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1. Inleiding. 
 
Geïnspireerd door de KNNV  afdeling Hoorn-West-Friesland, die ons elk jaar haar 
Natuurhistorisch Jaarverslag toestuurt, besloot onze KNNV afdeling dat het tijd werd ook 
eens zo’n verslag te maken.  
Een van de pijlers van de KNNV is de natuurstudie. Die activiteit manifesteert zich bij ons in 
de vorm van werkgroepen. Sommige houden hun leden op de hoogte met een nieuwsbrief, 
andere sturen de leden lijsten met waarnemingen. Een Natuurhistorisch Jaarverslag is de 
ideale manier om alle leden op een overzichtelijke wijze te laten kennisnemen van wat wij 
zoal op natuurstudie gebied in dat jaar hebben gedaan.  
Het blijkt dat de werkgroepen zich vaak met een bepaalde biologische groep bezighouden. 
De bestudering van een zeer populaire groep, de vogels, valt - dat is historisch zo gegroeid 
- buiten de KNNV. Misschien dat we in de toekomst de gegevens van de Vogelwerkgroep 
Alkmaar e.o. aan het jaarverslag kunnen toevoegen. Een andere populaire groep, de 
paddenstoelen, wachten nog op een werkgroep. Als de tekenen niet bedriegen zal in de 
naaste toekomst zo’n groep binnen de KNNV worden opgericht. 
Een activiteit, die bij de natuurstudie hoort is het determineren. Dit jaar hebben een paar 
werkgroepen hun weg gevonden naar de determinatieavonden. Hopelijk volgen er meer. 
Het ligt in de bedoeling die avonden ook het karakter te geven van een natuurspreekuur. 
Niet-leden kunnen er informatie krijgen van ‘onze deskundigen’ over onbekende planten en 
dieren. 
Binnen de KNNV zorgen de commissie Lezingen en Excursies (Lezex) en de 
Woensdaggroep (KNNV en IVN) voor een combinatie van natuurstudie en natuurbeleving. 
Hun waarnemingen komen in dit verslag niet voor. Zij publiceren regelmatig hun verslagen 
in ons Blad. 
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2. Waarnemingsgebied. 
 

 
 
In dit verslag zijn ook waarnemingen opgenomen van buiten ons werkgebied. 
 
 
 
3. Hydrobiologische werkgroep 
 
Jaap Cost Budde. 
072-5625499  
jaap@antwoordt.nl 
 
De Hybigroep is een kleine maar fijne groep enthousiastelingen die de wateren rond 
Alkmaar bemonstert en de vangsten zorgvuldig uitzoekt en probeert te determineren. We 
doen dat iedere donderdagavond van 1900-2200 uur. 
Als het even kan gaan we er op uit en doen vangsten direct bij de sloten en als de tijd of 
het weer dat niet toelaten, wordt er van te voren gezorgd voor een lading slootwater en die 
wordt dan thuis bij Jaap uitgeplozen. Daar is voldoende kijk en naslagmateriaal in huis om 
behoorlijk uit te komen. Van veel materiaal worden foto’s gemaakt met speciale apparatuur, 
zodat er een redelijk goed beeld ontstaat van de toestand van de wateren rondom. 
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Ranatra linearis        Het huidje van een Notonecta-Rugzwemmer 
 
Ik moet zeggen dat de oogst me wat tegenvalt, maar het is toch altijd nog een behoorlijk 
indrukwekkende lijst van waarnemingen. Uiteraard heeft het geen zin om hier lange lijsten 
met Latijnse namen te melden, maar ze zijn wel opvraagbaar. 
 
Een paar leuke vangsten van dit jaar : 
 

   Een aantal groene Hydra’s   
 

 2 x kolonie Sinantherina socialis, een raderdiertje 
 

  Keverlarfje- Haliplus  
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   Physa fontinalis – bronblaashoren 
 

  Met 10 commensalen-Chaetogaster 
 
Volgend seizoen gaan we wat meer systematisch te werk 
 
4. Insectenwerkgroep. 
 
Hans Nieuwenhuijsen. 
072-5113975 
hnieuwenhuijsen@zonnet.nl 
 
Inleiding. 
In principe houdt de werkgroep haar excursies op de eerste zondagmiddag van de maand 
van 14.00-17.00. Veel wordt al in het veld op naam gebracht, de rest op de 
determinatieavond, de woensdagavond volgend op de excursie. 
De resultaten van dit jaar vertonen wat hiaten. Dat had zijn redenen. Het weer werkte niet 
altijd mee en ‘onze secretaris’ moest om persoonlijke redenen zijn activiteiten staken. Twee 
activiteiten kwamen dit jaar goed van de grond en trokken ook belangstellenden aan van 
buiten de vereniging. De Alkmaarse nachtvlinder-nacht en de Landelijke nachtvlindernacht, 
beiden gehouden op een gastvrij volkstuinencomplex. 
Komend jaar willen we gaan meewerken aan de totstandkoming van de Alkmaarse 
bijentuin en we willen ons wat meer concentreren op ‘insecten in de tuin’. 
 
Noordhollands Duinreservaat bij Bakkum. 31.1.2010 (Ac 103-508) 
Achter de zeereep in de eerste bosjes bezochten we een plek met kruipwilg, in de buurt 
van een poeltje. De bruine winterjuffer overwintert aan een kruipwilgtakje, waar hij sprekend 
op lijkt.  
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Deze excursie leverde inderdaad, door het scherpe oog van John van Roosmalen een 
aantal overwinterende juffers in de sneeuw op. (zie Blad 21 en deze foto) 
Gallen vind je overal en altijd: op de zomereik de gal van de ananasgalwesp en in riet de 
bijzondere gal van de rietloopmijt, maak ze maar niet open want erin wemelt het van de 
mijten. 
Zakjes op de bomen van Luffia lapidell, een zakjesdrager. De rupsen en poppen en 
volwassenvrouwtjes leven in zo’n zakje en daarin verplaatsen zich ook, echt zaklopen dus. 
 
Egmonder Hout. 7.3.2010. (Ac 109-516). 
Een stadspark dat ecologisch beheerd wordt. (zie ook Natuur in en om Alkmaar) 
In het voorjaar vliegt er de rosse metselbij ( Zie Blad 20) 
We zagen het tweestippelig lieveheersbeest, de variabele spitskopmot, de hangmatmot, de 
hulstvlieg en de kever Pogonocherus hispidus.(foto blz. 5) 
 
Geestmerambacht. 11.4.2010. (Ac 112-521) 
Een recreatie- natuurgebied ( zie ook Natuur in en om Alkmaar) 
Nemastoma dentigerum, voorjaarshooiwagen, knotskronkel, slanke kogelspin, de 
langpootmug Tipula lateralis, aardhommel en elzen? of slijk?vlieg. 
 
Alkmaarse Nachtvlindernacht. 15.5.2010 Oudorp (Ac 112-517) 
Op het terrein van het Volkstuinencomplex  De zes Wielen, aan de rand van de Oudorper 
Polder. (zie ook Natuur in en om Alkmaar). 
 
De resultaten: 
Pauwoogpijlstaart - Smerinthus ocellata 
Voorjaarsdwergspanner - Eupithecia abbreviata 
Bruine grijsbandspanner - Cabera exanthemata 
Kameeltje - Notodonta ziczac 
Gewone breedvleugeluil - Diarsia rubi 
Vierbandspanner spec. - Xanthorhoe ferrugata/spadicearia 
Witte tijger - Spilosoma lubricipeda 
Haarbos - Ochropleura plecta 
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Nunvlinder - Orthosia gothica 
Lijnvalkmot - Evergestis forficalis 
  
Rupsen: 
Kleine wintervlinder - Operophtera brumata 
Volgeling - Noctua comes (geparasiteerd) 
Bruine herfstuil - Agrochola circellaris 
Groene dwergspanner - Pasiphila rectangulata 
Appelstippelmot - Yponomeuta malinellus 
en een (nog) onbekende bladroller rups 
 
Rond Parnassia. 6.6.2010. (Ac 104-519) 
Het was een regenachtige middag dus veel was er niet te zien. Het oranje zandoogje en 
het icarusblauwtje en een braakbal? vol met rozenkevertjes. 
 
De Groene Voet. 4.7.2010. (Ac 112-519) 
Een drassig gebiedje omringd door bomen en sloten. (Zie Natuur in en om Alkmaar) 
Overal waar riet is vind je de sigaargallen veroorzaakt door de sigaargalvlieg Lipara lucens. 
Waar water is zijn libellen, hier wel zes soorten: variabele waterjuffer, vroege glazenmaker, 
lantaarntje, azuurwaterjuffer, grote roodoogjuffer en de gewone oeverlibel. Vlinders waren 
er minder. Bruin zandoogje, gammauil, en Sint Jans-vlinder (zie foto).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan de zweefvliegen. Menuet zweefvlieg, citroen pendelvlieg, kustbij vlieg, snorzweefvlieg 
en bessezweefvlieg. Blaaskopvliegen parasiteren bij hommels. Het vrouwtje klemt zich vast 
aan de hommel en legt een ei tussen de segmenten van het hommelachterlijf. De larve eet 
de hommel van binnen uit op. Twee soorten hier. Sicus ferrugineus en Physochephala 
rufipes. De hommelsoorten die hier vliegen zijn aardhommel, steenhommel, weidehommel 
en tuinhommel. De graafwesp Cerceris rybyensis heeft het voorzien op wilde bijen. Het 
vrouwtje verlamt een wilde bij door een steek, brengt de bij in haar nest en legt er een ei 
op. De larve van de graafwesp voedt zich met een paar verlamde bijen. 
In en rond het terrein is veel dood hout met gangen en daarin nestelen de muurwespen 
Ancistrocerus quadratus, A. trifasciatus en A. gazella. Ook behangers-bijen kiezen deze 
nestplaatsen, hier de grote behangersbij en de tuin-behangersbij. 
Zandbijen nestelen in de grond, o.a. de tweekleurige zandbij. Hier vloog de zomer-
generatie. 
Tot slot de sprinkhanen. We vonden de struiksprinkhaan en het zanddoorntje(?) (Tetrix 
spec.) 
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Nationale Nachtvlindernacht Alkmaar, 9.7.2010. (Ac111.2- 518.7). 
Volkstuinencomplex De Rekere. Helderse Weg.  
 
D. Grimaldi & M.S. Engel (2005) P. Waring & M. Townsend 
Non- macrolepidoptera:  
- Megalopygidae  
- Zygaenidae- Bloeddrupjes macro 
- Tortricidae  
- Pyralidae  
- Alucitidae  
- Sessiidae- wespvlinders macro 
- Cossidae- houtboorders macro 
e.a.  
Macrolepidoptera Alle families hieronder macro’s. 
- Saturniidae- nachtpauwogen  
- Sphingidae- pijlstaarten  
- Lasiocampidae- spinners  
- Geometridae- spanners  
- Noctuidae- uilen  
- Notodontidae- tandvlinders  
- Arctiidae- Beervlinders  
- Lymantriidae- donsvlinders  
e.a. Hepialidae -wortelboorders 
 Thyrididae- venstervlekjes 
 Limacodidae- slakrupsen 
 Lemoniidae- Herfstspinners 
 Endromidae- berkenspinners 
 Drepanidae- eenstaartjes 
 Thaumetopoeidae- processievlinders 
 Nolidae- visstraartjes 
 
Er kwamen ook veel mieren op het verlichte laken af: 2500 mannen en 20 vrouwen van de 
veldmier Lasius meridionalis en 100 mannen en twee vrouwen van de schaduwmier L. 
umbratus. 
Van de gewone schorpioenvlieg vingen we twee mannen. 
 
Egmond aan Zee. 5.9.2010 (Ac 103-514) 
Het gaat hier om een kale zandhelling op het zuiden, die grenst aan verlaten duinlandjes 
met veel bloei. 
Op de kale zandhelling vinden we de blauwvleugel sprinkhaan. Er jagen spinnendoders 
zoals de loodgrijze en bijen zoals de duinbehangersbij hebben er hun nest. De kegelbij 
Coelioxys mandibularis vliegt hier ook op zoek naar behangersbij nesten om daar binnen te 
dringen en een ei te leggen op de voedsel-vooraad. Het is een broedparasiet. 
In het grasland vinden we het bruin blauwtje en de duinparelmoervlinder(?) en de bijen de 
matte bandgroefbij en de parkbronsgroefbij. 
 
Heiloöer Bos. 3.10.2010. (Ac 109-514) 
Speelveld omringd door bos en een stukje bos rond Nijenburg. 
Het speelveld. De bruine sprinkhaan, de brandnetelwants, het citroen lieveheersbeestje en 
de zevenstip, koolwitje, bruinrode heide libel, houtpantserjuffer en kokerjuffer. 
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We namen ook nog bijzondere dingen waar. Een gewone limonade wesp was bezig een 
vlieg te pikken- voer voor haar jongen- uit het nest van een kruisspin. Dat ging moeizaam 
ook omdat de spin de wesp voortdurend aanviel. Op een zandig plekje troffen we een 
nestaggregatie van de vliegendoder aan. Het is een graafwesp, die jaagt op vliegen en een 
torentje bouwt rond zijn nestingang. 
In het open bos vonden we kleine bandzweefvlieg, de gewone tandkaak ( een spin), de 
hooiwagensoorten Lacinius ephippiatus, Paroligolophus agrestis en Dicranopalpus 
ramosus, de strekpoot. De gewone oorworm en de kleine oorworm. Op de hoofdnerf van 
een beukenblad een harige gal van de beukenhaar galmug. 
 
Boekelermeer bij Meerzicht. 7.11.2010. (Ac 110-513) 
 

De geelkopiepenvouwmot en Stigmella spec. een bladmineerder van hazelaar. 
  

 
 
 
Insecten in Blad in 2010. 
Blad 20 . Hans Nieuwenhuijsen. De mijnen en de stuifmeelkeus van de vrouwtjes van de 
rosse metselbij in de Egmonder Hout. p. 4-5. 
Blad 21. Peter Heisterkamp. Kannibalen in de grote Kerk. p.5 
Blad 21. Willem Boomkens. Over zweefvliegtuinieren en spinnenhotels. p. 6-7. 
Blad 21. John van Roosmalen. Bruine winterjuffer. p. 13 
Blad 22. Pieter Korstanje. Bont zandoogje in opmars. p . 20 
Blad 23. Wilbert kerkhof. Stadse sprinkhanen nu ook in het duin. p. 13 
Blad 23. Marinus Rintel. Snuitkever houdt ’t hier nog netjes. p. 13 
 
5.Mossenwerkgroep 
 
Pieter Korstanje 
072-5622278 
f2hheipie@hetnet.nl 
Nieuwsbrief Plantenwerkgroep 
 
Inleiding 
De mossenwerkgroep komt ’s winters bij elkaar om met behulp van microscopen en dikke 
naslagwerken vondsten te determineren. Afgelopen jaar is er ook buitenwerk verricht in de 
Oudorperhout. 
 
De mossen van de Oudorperhout 
In de winter 2009/2010 heeft er tweemaal een mossenexcursie plaatsgevonden in de 
Oudorperhout. Doel was een beeld te verkrijgen van de mossenrijkdom in dit gebied. Dit in 
het kader van de algehele inventarisatie van de Oudorperhout, die moet uitmonden in een 
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publicatie. De twee excursies leverden twintig mossoorten op. Alle vondsten zijn tijdens de 
avonden van de mossenwerkgroep na-gedetermineerd.  
 

               
Bleek boomvorkje in de Oudorperhout           Leo Bruinenberg op mossenexcursie 
 
Enkele algemene soorten in het gebied zijn onder andere fijn laddermos (Eurhynchium 
praelongum), gedraaid knikmos (Bryum capillare) en klauwtjesmos (Hypnum 
cupressiforme). Dit zijn soorten die zowel op de grond, als op bomen of ander substraat zijn 
te vinden. Tussen de straatstenen groeit zilvermos (Bryum argenteum), samen met 
purpersteeltje (Ceratodon purpureus) en gewoon smaragdsteeltje (Barbula convoluta). Op 
een muurtje, maar ook op andere plekken is muurmos(Tortula muralis) te vinden. Gazons 
bieden plek aan gewoon haakmos (Rhytidiadelphus squarrosus) en gewoon dikkopmos 
(Brachytecium rutabulum).  
 
Op bomen is de grootste diversiteit aan mossen te vinden. Gewone (Orthotricumaffine) en 
grijze haarmuts(Orthotrichum diaphanum) staan soms door elkaar heen. Al dan niet 
vergezeld door sikkelsterretje (Dicranoweisia cirrata). Verder werd op enkele boomvoeten 
boomsnavelmos (Rhynchostegium confertum) aangetroffen. Op één boom kwamen we 
trompetkroesmos(Ulota crispa) tegen, met sporenkapsels. Altijd een leuke vondst. Andere 
‘bijzonderheden’ zijn bleek boomvorkje (Metzgeria furcata), helmroestmos (Frullania 
dilatata) en knikker-sterretje (Syntrichiapapillosa) (voorheen nerfbroedkorrelsterretje 
genaamd). Drie soorten die de afgelopen paar jaar een stuk algemener zijn geworden. 
 
Een fraaie verschijning is het krulmos (Funaria hygrometrica). De sierlijke sporenkapsels 
maken het makkelijk om deze soort op naam te brengen. Op één locatie is krulmos 
(Funaria hygrometica) gevonden, op een vochtige oever vlakbij de Munnikenweg. Verder is 
gewoon pluisdraadmos (Amblystegium serpens) en langs de waterkanten puntmos 
(Calliergonella cuspidata) gevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Plantenwerkgroep 
 
Zie Mossenwerkgroep. 
 
Inleiding 
De Plantenwerkgroep gaat in het groeiseizoen wekelijks op stap. Iedere dinsdagavond 
wordt een interessant terrein afgestruind. De ene keer is dit een stukje stadsnatuur, een 
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andere keer wordt een van de natuurgebieden buiten de stad bezocht. Ook in 2010 werden 
weer soorten aangestreept op de streeplijsten. Alle waarnemingen gaan naar de centrale 
database van FLORON. 
 
Oevers van de Zandput 
Op 4 mei bezocht de Plantenwerkgroep de Zandput op het bedrijventerrein Boekelermeer. 
Het was een frisse start van het seizoen. Tijdens een rondje rond de plas werden toch al 
aardig wat soorten gestreept. De oevervegetatie bestaat hier uit algemene soorten, zoals 
bitterzoet (Solanum dulcamara), ruwe bies (Schoenoplectus tabernaemontani), grote 
kattenstaart (Lythrum salicaria), valeriaan (Valeriana officinalis) en koninginnekruid 
(Eupatorium cannabinum). In het gazon werd gewoon barbarakruid (Barbarea vulgaris) 
gevonden, samen met tijmereprijs (Veronica serpyllifolia), ruige zegge (Carex hirta) en 
bosveldkers (Cardamine flexuosa).In totaal werden meer dan 65 soorten aangestreept.  
 
Na de Zandput hebben we even een kijkje genomen aan de andere zijde van de 
Diamantweg. Hier ligt een idyllisch groengebiedje dat evenals de Zandput bij Sipke in 
beheer is. Hier vonden we onder andere ontluikende rietorchis (Dactylorhiza majalis subsp. 
praetermissa), gewone bermzegge (Carex spicata) en een nog onbekend gras. 
 
Wat onbestemde terreintjes achter Station Noord 
Het was eigenlijk de bedoeling om op dinsdagavond 18 mei het Nollenoor te bezoeken. 
Helaas was de maaimachine ons net voor geweest, zodat we een ander pad hebben 
gevolgd. We hebben eerst een kijkje genomen in het ‘keverorchissenbosje’ vlak bij het 
zwembad. Dit bosje is afgelopen winter fors gedund. Hierdoor wordt een groot deel van de 
bodem nu beschenen door het directe zonlicht. Dit was te merken. We vonden een aantal 
onderontwikkelde keverorchissen (Neottia ovata) die duidelijk last hadden van 
‘zonnebrand’. In het bosje tevens enkele brede wespenorchissen (Epipactis helleborine). 
Hans Nieuwenhuijsen trapte nog bijna op een jonge haas, die vertrouwde op zijn 
schutkleur. 
 
Vervolgens zijn we om het schoolgebouw gelopen dat hier sinds kort staat. In de 
graslanden en bermen werden in korte tijd maar liefst 94 soorten aangestreept. Dit soort 
onbestemde terreinen vervullen een belangrijke rol in de biodiversiteit van een stad. Geen 
bijzondere soorten zijn aangetroffen, of het moeten de beekpunge (Veronica beccabunga) 
zijn en de amsinckia (Amsinckia micrantha), waarbij de laatste een relict is van nabije 
uitzaai. Wel leuk was het om de overgang van voedselrijke naar voedselarme grond te zien 
en op het gemakje stil te staan bij de verschillende grassen die we tegenkwamen. Toen de 
kou begon toe te slaan hielden we de excursie voor beëindigd. 
 
Oosterbos 
Op 25 mei werd het Oosterbos bezocht in Heiloo. Een onbekend jong parkbos dat beheerd 
wordt door Landschap Noord-Holland. Er werden maar liefst 128 soorten gestreept. De lijst 
is wel wat vervuild door wat soorten die uit een zaadmengsel zijn overgebleven. Zo werd 
zowel kleine (Sanguisorba minor minor) als moespimpernel (Sanguisorba minor balearica) 
gevonden. 
 
In een van de graslandjes vonden we ringelwikke (Vicia hirsuta). Hier stond ook ruige 
Leeuwentand (Leontodon hispidus) (door Coen thuis op naam gebracht). Verder is het 
gebied rijk aan zuringsoorten. We kwamen zeven soorten tegen. Een zuring die we niet op 
naam konden brengen is door Jos mee naar huis genomen. Aan de hand van verschillende 
Flora’s kwam hij uit op tuinzuring (Rumex rugosus). 
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Enkele rietorchissen (Dactylorhiza praetermissa) begonnen net tot ontwikkeling te komen. 
Langs de zuidrand van het bos staat een flinke populatie muizenoortje (Hieracium 
pilosella). Hier vlakbij troffen een aantal heesterslakken (Arianta arbustorum) aan. Verder 
troffen we smurfslak (Ferrissia wautieri) op een rietstengel. Coen vond de rietkever 
(Donacia spec.), waarvan hij er een dozijn telde. Tenslotte werd nog een leuke ontdekking 
gedaan. De eerste varen! Langs een van de bosranden vonden we een mannetjesvaren 
(Dryopteris filix-mas). Een teken dat het de goede kant op gaat met het Oosterbos. 
 
Park van Luna 
Het Park van Luna zit nog in de pionierfase. De vegetatieontwikkeling is volop bezig. Op 1 
juni werd het Labyrint weer bezocht. Het deel met kronkelige waterpartijen en kilometers 
oever. Wat opviel was dat er al aardig wat erosie is aan de oevers en dat de vegetatie flink 
kort wordt gehouden door ganzen en eenden. Uitgebreide rietgroei wordt hierdoor 
onderdrukt. Overigens was de pioniersoort borstelbies (Isolepis setacea) niet meer terug te 
vinden, terwijl die enkele jaren terug nog met een paar pollen aanwezig was. 
 

                                
 

                                        
                      Speerdistel en rietorchis zijn gevonden in het Park van Luna 
 
We zaten deze avond goed in de russen. Zo vonden we knolrus (Juncus bulbosus), 
zeegroene rus (Juncus inflexus), pitrus (Juncus effusus), platte rus (Juncus compressus) 
en zomprus(Juncus articulatis). Vooral knolrus en platte rus zijn minder algemene soorten. 
In het water verder tenger (Potamogeton pusillus) en schedefonteinkruid (Potamogeton 
pectinatus) en kranswieren (Chara spec.). 
 
Hier en daar troffen we een rietorchis (Dactylorhiza praetermissa). Eén exemplaar was 
bezig om uit te groeien tot reuzenhoogte. Verder is nog vermeldenswaardig de hazenzegge 
(Carex ovalis), die op een wat meer zandige oeverzone stond. 
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Hoefplan 
Op 15 juni hebben we een klein deel van Hoefplan afgeschuimd. Begonnen voor het 
winkelcentrum (o.a. stijve (Oxalis stricta)en gehoornde klaverzuring (Oxalis corniculata), 
alsmede zilte schijnspurrie (Spergularia salina); pekel!), voerde de route ons via de 
bestrating voor flats (gewoon langbaardgras (Vulpia myuros), en zandhoornbloem 
(Cerastium semidecandrum)) langs een stukje wegberm/hooiland (Jakobskruiskruid 
(Jacobea vulgaris),donkere ooievaarsbek (Geranium phaeum), gele morgenster 
(Tragopogon pratensis) over de brug bij de molen (wollige munt (Mentha x rotundifolia)aan 
de voet van de brug) om uiteindelijk te eindigen bij een merkwaardige mix van inheemse 
planten en tuinplanten op en rond de funderingen van een afgebroken school met o.a. 
citroengele honingklaver (Melilotus officinalis), vlinderstruik (Buddleja davidii)en een plekje 
met massaal koningskaars (Verbascum thapsus)en grote kaardenbol (Dipsacus fullonum). 
 
Kennemerstrand geeft geheimen prijs 
Op 22 juni gingen we op stap met Jaco Diemeer, een van de beschermers van het 
Kennemerstrand. Het werd een bijzondere avond, waarbij we een hele nieuwe kant van het 
gebied te zien kregen. Jaco vertelde over de ontstaansgeschiedenis, het huidige beheer, 
maar ook de bedreigingen. Hij haalde af en toe de woorden van Jac. P. Thijsse aan die zei 
dat je er bij moet zijn wanneer een jonge duinvallei zich ontwikkelt. En zo is het, want over 
tapijten van armbloemige waterbies (Eleocharis quinqueflora) liepen we deze avond van de 
ene naar de andere zeldzaamheid: teer guichelheil (Anagallis tenella), vlozegge (Carex 
pulicaris), stippelzegge (Carex punctata) en groenknolrochis(Liparis loeslii) volgden elkaar 
op. Niet te vergeten de zeekool (Cakile maritima),zeewinde (Convolvulus soldanella) en het 
knolbeemdgras (Poa bulbosa) en nog talloze andere heerlijkheden. Een nieuwsgierige vos 
bekeek ons van een afstandje. 
 
De mooie avond, het enthousiaste verhaal en de vele bijzonderheden maakten deze 
excursie tot een van de hoogtepunten van dit jaar. 
 
Een talud in de Schermer 
Op 29 juni werd een deel van het talud van de Westdijk in de Schermer geïnventariseerd. 
De dijk wordt gemaaid door Landschap Noordholland. Naast aardig wat rietorchis 
(Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa) vonden we soorten als platte rus (Juncus 
compressus), zilte rus (Juncus gerardii) en zeegroene rus (Juncus inflexus), bevertjes 
(Briza media), en zelfs geelhartje (Linum catharticum). Een totaaloverzicht is te vinden in de 
bijlage. Het dijktalud kent droge en vochtige plekken. De laatste waarschijnlijk onder invloed 
van kwel dat door de dijk door komt. 
 
Omdat we nog wat tijd over hadden heeft een deel van de groep nog een kijkje genomen 
aan de noordzijde van Purmerend, waar Landschap Noordholland eveneens enkele 
bermen beheerd. Hier bewonderden we de meer dan dertig bijenorchissen (Ophrys 
apifera), die hier staan tussen honderden rietorchissen. 
 
Damlanderpolder 
Voetbal of niet, de Plantenwerkgroep gaat door. Op 6 juli stond de Damlanderpolder op het 
programma. De graslanden van Natuurmonumenten hier hebben een bijzondere 
geschiedenis. Na illegaal te zijn ‘omgezand’ ten behoeve van de bollenteelt, zijn de 
gronden vervolgens veiliggesteld en overgedragen aan Natuurmonumenten. Inmiddels zijn 
er heischrale graslanden aan het ontstaan met tal van bijzondere soorten. Zowel kraaiheide 
(Empetrum nigrum) struikhei (Calluna vulgaris) en dophei (Erica tetralix), zijn er 
opgeslagen. We vonden verder o.a. vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris), dwergviltkruid 
(Filago minima),oorsilene (Silene otites), koningsvaren (Osmunda regalis) en echt 
duizendguldenkruid (Centaurium erythraea). Hoogtepunt was de ontdekking van een fraai 
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exemplaar van de welriekende nachtorchis (Platanthera bifolia). De opdringerige paarden 
snoepten de bloeiende stengel bijna voor onze neus weg.  
 

                
De welriekende nachtorchis zorgt voor opwinding onder excursiegangers en paarden 
 
Slotruïne Egmond 
Tijdens een bezoek aan de Slotruïne van Egmond aan den Hoef op 13 juli zijn alle varens 
geteld die op de muren te vinden zijn, evenals de exemplaren van het stengelomvattend 
havikskruid. Het is bekend dat de ruïne een van de grootste groeiplaatsen van zwartsteel is 
in Nederland. Na de vorstrijke winter en de droge voorzomer was de vrees dat de populatie 
zwartsteel wel eens aangetast zou kunnen zijn. Die vrees was helaas niet ongegrond. Het 
aantal exemplaren is met een paar honderd teruggelopen.  
Van de volgende soorten zijn de aantallen bepaald: 
- zwartsteel (Asplenium adiantum-nigrum): 501 
- muurvaren (Asplenium ruta-muraria): 8.863 
- tongvaren (Asplenium scolopendrium): 122 
- eikvaren (Polypodium vulgare): 468 
- mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas): 1 
- stengelomvattend havikskruid (Hieracium amplexicaule): 7 
 
Tijdelijke natuur is soortenrijk 
Er wordt gebroken en gebouwd in Alkmaar. Onder andere aan de Hooftstraat in Overdie. 
Het bouwterrein dat hier nu een paar jaar braak ligt, is omgetoverd tot een groene oase 
waar menig plantensoort is opgeschoten. Door de afwisseling van vochtige en drogere 
delen en dankzij het gesleep met grond zijn verschillende micromilieus ontstaan waar veel 
soorten van lijken te profiteren. Tijdelijke natuur in de stad is altijd leuk om te onderzoeken. 
Meer dan 130 soorten kwamen we tegen. Naast diverse meldesoorten en veel 
canadesefijnstraal (Conyza canadensis) vonden we o.a. postelein (Portulaca oleracea), 
ruige leeuwentand (Leontodon hispidus) en walstroleeuwenbek (Linaria purpurea). Krenten 
in de pap waren verder de geelrode naaldaar (Setaria pumila), pluimgierst (Panicum 
miliaceum), bleek cypergras (Cyperus eragrostis) en de ‘stepperoller’ smal vlieszaad 
(Corispermum intermedium).Verder had de doornappel (Datura stramonium) zich 
gevestigd. Zaad van deze soort kan lang in de grond blijven en na jaren toch nog 
kiemkrachtig zijn. Een leuke verschijning is ook het papegaaienkruid (Amaranthus 
retroflexus). 
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        bleek cypergras                                                       geelrode naaldaar 
 
 

                             
                           papegaaienkruid 
 
Rugstreeppadcompensatiegebieden 
Tijdens de laatste excursie van het seizoen op 31 augustus werden de 
rugstreeppadcompensatiegebieden bezocht op het bedrijventerrein Boekelermeer. Op het 
terreintje Meerzicht, dat we al enkele keren hebben bekeken werden geen nieuwe soorten 
ontdekt. De vegetatieontwikkeling gaat hier niet snel. Opdringerige geiten snoepten een 
deel van de streeplijst weg. Onder tegels werden rugstreeppadden aangetroffen. 
Indrukwekkend was de vliegshow die zo’n duizend zwaluwen weggaven voordat ze een 
slaapplaats zochten in het riet. 
 
7. Strandwerkgroep  
 
Henk Witte 
072-5895170 
penningmeester@regioalkmaar.knnv.nl 
nieuwsbrief “De Knorhaan” 
 
Inleiding. 
Eenmaal per maand gaat de Strandwerkgroep op excursie naar een stukje van onze kust. 
Meestal tussen Texel en IJmuiden maar jaarlijks ook een keer verder van huis. De 
aandacht gaat uit naar  aangespoelde of ter plaatse levende schelpen, wieren, kwallen, 
holtedieren, vissen, enz., enz., kortom alle levensvormen die bij de kust horen. De 
waarnemingen worden gepubliceerd in de digitale nieuwsbrief De Knorhaan. Deze wordt 
ook verstuurd aan  het “Centraal Systeem” van de Strandwerkgemeenschap van de KNNV, 
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de NJN en de JNM. Alle nummers van De Knorhaan zijn te vinden op de website van de 
KNNV, afd. Regio Alkmaar.  
 
Wijk aan Zee, Noordpier, 16 januari 2010 
Weersomstandigheden: ZO 4, 0º C. 
Na al het oostenwindgeweld hadden we hoge 
verwachtingen maar dat viel behoorlijk tegen. 
Nauwelijks gruis op het Noordzeestrand en 
plaatselijk stuivend zand. Maar, juist hierdoor 
hadden we meer aandacht voor de de grijze 
zeehond dicht bij de waterlijn en voor de 
schaalhorens en de paardenanemomen op de 
stenen van de pier en. De kleine slangster 
waren we nog niet eerder tijdens een excursie 
tegengekomen, de gedoornde hartschelp maar 
weinig.  
In het meegenomen gruis, een beetje maar, zaten nog wadslakjes, een tweetandschelpje 
en een ovale zeeklitschelp. 
 
Huisduinen 13 februari 2010 
Weersomstandigheden: NO 3, 0º C. 
Na de excursie van september wilden we niet te lang wachten met een nieuw bezoek aan 
dit Noordzeestrand dat zo rijk bleek te zijn aan Eemfossielen. Opnieuw vonden we een 
Tere hartschelp, nu een gaaf exemplaar. Een tweede verrassing was de vondst van twee 
exemplaren van de ovale venusschelp die we al kenden van het opgespoten terrein aan de 
Kievitsweg in Almere. Van de bonte mantel troffen we opnieuw heel wat fragmenten aan (± 
20) en enkele (bijna) gave exemplaren. We vonden ook een fragment van de stekelhoren.  
In het meegenomen schelpengruis vonden we o.a. nog een dubbeltjesschelp, een 
muizenkeuteltje, een fragment van het klein tafelmesheft en twee fragmenten van het groot 
tafelmesheft. 
 
Texel, 14 maart 2010 
Weersomstandigheden: NW 4, 6º C. 
We bezochten eerst de strandjes naast de 
haven, waar wij muizenoortjes (lege huisjes) 
vonden. Aan de noordzijde van de Mokbaai 
zagen wij in het met hoog gras begroeide slik 
enkele levende tere dunschalen en onder een 
paar stenen tientallen levende muizen-oortjes. 
Er bevonden zich daar ook veel exemplaren van 
een pissebedachtige, de brakwateroproller 
(Lekanesphaera hookeri), algemeen in brakke 
binnen-wateren. In het vloedmerk lagen veel 
muizenoortjes en ook een aantal doubletjes van de tere dunschaal. Toen naar het 
Noordzeestrand bij paal 9. Er is daar zand opgespoten. In noordelijke richting vonden we 
o.a. grijze tapijtschelpen en enkele geknobbelde hartschelpen. Nog even naar het zuiden 
en daar was de oogst een artemisschelp met een diameter van 5 cm en in een brok veen 
tientallen amerikaanse boormosselen en witte boormosselen, de laatste nog met het derde 
schelpstuk. Hierna hebben we nog even op het strand bij de vuurtoren gelopen. Hier 
vonden wij aan de waterlijn een nog levende gewone tapijtschelp. Tot slot hadden we nog 
even tijd om het Waddenzeestrandje bij het NIOZ te bezoeken waar wij duizenden 
alikruiken zagen, een paar stompe alikruiken en een alikruik type cf Arcana. Een bijzondere 
vondst was hier een kop met lange sprieten van de noorse kreeft. 
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Het meegenomen gruis leverde o.a. nog op: een stukje van een keverslak, een stekel van 
een zeeappel, een dubbeltjesschelp, een gekielde cirkelslak, een brakwateralikruik, 3x 
ovale zeeklitschelp, 12x klep en 3 doubletten tweetand-schelpje, ca 20 wadslakjes en 3x 
muizenkeutel. 
 
Scheveningen, 17 april 2010 
De geplande “excursie” op 18 april naar de schelpenbeurs in Scheveningen ging niet door. 
Drie SWG-leden zijn echter de dag ervoor toch naar de schelpenbeurs gegaan en hebben 
natuurlijk ook een bezoekje gebracht aan het strand. En niet zonder resultaat! Wat te 
denken van wijde mantel, bonte mantel, prismatische dunschaal, trapgevel, en spoelhoren.  
 
Petten, 15 mei 2010 
Weersomstandigheden: W 4, 13º C 
De vorige excursie naar het het Noordzeestrand van Petten was alweer in september 2008. 
Gezien de enthousiaste berichten van twee SWG-ers werd het hoog tijd om dit strand 
opnieuw te onderzoeken. We vonden er enkele groene eitjes van de borstelworm met de 
fraaie naam “gestippelde dieseltreinworm”. Van de viswedstrijd die net was afgelopen bleef 
een makreel op het strand achter. Er waren  heel wat schelpen op het strand te vinden, 
waaronder kleppen van de tere hartschelp, een tweetandschelpje, een klein tafelmesheft 
en een slanke kleine zwaardschede. Tot grote verbazing van Jan Sterringa werd een 
wenteltrapje gevonden. Jan had dit strand al heel vaak bezocht maar hier nog nooit een 
wenteltrapje gevonden.  
In het meegenomen gruis zat nog heel wat moois, zoals brakwateralikruik (6x), wadslakje 
(algemeen), opgezwollen brakwaterhorentje (vrij algemeen), melkwit traliedrijfhorentje (1x). 
vliezig drijfhorentje (3x), muizenkeuteltje (2x), gekielde cirkelslak (6x), stomp traliehorentje 
(1x), oubliehoren (2x), melkwitte arkschelp (2x), ovaal zeeklitschelpje (13x), 
tweetandschelpje (1x) en geplooide rotsboorder (2x).  
 
Goeree, 19 juni 2010 
Weersomstandigheden: NW 4, 14º C 
De jaarlijkse excursie naar het diepe zuiden 
was weer zeer geslaagd. Door deze keer de 
Kwade Hoek over te slaan konden we diverse 
nieuwe locaties met een bezoek vereren. De 
eerste was het slikkige Noordzeestrandje naast 
de buitenhaven (noordzijde Goeree). Wat 
direct opviel was de enorme hoeveelheid 
horentjes. Een van de deelnemers telde in het 
meegenomen gruis ca 1000 wadslakjes, ca 
100 opgezwollen brakwaterhorentjes, 8 vliezige 
drijf-horentjes, 2 gevlochten fuikhorens en 2 
oubliehorens. Opvallend was ook het algemeen voorkomen van gave doubletten van de 
platte slijkgaper. Van de tweekleppigen vonden we verder o.a.  tweetandschelpjes (4x). Het 
strandje ligt heel dicht bij de Haringvlietsluizen. Het is dan ook niet zo vreemd dat we in het 
aanspoelsel ook negen soorten zoetwaterschelpen vonden: bolle stroommossel (1x), 
vijverpluimdrager (vrij algemeen), grote diepslak (algemeen), zoetwaterneriet (4x), 
driehoeksmossel (4x), oorvormige poelslak (enkele), ovale poelslak (enkele), witte 
schijfhoren (1x) en een andere schijfhorensoort.  
 



 18 

De volgende locatie was de oever van het 
Grevelingenmeer bij De Punt (zuidzijde 
Goeree). Geen echt strandje, wel een strookje 
grond langs het water met schelpen. Het 
Grevelingenmeer is het grootste zoutwatermeer 
van West-Europa. We vonden er o.a. 
penhoren,  gewone tapijtschelp, (ook 
doubletten), melkwitte arkschelp, 
diepwatermossel, muiltje en gevlochten 
fuikhoren (ook levend). Verder de een na de 
andere zeeappel, vaak nog met vleesresten. 
Op stenen piertjes leefde de asgrauwe keverslak. Vanaf deze piertjes hadden we een 
prachtig zicht op het onderwaterleven. We moeten er nog eens naar toe, liefst met een 
deskundige op het gebied van wieren, zeeanemonen en dat soort zaken. 
 
Waar de Brouwersdam eindigt op Schouwen ligt een Noordzeestrand. Hier leek eerst 
weinig te liggen, zeker in vergelijking met wat één van de deelnemers er eerder had 
aangetroffen. Gaandeweg vonden we toch nog wat lichte schelpenbankjes waarvan het 
nodige materiaal werd meegenomen om thuis uit te zoeken. Zo werd de soortenlijst 
uiteindelijk toch nog heel interessant met o.a. dubbeltjesschelp (1), gekielde cirkelslak (14), 
melkwitte arkschelp (7), vliezig drijfhorentje (1), wenteltrapje (6), asgrauwe tolhoren (1), 
trapgevel (1), melkwit traliedrijfhorentje (10), tweetandschelpje (15), ovale zeeklitschelp (1), 
bonte mantel (1 fragment), oubliehoren (1), muizenkeuteltje (1), opgezwollen 
brakwaterhoren (2) en zoetwaterneriet (2). Ook kwamen we een niet meer zo frisse bruinvis 
tegen (zie kadertekst). Op de stenen dijkvoet, het begin van de Brouwersdam, leefden 
schaal-horens. 
 
Vorig jaar hebben we aan de Noordzeekant van 
de Brouwersdam twee locaties bezocht. De 
losse stenen bij de spuisluis waren, in 
tegenstelling tot ons bezoek van vorig jaar, nog 
niet allemaal boven water We zagen er daarom 
lang niet zoveel purperslakken. Het iets 
noordelijker gelegen zandstrand werd nu 
intensief gebruikt door kitesurfers. Een leuke 
vondst hier was een kleine pieterman, een 
vissoort die bekend staat als één van de 
giftigste dieren van Europa. De lege schelpen 
van de purperslak (met vleesresten) en de schaalhoren waren te verwachten zo dicht bij 
hun leefgebied.  
 
Het Noordzeestrand op de overgang van de Brouwersdam naar Goeree had een nieuwe 
verassing in petto. We vonden er een aantal eistrengen van de gewone pijlinktvis. Op het 
Noordzeestrand bij Ouddorp vonden we even later opnieuw een aantal eistrengen. Op de 
soortenlijst van beide locaties samen  konden we o.a. noteren: schaalhoren (1), de fossiele 
korfmossel (1), melkwitte arkschelp (1), gekielde cirkelslak (1), vliezig drijfhorentje (2), 
melkwit traliedrijfhorentje (4), wenteltrapje (1 fragment), gewone trapgevel (1) en de kop 
van een geep (een vissoort).  
                                                                                               
  
IJmuiden, Zuidpier, 11 september 2010 
Weersomstandigheden: ZW 4, 19º C 
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Het meest in het oog springend op het Noordzeestrand waren de grote aantallen 
heremietkreeften. Vaak levenloos in een glanzende of gewone tepelhoren, soms levend, 
maar meestal incompleet in het zand. Tussen de vele schelpkokerwormen lagen ook 
goudkammetjes waarvan er één nog het mooie gouden kammetje liet zien. Leuk om te zien 
waren ook de twee grote zeenaalden (een vissoort). Doubletten met vleesresten lagen er 
van de halfgeknotte strandschelp, de stevige strandschelp en de witte dunschaal. Van de 
minder algemene schelpen vonden we een trapgevel en twee wenteltrapjes, Uit het 
meegenomen gruis kwamen nog een kleine platschelp, een muizenkeuteltje, een vliezig 
drijfhorentje, 22 wadslakjes, een brakwateralikruik en 8 tweetandschelpjes waarvan één 
doublet. Verder nog een driehoeksmossel, een zoetwatersoort. Zo dicht bij de sluizen van 
het Noordzeekanaal worden vaker zoetwatersoorten gevonden. 
 
Bergen aan Zee, 10 oktober 2010 
Weersomstandigheden: NO 3, 16º C 
De vondsten op dit Noordzeestrand waren niet spectaculair. De oostenwind van de laatste 
dagen was niet stevig genoeg om te zorgen voor gruisbankjes. Opvallend was de grote 
hoeveelheid zeedruifjes, waaronder  ook grotere exemplaren. Verder kunnen worden 
genoemd een noorse hartschelp en een relatief stevige, zwarte klep van de gewone 
otterschelp. 
 
Huisduinen, 24 oktober 2010 
Weersomstandigheden: NW 5, 8º C 
De stevige noordwesten wind had er voor 
gezorgd dat het lage water minder laag was dan 
gewoonlijk.  
De bekende schelpenbankjes op het 
Noordzeestrand met Eemfossielen waren 
daarom helaas niet bereikbaar.  Toch vonden 
we nog drie bonte mantels en een fragment van 
de grijze tapijtschelp. Ook nu zagen we weer 
tamelijk veel grote en oud uitziende nonnetjes. 
Op een strekdam leefde, zoals hier te 
verwachten is, een schaalhoren. In september vonden we bij de Zuidpier twee dode 
zeenaalden. Deze keer lag lag een levende zeenaald op het strand. In het kleine beetje 
gruis dat  we mee naar huis namen bleek zowaar een olifantstandje te zitten, waarschijnlijk 
een zwakgeribte. Olifantstanden behoren tot de stoottanden, een kleine klasse binnen de 
weekdieren. 
 
Petten, 27 november 2010  
Weersomstandigheden: ZO 2, 1º C 
 
In mei van dit jaar hebben wij dit strand ook 
bezocht. Wij vonden toen 16 soorten 
buikpotigen, nu 10. Van de tweekleppigen 
vonden wij 29 soorten, nu 28. Enkele minder 
algemene horentjes ontbraken ontbraken deze 
keer. Wel raapten we o.a. twee schaalhorens op 
(ze leven vlakbij op de strekdammen en op de 
Hondsbossche Zeewering) en een muiltje. In het 
meegenomen gruis nog  wadslakjes, drie 
opgezwollen brakwaterhorentjes en één 
eikapsel van de gevlochten fuikhoren. De meest 
bijzondere vondst van de dag was een klep van 
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de prismatische dunschaal. Van de tweekleppigen waren verder een grijze tapijtschelp en 
twee noorse hartschelpen het vermelden waard. In het gruis kwamen nog vier 
tweetandschelpjes en vier ovale zeeklitschelpjes te voorschijn..   
 
Bruinvissen 
De vondst van een dode bruinvis op 19 juni is aangemeld op  www.walvisstrandingen.nl 
waar hij nu (met foto's) geregistreerd staat. Het was de 157ste  bruinvis die dit jaar in ons 
land was aangespoeld. Het bleek een vrouwtje te zijn. De teller stond half december al 
bijna op 400.  
Bruinvissen komen voor langs de hele Europese Atlantische kust. Ook in onze eigen 
Noordzee, waar ze de kleinste walvisachtige zijn. Ze zijn beslist niet zeldzaam; geschatte 
aantallen in de Noordzee lopen uiteen van 100.000 tot 500.000 exemplaren. In de 
Nederlandse kustwateren komt de soort vooral voor in de wintermaanden en het vroege 
voorjaar (november - april). Tot ongeveer het einde van de jaren vijftig van de 20e eeuw 
was de bruinvis algemeen langs de Nederlandse kust, maar in de jaren zestig was de soort 
hier verdwenen. Sinds 1985 worden weer af en toe kleine aantallen bruinvissen in de 
Nederlandse kustwateren gezien, en vanaf 2000 neemt dat aantal snel toe. 
 
 
 
 
 
 
8.IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 
(afd. regio Alkmaar; VWG-Alkmaar e.o; IVN Noord-Kennemerland) 
 
IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 
postadres R. Polder 
Westerweg  232 
1815 JK Alkmaar 
r.polder1@hetnet.nl  
 
Inleiding 
De winter van 2009/2010 kenmerkte zicht door wekenlange sneeuwdekken die het voor 
veel vogels erg moeilijk maakte. Strenge vorst kwam maar zelden voor, maar het water was 
erg lang bevroren. Dank zij de sneeuw waren veel slootkantjes onbetrouwbaar en vaak de 
enige plekken waar roerdompen, rallen en ook ijsvogels nog wat van hun gading konden 
vinden. Het was toch een winter waar na 2008-2009 een nieuwe aanslag plaats vond. 
Gelukkig niet zo desastreus als het jaar ervoor. 17 territoria in 2008, maar 7 in 2009 en dus 
nu nog mogelijk 5 territoria. Actief aanleggen van wanden werpt zijn vruchten af. Het actief 
onderhouden en bewaken blijkt op vele plekken een probleem. Verschillende locaties 
groeiden dicht en andere plekken werden afgetrapt. Ook de waarnemingen zijn niet altijd 
makkelijk. Via www.waarneming.nl  zijn binnen de datumgrenzen van 1-4 tot 15-5 maar 6 
meldingen. Als we waarnemingen van 15 maart tot 30 mei meenemen dan zijn het er 8 
meer. Op het ringstation in Castricum zijn tot 15 nov. maar 4 ijsvogels geringd volgens een 
mond. mededeling van C. Rozelaar.  
Ook dit jaar waren de gemeentemensen weer erg actief en gaven de moed niet op. 
Meerdere wanden zijn hersteld en er is een nieuwe aangelegd in Alkmaar noord. Van de 5 
overgebleven territoria zijn er 3 kunstmatig. Dit bewijst wel het nut van het graven van 
wanden. 
Ook de IVN werkgroep van het schoutenbos was zeer actief en succesvol. 
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Overzicht broedparen per gemeente  vanaf 1999 tot 2010 
 
gemeente 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
Alkmaar 1 1  1 1 1 1 1 2 5 3 1 
Heiloo   1 1 1 1 1 1 1 1   
Castricum     1 1 1 1 1 2  1 
Bergen        2 1 1 1 1 
Heerhugowaard       1 1 3 5 2 2 
Langedijk        2 2 2   
Obdam          1 1 ? 
totaal 1 1 1 2 3 3 4 8 10 17 7 5 
         

    
      Omgetrokken boom in de Hout 
! Gemeente Alkmaar. (19-23-25) 
Hoe goed een  lokatie op een industrieterrein kan zijn blijkt dat bij VSM is overleefd dank zij 
het vele viswater, kwel in sommige sloten en rust. Op 20 febr. spotte ik een ijsvogel en 
sinds 4 maart waren er weer 2. Vanaf 24 maart is balts gezien. Begin april werd gebroed, 
en op 16 en 17 mei waren er weer paringen. Waarschijnlijk begon de 2e ronde al voor dat 
de jongen van eerste nest uitvlogen. Eind juni waren ze weer aan het voeren. Daarna is dit 
niet  meer gezien zodat er kan worden geconcludeerd dat er 2 nesten zijn grootgebracht.  
Miranda Zutt  zag rond 5 maart  nog een ijsvogel achter de flats van de Muiderwaard.   
! Gemeente Bergen (19-32-12) 
27 april zag Jacos Jes een ijsvogel op de bekende plek langs de zeeweg. Half mei was er 
een stel actief langs de zeeweg volgens Eltjo Vermeulen van de gemeente Bergen.  
Meerdere waarnemers hebben ze gezien tussen de datumgrenzen. Ook half augustus zijn 
ze door Jan Vrouwe gemeld. Zelf ben ik een paar maal wezen posten, maar helaas kon ik 
ze niet betrappen. Op 8 april werd een volwassen individu gezien in de Groeter polder. 
Waar zaten ze? 
Gemeente Heiloo 
Op 29 maart zag Dick Broersen bij het Maalwater(einde van Noorderneg/Heiloo West) weer 
een ijsvogel. Dit is waarschijnlijk een exemplaar die verderop langs de Zeeweg zou 
broeden. 
Afgelopen week (3 nov) kreeg een mailtje van de bewoner van het ter Coulster uit Heiloo. 
“een stel ijsvogels gesignaleerd”! 
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Gemeente Langedijk 
Alleen een melding van januari. Daarna is het stil geworden. Eind september had een 
collega van mij er weer 2 in het Oosterdel. 
!! Gemeente Heerhugowaard blijft een ijsvogelbolwerk! 
Op de vaste plek langs het spoor (14-54-54) hadden de ijsvogels het weer voor elkaar.  Ik 
kwam daar half mei en een ijsvogel vloog vlak langs mij. De 2e nieuwe wand in het 
Schoutenbosje (19-14-13)leverde dit jaar ook een broedpaar op. Vanaf half maart kreeg ik 
de eerste melding van Ger Molenaar. Er zijn meerdere waarnemingen tussen de 
datumgrenzen. Ook de sperwer broedde er weer. Vanaf half augustus kreeg ik diverse 
meldingen van ijsvogelwaarnemingen uit heel  Heerhugowaard. 
! Gemeente Castricum (19-42-21) 
Op 30 maart zag Tom Dekker 2 ijsvogels bij de Karpervijver. Ook eerder waren er al 
waarnemingen. Hier heb heerlijk gepost een paar keer met een zingende grote karekiet op 
de achtergrond. Pas op 28 juni zag ik een ijsvogel voorbij flitsen. Er zijn een paar 
waarnemingen binnen de datumgrenzen. 
Gemeente Obdam (19-15-51) 
Op 24 maart werd bij de Obdammer Wheel een ijsvogel gezien.  Daarna heb ik geen 
meldingen meer gehad. 
 
Aanvullend. 
Gezien de vele meldingen vanaf juli tot nu, zijn er blijkbaar toch aardig wat ijsvogels 
geboren in de regio. Dat biedt weer perspectief. Nu maar hopen dat er niet weer een 
strenge winter komt.   
 
Dankwoord: 
Hierbij dank ik ieder die heeft geholpen om onderhoud te plegen, nieuwe wanden hebben 
gegraven contacten hebben gelegd voor nieuwe plekken en waarnemingen hebben 
doorgegeven. Jan Stok voor het maken van het kaartje. Hopelijk blijft de ijsvogel in onze 
regio een regelmatige verschijning, ook als broedvogel.  
 
Allen hartelijk daarvoor.  
Rutger Polder 
 
9) Veldbiologisch jaarverslag woensdaggroep 2010.  
 
Tekst: Laura Mosk. Foto’s: Herman Pols. Coördinatoren: Marian van der Laan en Leo 
Bruinenberg. Contact: secretaris@regioalkmaar.knnv.nl, tel. 072-5095345 
 
De woensdaggroep is een gezamenlijk project van de KNNV afdeling regio Alkmaar en het 
IVN afdeling Noord-Kennemerland. De deelnemers zijn voor het merendeel 
natuurliefhebbers met een brede belangstelling, die kleine excursies maken naar 
natuurgebieden in Noord-Holland. Vaak worden deze tochten begeleid door een gids. De 
excursieleiders hebben een meer dan gemiddelde tot specialistische kennis van gebied, 
flora en/of fauna en worden door de deelnemers van de groep op handen gedragen (niet in 
de natuur).  
Sommige excursies komen elk jaar vast terug in het programma, andere zijn nieuw. Er 
wordt geprobeerd van elke activiteit een verslag te maken; soms inspireert een excursie 
zelfs tot een gedicht. 
 
Naast excursies worden elke jaar enkele lezingen verzorgd, door leden van de groep en 
door mensen van buiten. De lezingen van 2010 gingen over de gebieden waarin wij 
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wandelen, het vogelringen in Kazachstan en wilde bijen in de duinen. De lezingen hebben 
ook een sociale functie, met name juist voor leden die niet meer mee kunnen wandelen. 
 
Nieuwe activiteiten in 2010: 
- Wel twee keer (in april en juli) hebben we het Beemster Arboretum, een waar lusthof 

in de polder, bezocht. De heer Völlmar is in 1971 met de aanleg van dit arboretum 
begonnen, dat uit twee delen bestaat: een systematisch en een geografisch gedeelte. 
Bomen uit alle werelddelen staan hier verzameld. We vielen van de ene verbazing in de 
andere. Naar onze mening is dit arboretum het meer dan waard om er flink reclame 
voor te maken. 

-  We bezochten eind april de Geheime tuin in Bergen. Van de voormalige muziektuin te 
Bergen is een heemtuin gemaakt, die om praktische redenen min of meer geheim 
wordt gehouden voor toeristen. Stinzenplanten staan er alom, met name het zeldzame 
Daslook. De zeer zeldzame Gebogen driehoeksvaren had het hier naar de zin en we 
vonden het Riempjesmos, een soort van de Rode Lijst, die je niet zal vinden buiten de 
muziektuin. Onze mening: laat deze prachtige heemtuin maar lekker geheim blijven. 

-   Half augustus brachten we een bezoek aan de heemtuin “De Wielenmaker” in 
Egmond-Binnen. Voor ons niets mooiers dan bloemrijk grasland met zon erop, 
bevertjes erin en kleine koolwitjes, allerlei blauwtjes en hier en daar een kleine vos er 
overheen fladderend. En tussen dat alles nog een potige feeks: een wesp- of tijgerspin, 
Argiope bruennichi. En zowaar vonden we ook nog een prachtig ei-cocon van deze 
spin. (Foto’s onder) 

 

                                   
 
-   De strandexcursie in Petten in september was bij prachtig strandweer. We leerden 

verschillende schelpen en krabben te onderscheiden. Na determinatie na afloop bleken 
we ook nog de hydroïdpoliepen Zeemos en Gorgelpijp ontdekt te hebben. 

	  
 
Jaarlijkse excursies: 
 
Januari 
Traditioneel hoort in januari een vogelexcursie naar Wieringen. Door weersomstandigheden 
ging er dit jaar een paar keer een excursie niet door. Alleen Geestmerambacht werd 
bezocht. 
 
Februari  
Een wandeling door de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder leverde naast het gewone 
spul en een ongelooflijk aantal ganzen, ook nog zes, zeven Kluten als bijzonderheid op. 
In de duinen bij Heemskerk werd een leuke vogelwaarneming gedaan van een 
Glanskopmees, een soort die een voorkeur heeft voor droge bossen. 
In de Noorderstraat bij Bakkum werd Rozetmos gevonden.  
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Maart 
In Bergen lieten op vrijwel dezelfde plek een Boomklever en een Boomkruiper zich horen. 
In een lariksbosje huisde een familie Kruisbekken, doodstil vanwege een overvliegende 
Sperwer. Een Zanglijster zong het hoogste lied. 
In De Rijp werd in de bittere kou een bloeiende Paarse dovenetel gevonden. Heel wat 
vogels werden er gespot, waaronder Huismussen. Knobbelzwanen, Nijlganzen en 
prachtige soepganzen. 
Bij Geversduin in Heemskerk werd het Rozetmos zomaar in de berm gevonden (tweede 
vondst dit jaar). Op kardinaalsmutsen vonden we de parasitaire Kardinaalsmutsvuurzwam. 
En het Brandnetelvulkaantje of Brandnetelkogeltje, een zwart korstzwammetje, werd 
aangetroffen op een stengel. 
De duinen bij Het Woud waren helemaal wit bespikkeld door Sneeuwklokjes. Bloeiende 
Vroegelingen deden hun best en we zagen vlinders zoals Citroenvlinder en Kleine Vos en 
hoorden Graspiepers en de Tjiftjaf. Heel bijzonder was na heel veel grondspeurwerk de 
ontdekking van Discinella mensziesii, oftewel het Roze grondschijfje, een piep- en piepklein 
zwammetje in het mos. (Foto onder) 
  

                              
 
April 
We bezochten Thijsse’s Hof, Nederlands oudste heemtuin in het Bloemendaalse bos, 
waar men kennis kan maken met de belangrijkste levensgemeenschappen van de kalkrijke 
duinen.  
In het park Duin en Bosch te Castricum barstte het van de Tjiftjaffen en hoorden we een 
Zwartkop zingen. 
Ook in Castricum vonden we alweer Rozetmos. Dat was de derde keer dat jaar. 
 
Mei 
De traditionele viooltjeswandeling in Bergen aan Zee werd opgevrolijkt door het lied van 
Nachtegaal, Fitis en Sprinkhaanrietzanger en boven onze hoofden joegen 
Boerenzwaluwen. We vonden weer de vijf verschillende soorten viooltjes, met name het 
paars met geel en witte Duinviooltje, het blauwpaarse Hondsviooltje, het dieppaarse 
Bleeksporig bosviooltje met uiteraard een bleek spoor, het blauwe Ruig viooltje en het 
blauwviolette Zandviooltje. Ook deze keer lukte het nog bloeiend Rozenkransje te vinden. 
(Zie foto) 
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In de Westwouderpolder werden we verblijd met Veenreukgras. Tal van vogels werden 
gespot waaronder een Pimpelmees in het riet. Gelukkig troffen we daar ook een Rietzanger 
aan. Het Knikkersterretje (Syntrichia papillosa) een zeldzaam bladmosje, werd vlak bij het 
restaurant aangetroffen. 
In het natuurgebiedje De Noorderneg in noordwestelijk Heiloo was de berm wit versierd 
met Fluitenkruid. Engelwortel stond er en Kleine valeriaan. Talrijke Langsprietmotten in 
baltsvlucht leken net gouden feetjes die dansten in het zonlicht aan de taktoppen van de 
meidoorn. Via een voetspoor liepen we door een nat veldje waar de orchisjes nog niet in 
bloei stonden. Ze waren dit jaar laat. De Brede orchis kwam er wel al aan en ook stonden 
er Echte koekoeksbloemen.  
Via de Uilenvangersweg trokken we bij Bergen het duin in. Er stond volop Hengel. Flink 
gezocht werd er naar Kaal breukkruid oftewel Hernaria glabra.  
 Het lukte zowaar om dit minuscule plantje te vinden. En ja, het was vogeltijd. De Grote 
lijster, Boompiepers, een Paapje, een Zwartkop en Grasmussen, allemaal gezien en/of 
gehoord. 
 
Juni 
In de duinen bij Heemskerk zag je overal vraat en spinsel, echt juni. Walstrobremraap 
stak de bloemkop op. In een weitje op de grond zat zomaar een Zomertortel. 
Tijdens een excursie naar Rinnegom, bij Egmond bewoog de grond bij iedere pas: overal 
Knopsprietsprinkhaantjes. We hoorden volop Nachtegalen, Fitissen, Tjiftjaffen en 
Zwartkoppen. Een mooi gebied met Beemdkroon, Walstrobremraap, Grote ratelaar en 
Rietorchis. 
Het Zwanenwater blijft een hemel op aarde met de grote hoeveelheid bloeiende 
Moerasandijvie waarvan je wel blij moet worden. We vonden er vier verschillende soorten 
orchideeën, met name: de Rietorchis, de Welriekende nachtorchis, de Grote keverorchis en 
de Vleeskleurige orchis. Ook het Maanvarentje. (Zie foto) 
  

                                        
 
werd weer gezocht en gevonden. Nog een greep uit wat je daar kan zien: Moeraslathyrus, 
Galigaan, Heidekartelblad en lekker ruikende Wilde gagel. In de lucht wemelde het van 
vogels: Kneutjes, Gierzwaluwen, Huiszwaluwen, Boompiepers Aalscholvers en 
Grasmussen. 
Een ‘must’ elk jaar is het bezoek aan het Zeedorpenlandschap van Wijk aan Zee. De 
kenmerkende drie silenensoorten, met name de Kegelsilene, de Nachtsilene en de 
Oorsilene werden allemaal gevonden. De Blauwe zeedistel was paraat en het roze 
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Hondskruid was niet te missen. Ook dit jaar slaagden we erin om tientallen Slanke 
mantelanjers te vinden op de vertrouwde plaats bij “Een Zee van Staal.”  (Foto’s onder) 
 

                            
 
Het Zeedorpenlandschap maakt onderdeel uit van het Fakkelgraslandschap. Dat is 
kenmerkend voor delen van het grijze duin zoals bij Groet. Ook de excursie naar Groet 
was een feest. De ene zeldzame soort na de andere troffen we aan. Op een plek vonden 
we Ronde zonnedauw met de donkergroene Kleine Waterbies, de Bleekgele droogbloem 
en de onooglijke kruipende stengeltjes van de Moeraswolfsklauw allemaal bij elkaar. 
Verderop groeide een Koningsvaren en weer verderop bloeiend Hondskruid, heerlijk 
geurende Zandblauwtjes en Dwergviltkruid met daarop een Parelmoervlinder. 
Braamsluiper, Boomleeuwerik en Zwartkop deden hun best.. 
 
Juli 
Tijdens de excursie bij Petten leerden we dat je een aardhommel kan vastpakken, vermits 
het een mannetje is. We maakten kennis met de Blaaskopvlieg en de Muntvlinder en zagen 
dat de munt werd geteisterd door Watermuntbloesemmijt. Een aardig aantal planten van de 
Rode ogentroost kwam er voor en een Brede wespenorchis, nog net niet in bloei. 
Een jaarlijks evenement met stip is de excursie naar De Kerf bij Bergen aan Zee. In het 
bos, op weg naar De Kerf, vonden we kleine Dennenorchisjes, wat al een leuke vondst is. 
De Kerf zelf was droog, gortdroog. Soorten van de Rode Lijst zijn hier niet zeldzaam, om 
maar te noemen het roze Strandduidendguldenkruid, de Bleekgele droogbloem, de 
Moeraswespenorchis en Krielparnassia, een plant uit de Anjerfamilie. Een enkele 
Parnassia bloeide, maar er stond veel jonge aanwas, dat volgend jaar weer zal zorgen voor 
een lust voor het oog. Zeewinde, Zeewolfsmelk en de nog veel zeldzamere Zeelathyrus 
moeten ook nog worden vermeld. En of dat allemaal nog niet genoeg was stond op weg 
naar het parkeerterrein zomaar het zeldzame Torenkruid in een weitje.  
 
Augustus 
Op een kleddernatte dag werd in het park Duin en Bosch de Kopergroene bekerzwam met 
kleine vruchtlichaampjes gevonden. Op de composthoop op het terrein groeiden IJzerhard 
en Hartgespan. Op een kaalgevreten asperge vonden we eitjes, larfjes en het metallic 
blauwgroen met zwart-witte kevertje van het Aspergehaantje. Het moet een gek gezicht zijn 
geweest toen de groep in aanbidding neerzeeg op een weitje om de Steenanjer of Zwolse 
anjer te bewonderen. Met wat moeite vonden we daar ook nog Kruisbladwalstro. 
Tijdens de excursie naar het Reggers-Sandervlak bij Egmond werden honderden 
Weidekringzwammen gezien. Door de lange koude winter was de bloei ongeveer twee 
weken verlaat. We vonden heel wat, zoals Stijve ogentroost, de Rietorchis, de 
Moeraswespenorchis, Parnassia, de Slanke gentiaan en de Brede gentiaan. Tal van 
vlindertjes dwarrelden rond: de St Jansvlinder, de Kleine parelmoervlinder, het Bruin 
zandoogje, het Icarusblauwtje en tal van Hooibeestjes. Een havik, een boomvalk en het 
geluid van een buizerdkuiken ontging de groep ook niet. 
Het snoepje van het jaar is de excursie naar het Kennemermeer en de duinen bij 
IJmuiden. Je weet niet wat je ziet. Duizenden bloeiende Parnassiaplanten, duizenden 
bloeiende Slanke gentianen. Voor de Rietorchis en de Moeraswespenorchis waren we te 
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laat, maar een Groenknolorchis stond er nog in redelijke staat. Het is ondoenlijk op te 
noemen wat er allemaal stond. Wil je alvast weten hoe het paradijs eruit ziet, neem dan hier 
een kijkje in augustus. 
 
September 
We begonnen de maand met een wandeling vanaf de Noorderstraat in Bakkum naar de 
wei van Brasser. Een paar lage struikjes Verfbrem stonden niet ver van het pad en op een 
zuidhelling groeide Kleine steentijm. Het werd weer echt tijd voor paddenstoelen. Vooral de 
Groene knolamaniet was opdringerig aanwezig. Na determinatie achteraf bleken we een 
Vleeskleurige zalmplaat  te hebben gevonden (nieuw in het duinreservaat), een Tere 
champignonparasol (tweede vindplaats in het duinreservaat) en ook nog een Smalplaat-, 
Abrikozen- en Schotelrussula alsmede een Bruine modderbekerzwam. Nu maar hopen dat 
de individuele leden van de groep deze soorten ook op eigen kracht kunnen vinden. 
Tijdens een excursie in miezerig weer bij Johanna’s Hof in Castricum draaide het weer 
voornamelijk om paddestoelen. Bijzondere vondsten waren die van het uiterst zeldzame 
Keutelkaalkopje en de Bleke zandvezelkop.  
Bij de excursie in de duinen van Heemskerk werd een hele heksenkring gevonden van de 
paddenstoel der paddenstoelen, de Vliegenzwam. Nog veel meer bijzonders zoals de 
Grijsgroene en de Oranje melkzwam en de Vosrode weerschijnzwam kwamen we tegen en 
op het eind van de excursie stonden er als uitsmijters de Kleine aardster en de 
Donkerstelige stuifbal. 
De laatste excursie van deze maand ging naar Wieringen om vogels te kijken. Er werden 
wel 50 soorten gezien waaronder de Grauwe franjepoot, een Zwarte stern en een 
Goudplevier bij Schoorl. 
 
Oktober 
Nog steeds paddenstoelen wat de klok slaat deze maand. 
Bij een excursie in Schoorl komen we een Melkboleet, de Gelaarsde gordijnzwam en de 
Lila gordijnzwam tegen.  
De jaarlijkse paddenstoelenxcursie in Heiloo begon met de vondst van een 
Reuzenbovist. Talrijke Grote stinkzwammen in alle rijpingsstadia, ook de duivelseieren, 
werden gevonden en de tocht eindige bij een Pruikzwam op een beuk. (Zie foto) 

 
 
In Heemskerk werden geen Olijfgroene slijmkoppen gevonden zoals in 2009, maar wel de 
Witte ridderzwam, Sneeuwzwammetjes en de op mossen parasiterende Oranje 
mosbekertjes. Ook groeide hier het Roze mestschijfje. En daar was het weer, nu voor de 
vierde keer dit jaar: het Rozetmos. 
De laatste excursie van de maand was bij de duinen bij Bergen, waar de Echte tolzwam 
werd gevonden evenals het Barnsteenmosklokje. We vonden een Pagemantel, nee geen 
vlinder maar ook een paddenstoel. Het blijft leuk om de Rode heidelucifer, een korstmos te 
vinden. De groep werd begeleid door het fijne en zachte gepiep van Goudhaantjes. 
 
November 
Het aantal waarnemingen loopt al aardig terug. We leggen nu ook wat grotere afstanden af.  
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In de duinen van Castricum nabij de Papenberg vonden we een Zwartwordende 
wasplaat, een Mokkakleurig papegaaizwammetje en een Gerimpeld mosoortje op 
Duinkronkelbladmos. We vernamen dat de druk in een sporenzakje van een Aardtong kan 
oplopen tot wel 10 atmosfeer. Daar sta je van te kijken. Boven ons hoofd het keffende 
geluid van Brandganzen en in de verte lachte een Groene Specht. 
Op een natte woensdagmiddag glibberden we door de duinen bij Bergen. Iets wat lijkt op 
cement blijkt het korstmos Duindaalder te zijn. Een Gele ridderzwam en een 
Slijmrandkaalkopje, een mestzwammetje, werden aangetroffen en de Grijze 
bisschopsmuts, een mosje, stond te genieten van al die nattigheid. 
 
December 
In Camperduin bij De Putten konden we het landschap in witte feestverpakking 
bewonderen. Het meeste water was bevroren. Een Torenvalk stond biddend in de lucht. 
Een buizerd, die vreedzaam op een paaltje zat, werd plotseling belaagd door een 
Slechtvalk. Na wat gesteggel ging ieder zijns weegs, slechtvalk nu ook op een paaltje. Er 
werden wel 29 soorten vogels waargenomen. 
De laatste wandeling van het jaar startte bij De Hoep te Castricum. Een aardige dag, 
alleen wat guur. PWN is bezig met onderhoudswerkzaamheden in dit gebied. Op een stuk 
omgeploegde grond bij de Van Oldenborghweg zien we tot onze verrassing een zwermpje 
van acht leeuweriken neerstrijken. Aan het eind van de wandeling is het foute boel, we zien 
een Houtsnip. Dat wijst op een strenge winter. We zullen zien. 


