier is de kleine wespenboktor - Clytus arietis. Hij ziet er vervaarlijk uit met zijn gele wespenstrepen
op z’n lijf, maar doet geen vlieg kwaad. Hij snoept liever wat stuifmeel. Rond het knopig helmkruid vlogen een
aantal helmkruidbladwespen - Tenthredo scrophulariae. Deze soort lust wel af en toe een vliegje. Er werd druk
voor nakomelingen gezorgd. Net buiten de Hortus vond ik de stipfopwesp - Chrysotoxum festivum, weer zo’n
fraaie zweefvlieg. Wat zijn die dieren toch mooi getekend, als je er eens goed naar kijkt.
En dan de langlijven. Het grote langlijf - Sphaerophoria scripta is ook weer een zweefvlieg. Hij heeft een relatief
lang, smal lijfje. Hij komt algemeen voor in de duinen, parken en tuinen en is dus ook te zien in de Hortus. Ook
deze dieren waren druk met elkaar bezig, dus ik heb ze na het maken van een foto maar lekker laten zitten.
Breng ook eens een bezoek aan de Hortus en ervaar de rijkdom aan planten en insecten!

hommelbijvlieg

kleine wespenboktor

grote langlijf
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Minigids Stoepplantjes
50 stoepplantjes herkennen
Auteur(s): Hortus botanicus Leiden
Verschijnt in september 2020 - Een leuke plantengids
voor onderweg: voor een wandeling door de stad of
je wijk. Deze handige uitvouwkaart helpt je 50
Nederlandse soorten stoepplantjes herkennen.
Ideaal voor beginners.
Welke planten groeien er tussen de stoeptegels? In
een stad van alleen maar steen, zonder groen, wordt
het in de zomer erg heet. Regenwater kan niet goed
weglopen, insecten vinden er weinig te eten. Het is
fijn als mensen tuinen maken, maar de wilde
plantjes, die vanzelf in de stad groeien, zijn minstens
even
belangrijk
voor de afkoeling en de
koolmees
in de voortuin
biodiversiteit. Vind uit welke planten er op de stoep
en tussen de tuintegels groeien.

paardenbloem in de achtertuin

50 soorten stoepplanten in een oogopslag.
Met praktische uitvouwkaart.
Toegangelijke plantengids voor beginners
Hortus Botanicus Leiden is de oudste botanische tuin
van Nederland. Aangelegd in 1590 en uitgebreid in
de eeuwen daarna is de Hortus hét groene hart van
Leiden. De Hortus ontwikkelde een citizen science
project naar stoepplantjes, groeien daar nu dezelfde
planten als 20 jaar geleden?

Minigids Stoepplantjes (Paperback)
€ 6,952020, ISBN: 9789050117517
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Van de KNNV Uitgeverij:

Veldgids Sprinkhanen en Krekels van Europa
300 soorten - verspreidingskaarten - veldkenmerken
Auteur(s): Heiko Bellmann e.a.
Sprinkhanen behoren tot de meest voorkomende, meest opvallende en diverse insecten. Ze zijn een
onmiskenbare voedselbron voor veel inheemse dieren. In deze natuurgids staan bijna 300 soorten beschreven
met tot 4 foto's per soort.
• Alle soorten van West-, Midden- en Noord-Europa en de
belangrijkste soorten van het Middellandse Zeegebied en de
Balkan.
• Bijna 700 foto's, 160 detailtekeningen en 284 verspreidingskaarten
voor een betrouwbare determinatie.
• Beschrijvingen van de zang en van vergelijkbare soorten.
• Een niet te missen boek voor elke insectenliefhebber met
belangrijke informatie over bedreigingen en
beschermingsmaatregelen.
Heiko Bellmann is zoöloog, auteur en fotograaf. Hij heeft diverse
entomologische en arachnologische werken gepubliceerd.
Florin Rutschmann (1979) studeerde milieutechniek. In 2011 initieerde
hij het sprinkhanenplatform www.orthoptera.ch. Zijn fotoarchief bevat
tienduizenden foto’s van sprinkhanen en andere insecten.
Christian Roesti (1983) studeerde zoölogie in Bern. Hij is een van de
auteurs van De sprinkhanen van Zwitserland.
Axel Hochkirch (1970) is bioloog. Hij is voorzitter van het iucn ssc
Invertebrate Conservation Committee, evenals de iucn ssc Grasshopper
Specialist Group.

Veldgids Sprinkhanen en krekels van
Europa (Paperback)
€ 39,95
2020, ISBN: 9789050117326
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De Helderse Vallei weer open
Het Duurzaamheidscentrum de Helders Vallei heeft onlangs ook de deuren weer geopend. Voor de
openingstijden en voorwaarden, zie de informatie op de website.
Den Helder heeft diverse natuurgebieden die het bezoeken meer dan waard zijn! Vanaf De Helderse Vallei kunt
u een bezoek brengen aan:
•
•
•
•
•
•

Het bos de 'Donkere Duinen', een gemengd bos met diverse wandelmogelijkheden. Via dit bos kan ook het
strand en de zee bereikt worden via strandslag Donkere Duinen.
Natuurgebied Mariëndal, waar diverse wandelroutes doorheen lopen en waar ook gefietst kan worden.
Natuurgebied 'Nieuw Mariëndal', een weids natuurgebied bestaande uit plas- en drasgebied waar naar
hartenlust gestruind kan worden en waar u ook Schotse Hooglanders kunt zien lopen.
Duingebied 'De Grafelijkheidsduinen', een prachtig duingebied met wandelpaden die uiteindelijk leiden tot
Huisduinen en Fort Kijkduin. In dit gebied zorgen Schotse Hooglanders en Koniks (paarden) voor de
begrazing.
Duingebied 'De Noordduinen', deze duinen bestaan uit het zeldzame duintype 'grijs duin' en zijn grijs
gekleurd door de vele mossen en korstmossen. Deze duinen zijn ook bekend vanwege de zeldzame
broedvogel de 'tapuit' en de grote konijnenpopulatie. Meer informatie vindt u op www.dehelderseduinen.nl
Iets verder weg, maar ook zeker de moeite van een bezoek waard, is de waddenzee die is uitgeroepen tot
één van Nederlands 'werelderfgoederen'. Meer informatie vindt u op www.beleefdewaddennatuur.nl.

gewone smalboktor

gevlekte kruisspinnendoder

7

Bladluis

juni 2020

Komende activiteiten
Strandwerkgroep
Tenzij anders vermeld: aanmelden bij Wilbert kerkhof kerkhof01@hetnet.nl en verzamelen bij station Alkmaar-Noord,
ingang oostzijde.
De volgende excursies staan gepland:
• Zondag 19 juli Bergen aan Zee, van 12 tot 14 uur, strandafgang
bij de rotonde.
• Zondag 16 augustus Petten, van 10 tot 12 verzamelen bij het
paviljoen aldaar.
• Zondag 6 september IJmuiden, van 14 tot 16 uur, verzamelen
13.30 station Alkmaar -Noord.

Plantenwerkgroep
De Plantenwerkgroep gaat vanaf begin mei tot eind augustus
wekelijks op pad, op de dinsdagavond.
Dit seizoen zijn er als gevolg van de corona-crisis geen excursies.
bremwants

De Mossenwerkgroep
De Mossenwerkgroep is ‘s winter actief.

Paddenstoelenwerkgroep
Alle excursies vertrekken in principe om 10.30 uur, tenzij anders is vermeld, en eindigen om ongeveer 16.00 uur, afhankelijk van het
enthousiasme en de hoeveelheid paddenstoelen. Als bij excursies OPBELEXCURSIE! staat wil dat zeggen dat deelnemers de excursieleider
de avond voor de excursiedatum tussen 18.00 en 20.00 uur moeten bellen om zich aan te melden i.v.m. vervoer. Onder slechte
omstandigheden kan de excursieleider besluiten om de excursie niet te laten plaatsvinden of naar een ander gebied te verplaatsen.
1. Van de deelnemers aan excursies van de Paddenstoelenwerkgroep wordt verwacht dat zij zich aan de aanwijzingen van de
excursieleider(s) houden. Het verzamelen van paddenstoelen voor nadere studie dient zo bescheiden mogelijk te gebeuren; eventueel
losse en niet verder benodigde exemplaren worden liefst onopvallend in het terrein teruggeplaatst. Er worden geen paddenstoelen
verzameld voor consumptie. Er wordt van uit gegaan dat deelnemers zich conformeren aan het plukstandpunt van de Nederlandse
Mycologische Vereniging. (www.mycologen.nl)
2. In principe zijn de excursies, in overleg met de excursieleider, voor iedereen toegankelijk. Deelname geschiedt volledig op eigen risico.
3. Van de excursieleider(s) wordt verwacht dat hij/zij zelf voor de benodigde vergunningen zorgen. De excursie deelnemers geven de
namen en bijzonderheden van de eventueel voor nader onderzoek meegenomen paddenstoelen door aan de coördinator. Hiervan wordt
een soortenlijst samengesteld en doorgestuurd naar de excursie deelnemers en naar de KNNV-Alkmaar. De coördinator stuurt aan het
eind van het jaar alle waarnemingen op naar de provinciaal coördinator van de NMV.

Zaterdag 15 augustus: excursie Paddenstoelenwerkgroep naar Bergen.
Natuurlijk onder voorbehoud, dit gaat alleen door als het wat betreft de corona-ontwikkelingen ook kan.
Naar de Verbrande Pan, een afwisselend gebied op de overgang van kalkarm naar kalkrijk duinzand.
Eiken- en berkenbosjes, afgewisseld met duingrasland en, richting Zeeweg, met nog wat naaldhout.
Het wordt begraasd door koeien en paarden, dus mestpaddenstoelen behoren tot de mogelijkheden.
Vertrek 10.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Woudweg, tussen Egmond aan den Hoef en Bergen.
Toegangskaart verplicht en ter plekke verkrijgbaar.
Opbelexcursie 072-5895346. Leiding: Kees Roobeek.
Zaterdag 22 augustus. Excursie Paddenstoelenwerkgroep naar ’t Oude Hof te Bergen (NH)
Natuurlijk onder voorbehoud, dit gaat alleen door als het wat betreft de corona-ontwikkelingen ook kan.
Verzamelen om 10:30 uur op de parkeerplaats hoek Meerweg en Sluislaan.
Een oude buitenplaats met oude bomen.
Kans op Roodnetboleet, Zijíge inktzwam, Houtboleet, Inktboleet, enzovoorts.
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De Dinsdaggroep
Coördinator: Jannie Nijman, tel. 072 - 5615605, e-mailadres:
j.nijman66@upcmail.nl De dinsdaggroep start in principe om 13.30 uur.
Sommige excursies kosten geld, dan staat dat vermeld. Het is handig om
een duinkaart van het PWN-gebied aan te schaffen/mee te nemen.
Autobezitters die mensen mee willen nemen, graag even melden via de
mail.
In verband met de corona-crisis vervallen op dit moment alle excursies
en activiteiten.

De Woensdaggroep
Programma van de KNNV-IVN Woensdaggroep.
Dit programma staat ook in BLAD. De excursies beginnen om 13.30 uur tenzij anders vermeld, einde ± 16.30 uur.
Informatie: Marian van der Laan 072-5095345, tel. tijdens excursies 06 42 58 69 95, mail:
mavdlaan@gmail.comZie ook de website voor actuele informatie: www.knnv.nl/alkmaar/woensdaggroep.
In verband met de corona-crisis vervallen op dit moment alle excursies en activiteiten.

De IJsvogelwerkgroep
De IJsvogelwerkgroep knapt broedwanden op en monitoort het gebruik ervan. Meer informatie bij Rutger
Polder (ook voor het doorgeven van waarnemingen) 072-5119939, 1815jk232@hetnet.nl .

Kopij Bladluis
Kopij voor de volgende Bladluis kan naar Pieter Korstanje: vbs@regioalkmaar.knnv.nl

waterleliekever - Donacia versicolorea in de Alkmaarder Hout
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