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1. Inleiding 
 
Dit is alweer het derde Veldbiologische Jaarverslag van de KNNV afdeling regio Alkmaar. Het blijft gissen wat er 
met zo‟n jaarverslag gebeurt. Tot nu toe hebben we slechts een paar reacties van buiten onze kring ontvangen. Laten 
we het er maar op houden dat het verslag met veel instemming gelezen wordt. 
 
Het blijft mijns inziens een nuttige zaak elk jaar zo‟n verslag te produceren alleen al om te zien hoe het met onze 
werkgroepen gaat. Natuurlijk gaan veel van onze waarnemingen naar waarneming.nl en telmee.nl en komen dus 
„goed terecht”. Toch denk ik dat het interessante van zo‟n verslag is dat leden en niet-leden jaarlijks een beeld krijgen 
van (een deel) van de flora en fauna in ons werkgebied. Ik hoop ook dat het leden stimuleert lid te worden van één 
van onze werkgroepen. 
 
Wat het reilen en zeilen van de werkgroepen betreft. De hybi heeft in 2012 door allerlei omstandigheden stil gelegen. 
Naast haar gewone activiteiten heeft de insectenwerkgroep op zich genomen de insectenfauna van Vlindertuin De 
Groene Voet te inventariseren. Dat doet zij als vertegenwoordiger van de vereniging in de nieuwe, gemengde 
werkgroep “Vindertuin de Groene Voet”, die bij de KNNV is ondergebracht. 
 
We hopen in de toekomst de resultaten van een Zoogdierwerkgroep in ons verslag te kunnen opnemen. En als alles 
meezit zal volgende jaar de Vogelwerkgroep Alkmaar ook een bijdrage aan dit verslag gaan leveren. Kortom, we 
hopen in de toekomst zoveel mogelijk kennis van de plaatselijke planten- en diergroepen in een Veldbiologische 
Jaarverslag bijeen te brengen. 
 
Hierbij bedank ik alle coördinatoren van de werkgroepen voor het maken van een jaarverslag van hun groep. Wilbert 
Kerkhof heeft de opmaak van dit jaarverslag  verzorgd.  
 
Hans Nieuwenhuijsen. 
Veldbiologische secretaris van de KNNV afdeling regio Alkmaar. 

 
 
 
 
 
 

 
In dit verslag zijn ook waarnemingen opgenomen van buiten ons 
werkgebied. 

 



2. Jaarverslag Plantenwerkgroep 
 
Coördinator  Pieter Korstanje 
f2hheipie@hetnet.nl 
 
De Plantenwerkgroep ging afgelopen seizoen weer regelmatig op stap. In tegenstelling tot 2011, toen de focus vooral 
lag op de Schoorlse Duinen, stond er in 2012 niet specifiek een gebied centraal. Er werden 
inventarisatiewerkzaamheden verricht in veel verschillende terreinen. Eigenlijk bezochten we een dwarsdoorsnede 
van de milieus die er in ons werkgebied zijn te vinden. Zo werd o.a. de zilte vegetatie bekeken op de Hondsbossche 
Zeewering, de pioniervegetatie in de duinen bij de natuurontwikkelingsprojecten van PWN en de uitbundige 
plantengroei van vette kleigronden in het Geestmerambacht. Verder kreeg de stadsnatuur weer de aandacht. 
 
Planten hebben zo hun voorkeur voor de groeiplaats waar ze voorkomen. De planten die in een bepaald milieu 
voorkomen, vormen samen een plantengemeenschap. Bij de verschillende terreintypen die we het afgelopen jaar 
hebben bekeken daarom een korte beschrijving van het vegetatietype dat je er kan aantreffen. Als bron hiervoor is 
gebruikt www.floravannederland.nl .  
 
Zilte vegetatie 
Op een mooie zomeravond in juni bekeken we de buitenzijde van de Hondsbossche Zeewering. Een paar jaar 
geleden is deze zijde „opgeruwd‟ met nepbasaltsteen, in afwachting van een definitieve oplossing voor de versterking 
van deze „zwakke schakel‟ in Neerlands kust. Nepbasalt of niet, de natuur grijpt terug. Tussen de stenen, met name 
waar wat zand is ingewaaid, staan allerlei planten die wel tegen een beetje dynamiek kunnen. Om in het zilte milieu te 
kunnen overleven hebben veel soorten zich aangepast en hebben dikke, vettige bladeren gevormd, waarin een 
voorraadje zoet water zit opgeslagen. 
 
We kwamen twee soorten schijnspurrie tegen: gerande schijnspurrie - Spergularia media en zilte schijnspurrie - 
Spergularia salina. Op enkele plekken vonden we brede plakkaten zeepostelein - Honckenya peploides, met en zonder 
vruchtjes. De zeeraket - Cakile maritima was present, samen met de hertshoornweegbree - Plantago coronopus.  
Waar veel zand tussen de stenen was geblazen stond de pionier Biestarwegras - Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica. Hier 
en daar wat Deens lepelblad - Cochlearia danica, soms als „skelet‟, maar ook nog wat in bloei. Tenslotte vonden we 
lamsoor - Limonium vulgare, onderaan de trap ter hoogte van de eerste parkeerplaats bij de Putten. 
 
Bij restaurant Struin (voorheen Minkema) stond dit jaar zeer fraai de gele hoornpapaver - Glaucium flavum in bloei. 
 

   
 
Pionieren in de duinen 
Op dinsdagavond 5 juni waren we te gast bij PWN. Leon Terlouw en boswachter Dirk Glorie lieten ons de nieuw 
ingerichte gebieden zien bij Egmond Binnen. In het kader van de voormalige landinrichting zijn hier bollenakkers en 
weilanden omgezet naar natuur. Vaak is de bovenste voedselrijke toplaag verwijderd, zodat er weer een schrale 
uitgangssituatie is ontstaan.  
 
Hier zijn verschillende pioniersoorten te vinden. Een bijzondere is de borstelbies - Isolepis setacea. In een vochtige 
hoek van het „Kerkeland‟ was beekpunge - Veronica beccabunga te vinden. Zeegroene zegge - Carex flacca en blauwe 
zegge - Carex panicea kwamen we tegen, samen met kleine ratelaar - Rhinanthus minor en grote ratelaar - Rhinanthus 
angustifolius. Hier en daar zijn drie jaar na de inrichting al rietorchissen opgeslagen. Verder vonden we geelhartje - 
Linum catharticum en vleugeltjesbloem - Polygala vulgaris. In een waterloop was zilte waterranonkel - Ranunculus baudotii 
aanwezig. 

http://www.floravannederland.nl/


Het grasland wordt beheerd door paardjes, die duidelijk geen interesse hadden in de elzenopslag langs een van de 
randen. Enkele voormalige akkertjes die we bezochten worden gemaaid. Een enkel akkertje wordt af en toe 
omgeploegd om de akker-onkruiden een kans te geven. Boswachter Glorie heeft op zo‟n akkertje zo‟n zeventig 
plantensoorten vastgesteld. 
 

 
 
Op de walletjes, die ongemoeid waren gebleven bij de natuurontwikkeling, tussen de verschillende akkertjes kwamen 
we walstrobremraap - Orobanche caryophyllacea tegen, samen met heggenrank- Bryonia dioica en kromhals - Anchusa 
arvensis. De aardaker - Lathyrus tuberosus stond nog niet in bloei. 
 
We liepen langs het voormalige PWN-parkeerterrein dat is omgetoverd tot een grote plas met speelweiden. In het 
water zwommen honderden kikker- en paddenvisjes tussen het aarverderkruid - Myriophyllum spicatum. Een 
rugstreeppad deed af en toe van zich horen. 
 
Via een ratelaarweide liepen we naar een ander heringericht gebied toe. Ook hier wisselden vochtige en minder 
vochtige delen elkaar af. Een laatste narcis verwees naar het voormalige gebruik als bollenland. Hongaarse raket - 
Sisymbrium altissimum stond hier samen met sofiekruid - Descurainia sophia. De knikkende distel - Carduus nutans heeft 
zich hier gevestigd en stond bijna in bloei. Dankzij de schrale omstandigheden die ontstaan na het weghalen van de 
voedselrijke toplaag krijgen de heringerichte gebieden een bijzondere vegetatie. Het is verrassend om te zien hoe snel 
de vegetatieontwikkeling op gang komt. 
 
Meer natuur in het Geestmerambacht 
Het recreatiegebied Geestmerambacht wordt flink uitgebreid. Er komen grote ruige delen, afgewisseld door 
waterpartijen, riet en bosjes. Hoe het gebied er uiteindelijke uit komt te zien is nog onzeker, aangezien de subsidiepot 
op dit moment is dichtgeschroefd. Enkele delen zijn al ingericht. Bijvoorbeeld langs de Kleimeer. Hier loopt ook een 
pad doorheen. Op een zonnige avond hebben we de plantengroei langs dit pad bekeken. Een paar jaar na de 
inrichting komt er nog maar weinig kale grond voor. Er is een vegetatie ontstaan met veel gras en soms hoog 
opgaande ruigtekruiden. De uitbundige plantengroei wijst op een hoge voedselrijkdom van de grond. 
 
Echte pioniersoorten zijn er nog te vinden, zoals witte krodde - Thlaspi arvensi en schijfkamille - Matricaria discoidea. Er 
komen enkele flinke distelhorsten voor, die interessant zijn voor vlinders. Langs een paardenspoor, waar 
waarschijnlijk wat zand op is aangebracht groeit langbaardgras - Vulpia myuros.  
Later in het seizoen brachten we een tweede bezoek aan een van de uitbreidingsgebieden van het recreatiegebied 
Geestmerambacht. We bezochten een noordelijk deelgebied dat de naam de Druppels heeft gekregen. De grond is 
hier eveneens kleiig en de vegetatie net in ontwikkeling met veel ruigtekruiden. We vonden hier onder andere 
moeraszuring - Rumex palustris. 
 

 
Langs een vers gegraven sloot vonden we een zone met veel opslag 
van wilgen en populieren. We hadden Jaap Kuip mee, die alle 
boomsoorten op naam wist te brengen. Zo vonden we maar liefst zes 
wilgensoorten: boswilg - Salix caprea, katwilg - Salix viminalis, geoorde 
wilg - Salix aurita, grauwe wilg - Salix cinera, kraakwilg - Salix fragilis en 
schietwilg - Salix alba 
  
 



Stadsnatuur blijft boeien 
Op 17 juni maakten we een stadsexcursie. Beginnend vanaf het Accijnstorentje aan de Bierkade bekeken we de 
begroeiing van enkele bruggen en walkanten, struinden over een braakliggend terreintje en speurden tussen 
straatstenen en langs steegkanten. De oogst aan planten is in de binnenstad altijd verrassend. Zodra soorten de 
ruimte krijgen vestigen ze zich. We troffen veel oude bekenden aan van eerdere stadsexcursies. Maar liefst 135 
soorten vonden we op onze stadsexcursie. Zeldzaamheden als steenbreek-  
varen - Asplenium trichomanes en tongvaren - Asplenium scolopendrium op enkele muren. 
 
Echte „stadssoorten‟ vonden we verder, zoals Amerikaanse kruidkers - Lepidium virginicum en kleine zandkool - 
Diplotaxis muralis. De laatste soort tiert welig aan het Luttik Oudorp, waar aardig wat rozetten te vinden zijn. Dit alles 
begeleid door bleekgele droogbloem - Gnaphalium luteo-album, heelblaadjes - Pulicaria dysenterica, de zeer giftige 
hondspeterselie - Aethusa cynapium en de fruitig geurende kleine varkenskers  - Coronopus didymus. 

 
Tijdens de stadsexcursie bleek dat de groeiplaats van halsbloem - 
Trachelium caeruleum en muurfijnstraal - Erigeron karvinskianus helaas 
verloren is gegaan tijdens de opknapwerkzaamheden van het 
betreffende grachtje. Jammer, want met name de muurfijnstraal was 
hier erg fraai aanwezig. 
 
De blauwe bremraap is een bijzondere verschijning. Deze parasiet 
heeft een goed jaar achter de rug. In de duinen bij Egmond zijn veel 
waarnemingen gedaan. In Alkmaar is een nieuwe groeiplaats ontdekt, 
langs de rand van een braakliggend veldje vlak bij de Tesselse brug, 
onder het toeziend oog van het stadskantoor. De meeste planten staan 
direct langs het hek, lekker tussen het duizendblad, waarop deze soort 
parasiteert.  
 
Een ander fraai staaltje stadsnatuur troffen we tenslotte aan op een 
braakliggend terreintje nabij het vroegere stadion bij de Alkmaarder 
Hout. Een mooi voorbeeld van tijdelijke natuur. Binnen een paar jaar 
zullen de meeste soorten door gebruik van schoffel en maaimachine 
weer verdwenen zijn. 

 
 

3. Jaarverslag Mossenwerkgroep 
 
Coördinator  Pieter Korstanje 
f2hheipie@hetnet.nl 
 
In het winterseizoen wordt de mossenwerkgroep actief. Iedere dinsdagavond komt de Mossenwerkgroep bij elkaar 
om vondsten op naam te brengen. Op verzoek van de BLWG werd vorig jaar een deel van de Noordduinen, bij het 
Botgat geïnventariseerd. Een gebied waar nog vrijwel niets bekend was over de mossengroei. Het Botgat is een 
duingebied bij Grote Keeten, sinds enkele jaren in bezit bij Landschap Noord-Holland. Het terrein heeft een militair 
verleden. De laatste resten hiervan zijn vorige winter opgeruimd. De natuur mag nu weer haar gang gaan. 
 

Er werden veel vondsten gedaan 
die nieuw waren voor de 
kilometerhokken die we hebben 
bekeken. In het veld is het meestal 
lastig om direct een soort op naam 
te brengen. Daarom hebben we 
veel vondsten meegenomen om 
tijdens de avonden te determineren. 
Hier zijn we weken mee bezig 
geweest.  
 
Onze inventarisatie leverde maar 
liefst 26 verschillende mossoorten 
op. Verder bracht Tom Damm 12 
soorten korstmos op naam.  
 



Op stap in het Botgat 
Het Botgat is een gevarieerd terrein. Het kent duinkopjes en -richels met drogere omstandigheden, afgewisseld met 
vochtige tot zeer natte delen. Er zijn duinen die al decennia lang ongeroerd zijn en er zijn terreinen die recent 
opnieuw zijn ingericht. Naast grazige vegetatie komt er kruipwilgstruweel voor, heide en een enkel bosje. 
 
Het meest interessant waren enkele schaduwrijke steilrandjes. Hier had zich een gevarieerde mossenvegetatie 
ontwikkeld. Zo kwamen er twee soorten kantmos voor, gewoon kantmos - Lophocolea bidentata en gedrongen kantmos 
- Lophocolea heterophylla. Een ander levermos dat we vonden was het gewoon trapmos - Lophozia ventricosa. Een soort 
die in de duinen niet zeldzaam is. 
 
Op een hoop bijeen gewaaid en half verteerd duinriet stond het gewoon knopjesmos - Aulacomnium androgynum. 
Grappig om deze soort op zo‟n locatie te vinden. Het is een soort die je eerder verwacht op halfverteerd hout, of de 
binnenkant van een knotwilg. 
 
Het duinsnavelmos - Rhynchostegium megapolitanum is een soort die je wel op deze locatie kunt verwachten. Dit geldt 
tevens voor smaragdmos - Homalotecium lutescens, het groot duinsterretje - Syntrichia ruralis var. Arenicola en het echt 
zandhaarmos - Polytrichum juniperinum var. Juniperinum. Naast duinsnavelmos troffen we ook geplooid snavelmos - 
Eurhynchium striatum aan. 
 
Langs de oevers van enkele plasjes en soms tot in het water was het gewoon puntmos -  Calliergonella cuspidata te 
vinden, samen met andere algemene soorten als gewoon dikkopmos - Brachythecium rutabulum en groot laddermos - 
Pseudoscleropodium purum.  
 
Tijdens het determineren van de verzamelde vondsten, kwamen we enkele soorten tegen die je in veld niet zo 
makkelijk op naam te brengen zijn. Het geelkorrelknikmos - Bryum barnesii bijvoorbeeld en het vergeten 
smaragdsteeltje - Barbula hornschuchianum.  
 
Een andere vondst, misschien wel de leukste van de inventarisatie betrof het grof draadmos - Cephaloziella hampeana. 
De online BLWG Verspreidingsatlas Mossen zegt over grof draadmos:  “De soort is in ons land vrij zeldzaam in de 
duinen en op het Pleistoceen; van het laagveen- en rivierengebied zijn alleen enkele oude vondsten bekend.” Over de 
biotoopeisen zegt de verspreidingsatlas: “Komt vooral voor op strooisel, humeuze en venige bodem in heidevelden 
en open loof- en naaldbossen, maar ook op open plekjes op noordhellingen in de duinen, in schrale graslanden, in 
zand- en leemgroeven en op steilkantjes en greppelwanden.” 
 
De inventarisatie van het Botgat was kortom een geslaagd projectje, met enkele leuke vondsten! 
 

 
Gewoon gaffeltandmos met groot laddermos 

 
 



4. Paddenstoelenstudiegroep “DE Noordkop” KNNV afd Alkmaar 

Coördinator PSG “De Noordkop” 
Martijn Oud  
mnaj.oud@chello.nl 

Het afgelopen jaar werden er 22 excursies georganiseerd. 

De start van de PSG met een excursie op 4 februari was een slechte, want bij 12 graden vorst en 5 cm 
sneeuw vielen er weinig paddenstoelen te ontdekken en werd de excursie afgeblazen! Met een dergelijke 
slechte start kan het natuurlijk alleen maar bergopwaarts gaan en nu we de balans hebben opgemaakt kan 
dat zonder meer worden gesteld. Het eerste jaar van het bestaan van PSG "De Noordkop"is zonder meer 
een succesvol gebleken! Gezien de excursie-opkomst mag de mycoflora van onze regio zich verheugen in 
een stijgende belangstelling. De laatste twee excursies werden door 24 resp 23 personen bezocht! Dit jaar 
hebben 209 personen aan de excursies deelgenomen. Het grootste aantal waarnemingen werden gedaan op 
29 september (Eilandspolder) en 10 november(Zwanenwater) met circa 100 soorten. Het slechtste resultaat 
werd geboekt tijdens een excursie op 16 juli naar de Obdammerweel. Terwijl de regen onophoudelijk met 
bakken tegelijk naar beneden viel, werden er (NB met een opkomst van 6 personen) maar 2 zeer algemene 
soorten verzameld. Soms moet je er wat voor over hebben! 

 

Papegaaizwammetje (Foto:Martijn Oud)                   Lepista subconnexa (Foto:Marianne Duyvestein) 

Overzicht excursies:   

Excursieprogramma voorjaar 2012: 
 
4 februari: De eerste excursie gaat natuurlijk naar ons vertrouwde Heilooërbos . We gaan kijken hoe het staat met de 
zeldzame Krulhaarkelkzwammen, die hier nog steeds elk jaar worden gevonden. Bij nachtvorst of sneeuwval bellen 
naar 0629299052 voor info of doorgang plaats vind. Excursieleider; Martijn Oud Verzamelen 10:30 Kattenberg 
(Westkant van de Kennemerstraatweg) 
 
-18 februari: Flevoland. NMV excursie. Veel winterpaddenstoelen, waaronder 2 soorten kelkzwammen ,die hier in 
zeldzame kleurvariëteiten kunnen worden gevonden. 
Vertrek noordkant station Alkmaar centraal om 08:00 
Opbelexcursie: Opgave in verband met vervoer ;  Martijn Oud Tel; 0629299052 
Verzamelen Parkeerplaats Karekietweg/Kievitslandenpad te Biddinghuizen.(Amersfoortcoördinaten; 171,8-489,8. 
om 10:30 
-10 maart: Excursie naar het Zwanenwater. Dit gebied is te weinig op paddenstoelen onderzocht en daar gaan we dit 
jaar wat aan doen. 
Vertrek 10:30 vanaf noordkant station Alkmaar centraal.  
Opbelexcursie in verband met vervoer; Martijn Oud Tel; 0629299052 
-7 april: Excursie naar de Staatsbossen van Schoorl. Ingang Bokkesprong. 

Vertrek 10:30 vanaf noordkant station Alkmaar centraal.  



Opbelexcursie in verband met vervoer; Martijn Oud Tel; 0629299052 
-21 april: Excursie naar het Geestmerambacht. Oostelijk gebied. Dit gebied staat bekend om z‟n 
voorjaarspaddenstoelen, zoals het Vingerhoedje,verschillende soorten Morieljes, Nonnekapkluifzwammen en 
verschillende soorten Satijnzwammen. 
Verzamelen 10:30  Grote parkeerplaats aan de oostkant van het gebied.( kant van camping Molengroet) 
-28 april: Samen met de NMV op excursie  naar de westkant van het Geestmerambacht.  Excursieleider; Martijn  
Oud. Vertrek 10:30 vanaf de noordkant van station Alkmaar centraal ivm vervoer of verzamelen om 11:00 op de 
parkeerplaats Vlasgat (Ingang aan de kant van Koedijk) samen met de Nederlandse Mycologische Vereniging. 
Opbelexcursie; 0629299052. 

Excursieprogramma no 2 Voorjaar en zomer 2012-19 mei;  Excursie Wilhelminalaan te Alkmaar. Wie weet 
treffen we weer de zeer zeldzame Giftige vezelkop(Inocybe erubescens) aan, die hier  elk jaar omstreeks deze tijd  
wordt aangetroffen. Vertrek ;10:30 Hoofdingang MCA. Excursieleider; Martijn Oud            
-9 juni: Excursie naar het Zwanenwater. Vertrek 10:30 van de noordkant van station Alkmaar centraal. 
Opbelexcursie: 0629299052 ivm vervoer. Excursieleider; Martijn Oud              
-30 juni: Excursie naar de Papenberg en omstreken. PWN Castricum. Vertrek 10:30 van de noordkant van 
station Alkmaar centraal  Opbelexcursie ivm vervoer 0629299052. Excursieleider; Luc Knijnsberg           
-14 juli; Excursie naar de Obdammerweel, een Westfries gebiedje, dat ternauwernood bekeken is op 
paddenstoelen. Vertrek 10:30 van de noordkant van Alkmaar centraal..Opbelexcursie ivm vervoer. 0629299052 
Excursieleider; Martijn Oud                  
-18 augustus Excursie naar de Wilhelminalaan te Alkmaar. Vorig jaar stond de laan omstreeks deze tijd 
stampvol met paddenstoelen waaronder het zeer zeldzame Bronskleurig eekhoorntjesbrood. Dit resulteerde in een 
radiouitzending op rtv Noord-Holland ,een Krantenbericht en een Natuurbericht.nl. Vertrek; 10:30 Hoofdingang 
MCA. Excursieleider; Daan Wolfskeel                 
-25 augustus; Excursie naar ’t Oude hof  te Bergen(NH). Wie weet staan er al Roodnetboleten, Houtboleten 
of Zijige inktzwammen. Vertrek 10:30 hoek Meerweg/Sluislaan (Parkeerplaats) Excursieleider; Martijn Oud       

Als er onder de leden animo bestaat om een excursie te leiden of een paddenstoelenrijke locatie te bezoeken, laat 
het de coördinator dan weten! 

 
Excursieprogramma --Zomer / Herfst 2012 
 
-Zaterdag 15 september,   PWN gebied. Fransman / Uilenvangerweg. Vertrek 11:00. Parkeerplaats aan het 
begin van de Uilenvangerweg. Olv Kees Roobeek. 
-Zaterdag 29 september,   Met de boot door de eilandspolder. (Excursieboot met schipper) Vertrek 11:00 
Werkschuur  Eilandspolder , Oudelandsdijk 1a 1844KN te Driehuizen of vanaf de noordkant van station Alkmaar 
centraal. Max aantal personen ca 15. Opbelexcursie: 0629299052 ivm vervoer. Olv Martijn Oud. Locaties; 
berkenbroekbos,veenmosrietland, hooiland en boomgaard. Geef je op tijd op ivm beperkt aantal plaatsen. 
-Zaterdag 6 oktober,  Papenberg en omgeving  olv Luc Knijnsberg. . Vertrek 10:30 vanaf de noordkant van 
station Alkmaar centraal  Opbelexcursie ivm vervoer 0629299052  
-Zaterdag 13 oktober, KNNV Excursie, Staatsbossen-Schoorl- Vertrek 11:00 Duinvermaak Breelaan te 
Bergen(NH). Olv Friedjof van den Bergh. 
-Vrijdag 19 oktober,  Zwanenwater (zuidelijke meer) Vertrek 10:30 vanaf de noordkant van station Alkmaar 
centraal. Opbelexcursie: 0629299052 ivm vervoer. Olv Martijn Oud 
-Zaterdag 27 oktober, Kennemerstrand .NMV excursie.Een nieuw duingebied ,waar nog weinig van bekend is. 
Verzamelen om 10:30 bij het roestige monument aan het Ijmuiderslag met als coördinaten 99.5/497.7 .Hier kan je 
vrij parkeren. Met het openbaar vervoer is het iets moeilijker; vanaf Amsterdam Sloterdijk gaat er een bus lijn 82 naar 
halte Plein 1945 in IJmuiden; vandaar overstappen op lijn 4 met eindbestemming Ijmuiderstrand. Leiding Martijn 
Oud. Opbelexcursie ivm vervoer; 0629299052 
-Vrijdag 2 november, Dijken te Wieringen oa de Bierdijk. Vertrek 10:30 vanaf de noordkant van station 
Alkmaar centraal. Opbelexcursie: 0629299052 ivm vervoer. Olv Martijn Oud 
-Zaterdag 10 november , Zwanenwater .NMV excursie. Het Zwanenwater is een van oudsher bekend gebied bij 
Callantsoog. Dit natte duinterrein van Natuurmonumenten kan in de latere herfst nog heel wat opleveren. 
Vertrekpunt; de hoofdingang op de Zuid Schinkeldijk met coördinaten 108.7 / 538.3 om 11:00 of eerder NS-station 
Schagen om 10:30 uur. Leiding; Martijn Oud. Opbelexcursie ivm vervoer; 0629299052 
-Vrijdag 16 november, Oude dijken om de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder  Bijz.Wasplaten enz. 
Vertrek 10:30 vanaf de noordkant van station Alkmaar centraal. Opbelexcursie: 0629299052 ivm vervoer. Olv 
Martijn Oud 
-Zaterdag 24 november, Zwanenwater- oa Wasplaten en Aardtongen Vertrek 10:30 vanaf de noordkant van 
station Alkmaar centraal of 11:00 vanaf de hoofdingang op de Zuid Schinkeldijk met coördinaten 108.7 / 538.3 om 
11:00  . Opbelexcursie: 0629299052 ivm vervoer. Olv Martijn Oud. 



Excursieprogramma --Zomer / Herfst 2012 
 
-Zaterdag 15 september,   PWN gebied. Fransman / Uilenvangerweg. Vertrek 11:00. Parkeerplaats aan het 
begin van de Uilenvangerweg. Olv Kees Roobeek. 
-Zaterdag 29 september,   Met de boot door de eilandspolder. (Excursieboot met schipper) Vertrek 11:00 
Werkschuur  Eilandspolder , Oudelandsdijk 1a 1844KN te Driehuizen of vanaf de noordkant van station Alkmaar 
centraal. Max aantal personen ca 15. Opbelexcursie: 0629299052 ivm vervoer. Olv Martijn Oud. Locaties; 
berkenbroekbos,veenmosrietland, hooiland en boomgaard. Geef je op tijd op ivm beperkt aantal plaatsen. 
-Zaterdag 6 oktober,  Papenberg en omgeving  olv Luc Knijnsberg. . Vertrek 10:30 vanaf de noordkant van 
station Alkmaar centraal  Opbelexcursie ivm vervoer 0629299052  
-Zaterdag 13 oktober, KNNV Excursie, Staatsbossen-Schoorl- Vertrek 11:00 Duinvermaak Breelaan te 
Bergen(NH). Olv Friedjof van den Bergh. 
-Vrijdag 19 oktober,  Zwanenwater (zuidelijke meer) Vertrek 10:30 vanaf de noordkant van station Alkmaar 
centraal. Opbelexcursie: 0629299052 ivm vervoer. Olv Martijn Oud 
-Zaterdag 27 oktober, Kennemerstrand .NMV excursie.Een nieuw duingebied ,waar nog weinig van bekend is. 
Verzamelen om 10:30 bij het roestige monument aan het Ijmuiderslag met als coördinaten 99.5/497.7 .Hier kan je 
vrij parkeren. Met het openbaar vervoer is het iets moeilijker; vanaf Amsterdam Sloterdijk gaat er een bus lijn 82 naar 
halte Plein 1945 in Ijmuiden; vandaar overstappen op lijn 4 met eindbestemming Ijmuiderstrand. Leiding Martijn 
Oud. Opbelexcursie ivm vervoer; 0629299052 
-Vrijdag 2 november, Dijken te Wieringen oa de Bierdijk. Vertrek 10:30 vanaf de noordkant van station 
Alkmaar centraal. Opbelexcursie: 0629299052 ivm vervoer. Olv Martijn Oud 
-Zaterdag 10 november , Zwanenwater .NMV excursie. Het Zwanenwater is een van oudsher bekend gebied bij 
Callantsoog. Dit natte duinterrein van Natuurmonumenten kan in de latere herfst nog heel wat opleveren. 
Vertrekpunt; de hoofdingang op de Zuid Schinkeldijk met coördinaten 108.7 / 538.3 om 11:00 of eerder NS-station 
Schagen om 10:30 uur. Leiding; Martijn Oud. Opbelexcursie ivm vervoer; 0629299052 
-Vrijdag 16 november, Oude dijken om de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder  Bijz.Wasplaten enz. 
Vertrek 10:30 vanaf de noordkant van station Alkmaar centraal. Opbelexcursie: 0629299052 ivm vervoer. Olv 
Martijn Oud 
-Zaterdag 24 november, Zwanenwater- oa Wasplaten en Aardtongen Vertrek 10:30 vanaf de noordkant van 
station Alkmaar centraal of 11:00 vanaf de hoofdingang op de Zuid Schinkeldijk met coördinaten 108.7 / 538.3 om 
11:00  . Opbelexcursie: 0629299052 ivm vervoer. Olv Martijn Oud. 
 
De resultaten 
 
De waarnemingen 
 
Totaal werden er 1385 records verzameld ,gecontroleerd en ingevoerd in het bestand van de coördinator. Medio 
december werden deze records ook toegevoegd aan het bestand van de Nederlandse Mycologische Vereniging. 
Hierdoor worden de records beschikbaar gesteld voor het tot stand komen van de Verspreidingskaartjes van 
Verspreidingsatlas.nl en op termijn voor de trendberekening van de Rode Lijst voor paddenstoelen. Tevens werden 
na elke excursie de meest bijzondere waarnemingen door een aantal deelnemers ingevoerd in het bestand van 
Waarneming.nl , vaak voorzien van foto‟s!  
 
Natuurmonumenten 
 
Natuurmonumenten deed het verzoek om het Zwanenwater te inventariseren op paddenstoelen omdat dit al jaren 
niet meer was gebeurd. Op een oude inventarisatielijst van circa 20 jaar geleden stonden slecht 280 soorten vermeld. 
Omdat er van vergelijkbare gebieden bij inventarisaties een veel groter aantal soorten worden gehaald, kon de 
conclusie worden getrokken dat het Zwanenwater onvolledig op paddenstoelen was onderzocht. 
Er werden daarom 4 excursies naar het Zwanenwater georganiseerd om een reëler beeld te kunnen verkrijgen van de 
aanwezige mycoflora .Na elke excursie kreeg Natuurmonumenten een overzicht per km-hok van de verzamelde 
soorten. Dit ressorteerde uiteindelijk in een totaallijst van 466 waargenomen soorten. Omdat er tijdens de laatste 
excursie op 24 november nog steeds nieuwe soorten voor het gebied werden aangetroffen is besloten om het  
aankomend jaar door te gaan met de kartering. 
 
Landschap Noord-Holland 
 
Ook Landschap Noord-Holland deed een beroep op de PSG om een aantal met bomen begroeide eilandjes in de 
Eilandspolder te inventariseren op paddenstoelen. Omdat er van de mycoflora van de laagveengebieden in Noord-
Holland nog maar weinig bekend is waren we benieuwd om welke soorten het zou gaan! We troffen op de 3 
bezochte eilandjes boven verwachting circa 100 soorten aan met een hoog Rode Lijst gehalte. Door dit succes werd 
ons gevraagd om ook volgend jaar door te gaan met inventariseren. 



 
Grote oranje bekerzwam(Foto: Martijn Oud)                Ruige aardtong(Foto:Martijn Oud) 
 
 
Waterschap Hollands Noorderkwartier 
 
De PSG heeft 4 excursies besteed aan de mycoflora van oude kleidijken. Oude schrale kleidijken zijn zeldzaam en 
rijk aan bijzondere graslandpaddenstoelen. In Noord-Holland staan vooral de dijken om de Vereenigde Harger-en 
Pettemerpolder bekend om het voorkomen van bedreigde Wasplaten, Barsthoeden,Champignons en 
Koraalzwammen. Een aantal van deze dijken waren al intensief onderzocht door de coördinator van de PSG. Toch 
konden er nieuwe soorten worden toegevoegd aan de reeds bekende ,waaronder de Zonnegloedknotszwam(Clavaria 
incarnata RL; Bedreigd).Laten we hopen dat het Waterschap  Hollands Noorderkwartier stappen onderneemt ten 
gunste van de mycoflora van deze dijken. Soorten als de Weidewasplaten, Elfenwasplaten, Wantsenwasplaten  
,Prachtwasplaten, Spitse Wasplaten en de Ridderwasplaten staan allemaal op de Rode Lijst, de Spitse wasplaat is zelfs 
bedreigd met uitsterven! 
Wij constateren te vaak een  wisselend aantal schapen op de dijken, waardoor niet altijd van een extensieve beweiding 
sprake is! Het is bekend dat er reeds na een kortstondige periode van intensieve beweiding de wasplaten voor jaren 
kunnen verdwijnen, zo niet voorgoed ! 
 
Nieuw voor Nederland 
 
De PSG heeft dit jaar een aantal soorten aangetroffen die nieuw bleken te zijn voor het Nederlandse grondgebied. 
Twee kleine ascomyceten met de namen Splanchnonema ampullaceum ,Schizothecium conica en één basidiomyceet. 
Tijdens een excursie naar de duinen ten zuiden van het Kennemerstrand genaamd  “La Maranda” werd de 
schijnridderzwam Lepista subconnexa aangetroffen. Hier werd middels een uitgevaardigd Natuurbericht en op het 
TV programma Hollands diep van RTV-NH de nodige aandacht aan besteed.  
 
 

 
 
 

 

Leden van de PSG zoeken systematisch de dijken 
af naar paddenstoelen (Foto: Martijn Oud) 

 



5 Insectenwerkgroep 
 
Hans Nieuwenhuijsen  072-5113975   hnieuwenhuijsen@zonnet.nl 
 
8.1. 2012. Bakkum (103,2- 508,5) 
 
We gingen die middag opzoek naar de bruine winterjuffer en we vonden er geen. Ongetwijfeld kwam dat door het 
ontbreken van John van Roosmalen, een expert in het vinden van deze dieren. 
Wel kwamen we sporen of individuen van andere geleedpotigen tegen. 
Van de insecten (Insecta) het gele 22 stippelig lieveheersbeest  (Thea vigintiduopunctata). 
We vonden rietgallen, die duidelijk afweken van de sigaargal. De laatste wordt veroorzaakt door een vlieg. Deze 
gallen zijn afkomstig van de rietloopmijt, Steneotarsonemus phragmitidus. (Mijten(Acari)). Waarschijnlijk zijn deze gallen 
veroorzaakt door de mijten zelf. Redfern (2011) vermeldt dat de mijt ook kan optreden als inquiniline ( hier in de 
betekenis van: levend in het zelfde nest en in principe onschadelijk voor de oorspronkelijke bewoner) van de 
sigaargal. Als de mijten talrijk zijn kan de uitgang van de gal „verstopt” raken en sterft de vlieg. Ook vonden we een 
gal van de zwartvoetsigaargalvlieg (Lipara pullitarsis). 
 
Onder schors van dode bomen vonden we nog allerlei klein gespuis. Van de pissebedden (Isopoda) de gewone 
pissebed ( Oniscus asellus) en kelderpissebed (Porcellio scaber). 
Twee soorten springstaarten (Collembola) die ik bewaarde in een bakje met een duizendpoot (Chilopoda). Ik vond ze 
niet meer terug, waarschijnlijk zijn ze opgegeten. 
Een bleke miljoenpoot, die onder de mijten zat, waarschijnlijk Proteroiulus fuscus, het bruinstipje, dat zijn naam dank 
aan een bruine stip op elk segment.(gedetermineerd met behulp van C. Philip Wheater & Helen J. Read. 1996. 
Animals under logs and stones. Naturalists‟ Handbooks 22).  
 
1.4.2012. Schoorlse Duinen. (107-524)  
Op verzoek hield Peter Boer voor ons een mierenexcursie. Dat leverde niet alleen mieren op maar ook andere 
dieren, zoals twee algemene soorten pissebedden Porcellio scaber en Oniscus asellus, drie soorten duizendpoten: het 
bruinstipje Proteroiulus fuscus, Lithobium forticatus en Cryptops hortensis. En de larven van de gewone mierenleeuw 
Myrmeleon formicarius , een netvleugelige. 
 
De zes mierensoorten, die we vonden, zijn: 
De humusmier ( Lasius platithorax). De soort maakt zijn nest in de humuslaag. 
De behaarde bosmier (Formica rufa), dit is de “rode bosmier” van de koepelnesten.  
De grauwzwarte renmier ( Formica fusca), een soort die nesten maakt in zand en in dood hout. 
De zwarte zaadmier (Tetramorium ceaspitum), de  gewone mier van onder onze tegels of in onze grasveldjes. 

De stengel slankmier Temnothorax albipennis. Een soort die nestelt in holle stengels van allerlei planten.           
Tot slot de glanzende gastmier (Formicoxenus nitidulus, die nest-in-nest nestelt, bv in eikels in een mierennest.             
In een mierennest vonden we de mierenpissebed (Platyarthrus hoffmannseggii). Formicoxenus nitidulus                     
Aan de rand van een stuifkuil vonden we verschillende larven van de gevlekte mierenleeuw (Euroleon nostras)      
In dood hout van zwarte den troffen we de kever Nalassus laevioctostrictus aan (fam. Tenebrionidae), die op het 
eerste gezicht aan een zwarte loopkever deed denken. In een ander mierennest vonden we de landkokerjuffer 
(Enoicyla pusilla), de enige kokerjuffer die niet in water leeft.  Eveneens in een mierennest zagen we de blinde, witte 
of mierenspringstaart (Cyphoderus albinus). 

29.4. 2012. Bijenexcursie Geestmerambacht.(112-522) 
 
Het voorjaar is de tijd van de zandbijen (Andrena) en hun broedparasieten, de wespbijen (Nomada).  
De Geesterambacht is een goede plek om deze bijen waar te nemen vanwege de bloeiende wilgen, waarop zeer veel 
bijensoorten afkomen. 

 
De witkop dwergzandbij (Andrena subopaca) met zijn broedparasiet de 
gewone kleine wespbij (Nomada flavoguttata) , beide kleine soorten. Het 
vosje (Andrena fulva) met de sierlijke wespbij (Nomada panzeri). Het 
roodbuikje (Andrena ventralis) , die een bloedbij ( Sphecodes) als 
broedparasiet heeft, de schoffelbloedbij (Sphecodes pellucidus). 
Verder zagen we nog de goudpootzandbij ( Andrena chrysosceles) en de 
meidoornzandbij (Andrena carantonica). 
Ook de sociale bijen, de hommels, vliegen volop bv de akkerhommel 
Bombus pascorum en de aardhommel Bombus terrestris. 

 

Nomada flavoguttata 
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Het is ook de tijd dat de mannetjes van de langsprietmotten, microvlinders, in grote aantallen rond de struiken 
vliegen om vrouwtjes aan te trekken. Hier vliegt de smaragdlangsprietmot. ( Adela reaumurella). 
Van de macro (dag) vlinders zagen we bont zandoogje ( Pararge aegeria), gehakkelde aurelia ( Polygonia c-album) en 
dagpauwoog ( Inachis io). 
We waren in het gedeelte van de Geestmerambacht waar de runderen grazen dus daar kan je de strontvlieg 
(Scathophaga stercocaria) en een mestkeversoort  Aphodius merdarius verwachten. Het is ook de tijd van de maartse 
vliegen, die muggen zijn en in april vliegen: Sint marcus haarmug (Bibio marii ), die vaak verschijnt  rond 25 april, de 
naamdag van St. Marcus.  
 
12.5.2012. Derde Alkmaarse nachtvlindernacht. De Rekere.(111-519) 
 
Een koude nacht dus weinig vlinders. 
Maar rupsen vind je altijd:  de rups van de kleine wintervlinder, van de meidoornstippelmot en van Pleuroptia ruralis 
de Parelmoermot. Van Coleophora spec. maakt de rups een zakje op het bloemhoofdje van een rus of een bies en 
verpopt zich daarin. Het is een van de kokermotten. 
Altijd leuk is het imago van de kokkerjuffer de schietmot. 
Tot slot nog de vlinders Nematopogon spec., de gelijnde valkmot ( Evergestis forficalis) en de Puta uil. 
 
23.6. 2012. Nationale Nachtvlinder Nacht. Parnassia. Bergen aan Zee. (103-519) 
 
Een goede vlindernacht! 
 
Microvlinders: 
Opostega salaciella = witte oogklepmot 1 ex. op licht 
Tinea pellionella = gewone pelsmot  1 ex. ter plaatse 
Paraswammerdamia nebulella = meidoornduifmot 1 ex. op licht 
Argyresthia retinella = gevlekte pedaalmot 1 ex. ter plaatse 
Elachista albifrontella = witkopgrasmineermot 1 ex. op licht - vrij zeldzaam 
Blastobasis phycidella = grauwe spaandermot 1 ex. op licht - zeldzaam 
Bryotropha terrella = oranje mospalpmot 1 ex. op licht 
Bryotropha desertella = bruine mospalpmot 1ex. op licht 
Bryotropha senectella = donkere mospalpmot 1 ex. op licht 
Chionodes distinctella = bruine witkoppalpmot 1 ex. op licht 
Caryocolum marmoreum = oranje kustmot 1 ex. op licht – vrij zeldzaam 
Tortrix viridana = groene eikebladroller 2 exx. op licht 
Neosphaleroptera nubilana = geelkwastbladroller 2 exx. op licht 
Pandemis ceresana = kersenbladroller 3 exx. op licht 
Hedya nubiferana = gewone witvlakbladroller 1 ex. op licht 
Celypha lacunana = brandnetelbladroller 1 ex. op licht 
Celypha cespitana = oranjegele lijnbladroller 1 ex. op licht 
Epinotia abbreviana = oranje oogbladroller 1 ex. op licht 
Notocelia rosaecolana = rozenhermelijnbladroller 1 ex. op licht  
Eucosma obumbratana = tweekleurig knoopvlekje 1 ex. op licht 
Gillmeria pallidactyla = lichte zandvedermot 2 exx. op licht 
Homoeosoma sinuella = smalleweegbreemot 5 exx. op licht  
Chrysoteuchia culmella = gewone grasmot 3 exx. op licht 
Crambus pascuella = zilverstreepgrasmot 1 ex. op licht 
Crambus lathoniellus = vroege grasmot 2 exx. op licht 
Catoptria pinella = egale vlakjesmot 1 ex. op licht 
 
Macro-nachtvlinders: 
Sphinx pinastri = dennenpijlstaart 1 ex. op licht 
Deilephila porcellus = klein avondrood 3 exx. op licht 
Opisthograptis luteolata = hagedoornvlinder 1 ex. op licht 
Idaea subsericeata = satijnstipspanner 1 ex. op licht - zeldzaam 
Idaea aversata = grijze stipspanner 1 ex. op licht 
Xanthorhoe montanata = geoogde bandspanner 1 ex. ter plaatse  
Xanthorhoe fluctuata = zwartbandspanner 2 exx. op licht 
Gandaritis pyraliata = gele agaatspanner 1 ex. op licht 
Hypena proboscidalis = bruine snuituil 2 exx. op licht 
Diachrysia chrysitis = koperuil 1 ex. op licht 
Autographa gamma = gamma-uil 1 ex. op licht 



 
Rosse metselbij 

 

Prodeltote pygarga = donkere marmeruil 1 ex. op licht 
Hoplodrina octogenaria = gewone stofuil 1 ex. op licht 
Rusina ferruginea = randvlekuil 1 ex. op licht 
Euplexia lucipara = levervlek 2 exx. op licht en 2 exx. op smeer 
Phlogophora meticulosa = agaatvlinder 1 ex. op licht en 1 ex. op smeer 
Apamea sublustris = okergele grasuil 1 ex. op licht en 1 ex. op smeer - zeldzaam 
Oligia strigilis = gelobd halmuiltje 2 exx. op licht en 2 exx. op smeer 
Oligia latruncula = donker halmuiltje 3 exx. op licht en 10 exx. op smeer 
Hadena albimacula = witvleksilene-uil 1 ex. op licht – zeer zeldzaam 
Polia nebulosa = marmeruil 1ex. op licht en 1 ex. op smeer – vrij zeldzaam 
Mythimna pudorina = grijze grasuil 3 exx. op licht 
Mythimna impura = stompvleugelgrasuil 1 ex. op licht en 1 ex. op smeer 
Mythimna pallens = bleke grasuil 1 ex. op licht 
Orthosia cerasi = tweestreepvoorjaarsuil 1 rups ter plaatse 
Axylia putris = houtspaander 1 ex. op licht 
Diarsia brunnea = bruine breedvleugeluil 1 ex. op licht 
Noctua pronuba = huismoeder 1 ex. op licht 
Xestia triangulum = driehoekuil 1 ex. op licht 
Agrotis exclamationis = gewone worteluil 3 exx. op licht en 1 ex. op smeer 
Nola aerugula = groot visstaartje 1 ex. op licht 
Eilema griseola = glad beertje 1 rups ter plaatse 
Spisoloma lubricipeda = witte tijger 1 ex. op licht  
Pandemis cerasana 

De lichte zandvedermot is een van onze algemeenste vedermotten (Pterophoridae) en komt in alle provincies voor, 
voornamelijk op zandgrond. De rupsen leven op duizendblad en wilde bertram. 

De smalleweegbreemot behoort tot de grote familie der lichtmotten (Pyralidae) en is in West-Nederland vrij 
algemeen, in de rest van het land zeldzaam of afwezig. Zoals de Nederlandse naam al aangeeft, is de waardplant 
uitsluitend smalle weegbree. 

De kersenbladroller is een zeer algemene soort in het hele land. Hij behoort tot de omvangrijke familie der 
bladrollers (Tortricidae).  Het is ook een van de grotere microvlinders: spanwijdte 16-24 mm. Waardplanten: tal van 
boomsoorten en –geslachten, zoals esdoorn, berk, meidoorn, tamme kastanje, berberis, sleedoorn, peer, lijsterbes, 
iep, eik, Gelderse roos, zwarte els, zwarte populier, ratelpopulier, witte abeel, kruipwilg, ook grote brandnetel. Dus 
echt een polyfage soort! 

14/15.7. Hortus naturalis 
 
Bij het bijenhotel troffen we de bekende „holenbroeders‟ de rosse metselbij 
(Osmia bicornis) en de blauwe metselbij (Osmia coerulescens.) 
Ook metselwesp Ancistrocerus oviventris, maakt er zijn broedcellen. De 
goudwespen Chrysis ignata en Chrysis cyanea hebben het voorzien op de larven 
van de wespen : zij leggen een ei in de broedcel van de wesp, beide eieren 
komen uit en de larve van de goudwesp wacht met het opeten van die larf 
tot die lekker vet is. 
Andere bijen in de tuin waren de tuinmasker bij ( Hylaeus hyalinatus), de 
gewone franje groefbij (Lasioglossum sexstrigatum), de aardhommel (Bombus 
terrestris) en de weidehommel (B. pratorum). 
 
De gewone zandspinnendoder (Arachnospila anceps) jaagt op spinnen voor haar larven.  
 
En broedparasitaire gewone wespbij (Nomada flava.) wacht tot ze haar ei kan leggen in een broedcel van 
meidoornzandbij (A. carantonica). Haar larf doodt eerst het bijenei en eet dan de voedselvoorraad in de cel op. 
 
Overal in de tuin zijn rijk bloeiende schermbloemen met daarop soms 
spectaculaire zweefvliegen : Bijvliegen  ( lijken op bijen), waarvan de 
larven- rotjes- leven in water. Kegelbijvlieg ( Eristalis pertinax), bosbijvlieg ( 
E. horticola) en hommelbijvlieg ( E. intricaria). 

Blinde bij 



Een paar grote soorten waargenomen zweefvliegen zijn de  witte reus ( Volucella pellucens), waarvan de larven leven 
van de wortels van Berenklauw, en de stadsreus ( V. zonaria). 
Naast zweefvliegen zagen we ook een blaaskopvlieg Sicus ferruginatus. Het vrouwtje springt op een passerende 
hommel, legt met haar achterlijf eieren tussen de rugplaten van de hommels en de vliegelarven eten de hommel van 
binnen uit op! 
 
 
28.7. 2012. Nachtvlindernacht in Schoorl 
 
Een besloten nachtvlindernacht in een Schoorlse tuin leverde de volgende soorten nachtvlinders op: 
 
Zomervlinder 
Kleine zomervlinder 
Gamma uil 
Bruine snuituil 
Roodbruine vlekuil 
Lijnsnuituil 
Haarbos 
Hyena 
Schildstipspanner 
Grijze stipspanner 
Hennepnetelspanner 
Bruine vierbandspanner 
Vlekstip spanner 
Moeraswalstrospanner 
Gewone spikkelspanner 
Kleine beer 
Kortzuiger 
Blauwooggrasmot 
Stippelmot sp 
Dwergvedermot 
Witlijngrasmot 
 

a. Naschrift 
 
Na de zomervakantie ging de insectenwerkgroep in ruste. In september van dat jaar werd besloten tot een doorstart 
in  2013 met een minder overladen programma. Zie Mededeling (10), 10.9.2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donker brandnetelkapje 
Tweelijnmot 
Streepkokerbeertje 
Parelmoermot 
Halmrupsvlinder  
Egelskopboorder 
Kroosvlindertjes 
Bladroller spec. 
Palpmot spec. 
Dwergvedermot (Adaina microdactyla) 
Witlijngrasmot (Agriphila latistria) 
Blauwooggrasmot (Agriphila straminella) 
Tweelijnmot (Hypsopygia glaucinalis = 
Orthopygia g.) 
Parelmoermot (Pleuroptia ruralis) 
Kroosvlindertje(s) (Cataclysta lemnata) 
Stippelmot spec. (Yponomeuta spec.) 
Bladroller spec. (Tortricidae spec.) 
Palpmot spec. (Gelechiidae spec.) 

 



 

 

 

seringensteltmot 

6 De Groene Voet 
 

Hans Nieuwenhuijsen  072-5113975   hnieuwenhuijsen@zonnet.nl 
 
De insectenwerkgroep van de KNNV afdeling Regio Alkmaar heeft op zich genomen de insectenfauna van deze 
vlindertuin te inventariseren. Natuurlijk hebben we in eerste instantie gekeken naar de dagvlinders. Maar ook de 
(macro)nachtvlinders kregen de nodige aandacht. Een bijzonder groep vlinders zijn de kleine vlinders of 
microvlinders. Het zijn veelal nachtdieren die op licht afkomen. Maar ook overdag zijn ze waar te nemen, althans de 
rupsen. Vele soorten hebben rupsen die gangen (mijnen) knagen in een blad, de bladmineerders. 
Naast de vlinders hebben we ook gekeken naar bijen,wespen, libellen en sprinkhanen. 
 

Resultaten 

 
Voor een volledige lijst van de 125 soorten, die we in 2012 hebben waargenomen verwijzen we naar onze website 
www.knnv.nl/alkmaar ( ga naar Groene Voet). 
Hier bespreken we kort een aantal bijzondere of interessante soorten. 
 
We beginnen met de vlinders, tenslotte betreft het hier de Vlindertuin. 
Hebben we het  over vlinders dan gaat het eigenlijk altijd over wat we de 
grote vlinders noemen, de macro‟s. En dan nog heel specifiek over de 
overdag vliegende soorten. De andere groep die veel aandacht krijgt is 
die van de (macro)nachtvlinders, die vaak ‟s nachts vliegen zoals 
huismoeder en zwarte c-uil. De grote groep nachtvlinders echter zijn de 
micromotten of microlepidoptera.  
We zeggen kort iets over de macro‟s . Dit jaar troffen we maar liefst 13 
soorten aan. Het meest in het oog springend, ook wat betreft hun 
aantal, waren de witjes. Drie soorten werden in de tuin aangetroffen. 
Alle drie de soorten zijn afhankelijk van kruisbloemigen: het is het 
voedsel voor hun rupsen. En in de tuin bloeiden en groeiden die volop. 
Een relatieve nieuwkomer in Noord-Holland is het bontzandoogje, een 
bosrand vlinder, die zijn eieren afzet op verschillende grassoorten. 
 

 
De micro’s. We beginnen met de Noorse-esdoornvruchtmineermot, 
een echte specialist. De rups daarvan voedt zich in het bekende 
vleugeltje van het esdoornvruchtje. Het is een mineerder: de rups eet 
een gang tussen de twee opperhuiden van zo‟n vleugeltje en hij is 
herkenbaar aan het gangetje, de mijn, dat hij maakt. 
In 1993 kwam de soort nog niet ten noorden van  het Noordzeekanaal 
voor. Nu is inmiddels zelfs tot in de tuin gekomen, maar het blijft een 
zeldzame soort. 
De seringensteltmot is een algemene soort waarvan de rupsen mijnen 
maken in allerlei houtige gewassen zoals sering, wilde liguster, 
haagliguster en gewone es. 
Een soort, die sinds 2002 voor het eerst in Nederland is gevonden is de 
sleedoornhangmatmot. Hij is nog steeds zeldzaam en uit niet alle 
Nederlandse provincies bekend. 
 

 
De andoornkokermot is ook zo‟n soort die naar noord Nederland is 
opgerukt, hij kwam hier in 1993 nog niet voor. De soort hoort tot het 
geslacht ( genus) Colcophora, een soortenrijk geslacht, in Nederland 
vertegenwoordigd met 103 soorten. 
Tot slot de linde-ooglapmot, pas sinds 1967 in Nederland aangetroffen. 
Een soort waarvan de rupsen alleen kunnen leven in lindebladeren. 
Toen op deze plek nog een wijkpost stond hebben de gebruikers 
daarvan allerlei soorten planten, struiken en bomen aangeplant. Deze 
grote variatie in voedsel heeft er ongetwijfeld  voor gezorgd dat heel veel 
soorten microvlinders, althans de rupsen daarvan, hun tafeltje gedekt 
vonden. 

Bont zandoogje 

Noorse-esdoornvruchtmineermot 
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De sprinkhanen 
Tijdens de verschillende bezoeken werden er 6 soorten sprinkhanen 
gevonden. Het betreft allemaal algemene soorten waarbij gezegd dient 
te worden dat de Zuidelijke boomsprinkhaan (Meconema meridionale) die 
status pas sinds enkele jaren bereikt heeft. Deze soort kende tot voor 
kort een Mediterrane verspreiding maar heeft zich gespecialiseerd in het 
meeliften met menselijke vervoersstromen en is daardoor vooral in het 
stedelijk gebied zeer snel toegenomen. Voor een vrijwel ongevleugeld 
dier doet deze explosieve uitbreiding van het areaal spectaculair aan, 
maar de eveneens bijna vleugelloze Struiksprinkhaan brengt dit 
liftgedrag al decennia lang in praktijk en is dus ook in de Groene Voet 
present. Van de veldsprinkhanen kwamen de Bruine sprinkhaan en de 
Kustsprinkhaan voor in de grazige gedeelten.    
 
Libellen 
Hoewel de Groene Voet gedeeltelijk aan het water grenst zijn er dit jaar slechts 2 soorten libellen waargenomen. Het 
Lantaarntje en de Paardenbijter, niet toevallig zijn dit ongeveer de meest algemene libellen van ons land. Bij regelmatige 
bezoeken in de komende jaren zou het mogelijk moeten zijn om dit soortenaantal tot 10 te verhogen. Na hun jeugd 
in het water doorgebracht te hebben verblijven de meeste volwassen libellen een periode verwijderd van het water 
om te matureren. De aanwezigheid van andere kleine insecten als prooi is hierbij een welkome omstandigheid. De 
Groene Voet voldoet wat dat betreft keurig aan de menu-eisen van deze jongvolwassenen. 
 
Onderschat het aantal  vliegen en muggen in de tuin niet: 31 soorten. 
Ook hier vinden we een aantal soorten, waarvan de larven leven in mijnen in de bladeren van veel soorten bomen en 
struiken, de mineervliegen. 
We vestigen hier de aandacht op een aantal bijvliegen (Eristalis), maar liefst zes soorten. Ze hebben hun Nederlandse 
naam te danken aan het feit dat ze sprekend op bijen lijken. Het bekendste voorbeeld is wel de blinde bij, die erg op 
een honingbij lijkt (mimicry). Wat de bijvliegen ook gemeen hebben is dat hun larven in het water leven en een lange 
adembuis hebben, vandaar de naam rattenstaartlarven   
 

 
 
 
Bijen 
 
Nu dan het woord bij gevallen is: in 2011, nog voor de inrichting van 
de tuin, troffen we ongeveer 40 soorten wilde bijen aan, inclusief de 
hommels. Dit jaar staat de teller op 24 soorten. 
Eerst vragen we aandacht voor een algemene wilde bij, de rosse 
metselbij. Ze namen al snel hun intrek in het bijenhotel dat door de 
leerlingen van de Oranje school gemaakt is. Ook hadden ze al snel 
een „kleimijn” gemaakt in één van de tuinwalletjes, waar ze hun klei 
haalden om hun cellen dicht te metselen. Waar nesten zijn 
verschijnen ook parasieten, in dit geval een hongerwesp, die met zijn 

legboor eieren legt in de cellen van de metselbij. De larve van de 
wesp eet de bijenlarve op! 
 
 
 
 
 

hongerwesp 



 
 

 

 

Een andere bijensoort is het roodgatje, een voorjaarssoort. 
Het vrouwtje graaft een nest in de grond. Het nest bestaat uit 
een aantal broedcellen en elke broedcel wordt gevuld met 
stuifmeel en nectar. Op dat voedsel legt het vrouwtje een ei. 
Maar ook hier zijn kapers op de kust: de wespbijen. Zij 
verzamelen zelf geen stuifmeel voor hun jongen maar leggen 
hun ei in de cel van een gastheer. Zo zie je maar dat niet alle 
bijen bijdragen aan de bestuiving van planten. 
 
 
Om nog eens verder te kijken: 
Macro- vlinders en libellen.: www.vlinderstichting en 
Micro‟s: www.microlepidoptera.nl 
Vliegen: www.nederlandsesoorten.nl 
Voor de volledige soortenlijst: www.knnv.nl/alkmaar ( Groene Voet aanklikken) 
 
 

7 Strandwerkgroep 
Henk Witte 
072-5895170 
witte43@gmail.com 
nieuwsbrief “De Korhaan” 
 
Inleiding 
Iedere maand gaat de strandwerkgroep op excursie naar een 
stukje kust. Dit jaar van Texel t/m Walcheren. De excursie van 
februari werd afgelast vanwege het slechte weer. 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, de NJN en de JNM. 
De meeste nummers van De Knorhaan zijn te vinden op de 
website van de KNNV, afd. Regio Alkmaar.  
 
Noordpier (Wijk aan Zee), 7 januari 2012 
 
Het eerste aanblik was niet positief: er was een grootschalige mountainbike-wedstrijd aan de gang. Het strand was 
echter breed en aan het grote aantal meeuwen te zien was er veel van hun gading. Opvallend waren de vele schelpen 
met vleesresten. Dit was het geval bij de witte dunschaal, halfgeknotte strandschelp, grote strandschelp, Amerikaanse 
zwaardschede, venusschelp, tapijtschelp, Amerikaanse boormossel en enkele otterschelpen. We vonden drie 
bijzondere krabben, 1x nagelkrab, 2x helmkrab en 1x porceleinkrabbetje. In een stuk veen zaten 3 complete witte 
boormossels en 12 doubletten van de ruwe boormossel.Verder lagen er heel veel gewone slangsterren op het strand. 
Vaak ontbrak een aantal armen. Kennelijk meeuwenwerk. 
 
Huisduinen, 10 maart 2012 
 
In tegenstelling tot het strand bij Bergen aan Zee hadden hier de hopen 
suppletiezand de stormen doorstaan. De bonte mantel was daarom nog 
steeds vrij algemeen. Ook de eierschelp vonden we opnieuw: 2 kleppen. 
Het strand leverde weer een indrukwekkende lijst van soorten op. Naast 
de al genoemde soorten zijn o.a. te vermelden: 1x asgrauwe tolhoren,  
±15x muizenkeuteltje, enkele exemplaren gewone penhoren, 1x gewone 
wenteltrap, 1x + 2 fragmenten gewone trapgevel, 1x ruw traliehorentje, 1x 
gestreept priemhorentje, 2x oubliehoren, 1x gewoon muizenoortje, 1x 
melkwitte arkschelp, 2x wijde mantel, 1x paardenzadel, 2x 
dubbeltjesschelp, 1x gedoornde hartschelp, enkele exemplaren 
geknobbelde hartschelp, 2x tere hartschelp, 1x pleistocene strandschelp, 1 fragment messchede, 6x kleine platschelp, 
1x prismatische dunschaal, 1x ovale venusschelp, ± 15x korfschelp, 1 fragment kleine gaper, 3x noordse rotsboorder, 
1x geplooide rotsboorder en een slotfragment van de pholade.  

Nomada flavogutata 
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Zandmotor en Hoek van Holland, 7 april 2012 
 
De excursie naar de Zandmotor was georganiseerd om kennis te 
nemen van dit nieuwe gebied en om te bekijken of de 
omvangrijke zandsuppletie bijzonderheden naar het strand heeft 
gebracht. We liepen van Monster/Ter Heijde naar de 
Zandmotor en we werden niet teleurgesteld. Opvallend was het 
relatief grote aantal geknobbelde hartschelpen en grijze 
tapijtschelpen. Op het strand en in het meegenomen gruis 
vonden we maar liefst 40 gewone trapgevels en 31 wenteltrapjes. 
Verder o.a. 1x witte wenteltrap, 1x melkwit traliedrijfhorentje, 5x 
fragment gewone penhoren, 4x gekielde cirkelslak, 1x ongevlekt 
koffieboontje, 4x stekelhoren, 13x kleine fuikhoren, 1 fragment 
gestreept priemhorentje, 2x melkwitte arkschelp, 2x wijde mantel, 1x bonte mantel, 1x grote astarte, 1x 
dichtgestreepte artemisschelp en 2x zwakgeribte olifantstand.   
Na afloop van deze succesvolle excursie zijn we nog even naar het strand van Hoek van Holland gegaan. Hier 
vonden we o.a. nog 4x gewone wenteltrap, 1x oubliehoren, 1x wijde mantel, 2x paardenzadel, 1x gedoornde 
hartschelp, 1x grote astarte, 1x pleistocene strandschelp en 1x zwakgeribte olifantstand.  
 
Goeree, 12 mei 2012 
 
Op het strand naast de buitenhaven bij de Haringvlietdam vonden 
we onder meer 3 schilden van de Chinese wolhandkrab, 13x 
opgezwollen brakwaterhorentje, 4x vliezig drijfhorentje, 1x gewone 
wenteltrap, 1x oubliehoren, en 7x tweetandschelp. Juveniele 
doubletten van het nonnetje waren massaal aanwezig. 
Het haventje van Ouddorp was weer het domein van levende 
organismen zoals de mossel, Japanse oester, muiltje en gevlochten 
fuikhoren. Maar ook konden we ons hart ophalen aan de 
prachtige  zeeanemonen en zakpijpen: golfbrekeranemoon, 
weduweroos, knotszakpijp, 
doorschijnende zakpijp en slingerzakpijp. 
Het strand waar de Brouwersdam overgaat in de kust van 
Schouwen leverde een lange lijst van waarnemingen op. Het rijkste deel was een smal en licht gruisrandje hoog op 
het strand. Wat het meest tot de verbeelding sprak waren de grote aantallen gewone wenteltrapjes. We telden er thuis 
meer dan 725 (meestal juveniel). Witte wenteltrapjes lagen er ook in ongekende aantallen. Hiervan telden we er en 72. 
Verder vonden we o.a. 1x Hongaarse muts, 1x asgrauwe tolhoren, 1x geknobbelde tolhoren, 2x scheefhoren, 3x 
brakwateralikruik, veel melkwitte traliedrijfhorentjes, 1x dwerg-drijfhorentje, 2x muizenkeuteltje, 10x gewone 
penhoren, veel gekielde cirkelslakjes, 1 fragment ongevlekt koffieboontje, 3x fragment geruite ribhoren, 1x 
purperslak, 6x verdikte fuikhoren, 1 fragment Nassarius labiosus, 65x gewone trapgevel, 1x smalle trapgevel, 2x 
stomp traliehorentje, 1x melkwit priemhorentje, veel melkwitte arkschelpen, 2 fragmenten wijde mantel, 2x bonte 
mantel, 1x paardenzadel, 4x dubbeltjesschelp, 1x fragment groot tafelmesheft, 6x korfmossel, 9x korfschelp, 13x 
geplooide rotsboorder, 8x protoplax witte boormossel, 1x slotfragment pholade en 3x fragment zwakgeribde 
olifantstand. Naast deze weekdieren waren nog enkele andere diergroepen present: een stukje koraal, een 
garnaalachtige behorende tot de orde Cumacea, een 
fragment zeeappel, 1x gewone slangster en 1x 
kiezelwier spec.  
Na de traditionele stop bij het sluisje in de 
Brouwersdam om de levende purperslakken, 
schaalhorens en paardenanemonen te bewonderen 
gingen we door naar het strand op de overgang van 
de Brouwersdam naar de kust van Goeree. De oogst 
was hier 1x schaalhoren, 12x vliezig drijfhorentje, 1x 
gewone penhoren, 4x gewone wenteltrap, 1x 
fragment geruite ribhoren, 1x purperslak, 1x 
stekelhoren, 2x gewone trapgevel, 1x oubliehoren, 8x 
korfmossel  
 
 
 
 
 



 

 

 

Texel, 16 juni 2012 
 
Het eerste excursiedoel was het strand ten zuiden van het Hoornderslag (Paal 9). Hier was niet lang geleden zand 
opgespoten. Enkele bijzondere waarnemingen hadden hier waarschijnlijk veel mee te maken. Ten eerste een soort 
mantel die na determinatie door Rien de Ruijter een grote mantel bleek te zijn. Jammer genoeg niet heel omdat een 
autoband ons vóór was.  
Andere leuke waarnemingen: een fragment van de  pleistocene 
strandschelp, een wijde mantel, enkele bonte mantels en enkele 
fragmenten van de slanke kleine zwaardschede. Het aantal 
geknobbelde hartschelpen en grijze tapijtschelpen was hier lager 
dan in vorige jaren. Bij het Jan Ayeslag (Paal 12) vonden we 
opnieuw de bonte  mantel. Verder een gewone slangster en een 
fragment van de messchede.  
De stranden bij Ecomare (Paal 17) en bij de vuurtoren leverden 
heel weinig schelpen op vanwege het opgestoven zand.  
Langs de kust van de Waddenzee hebben we twee strandjes 
aangedaan: Dijkmanshuizen en Ceres. Op beide locaties zochten 
en vonden we stompe alikruiken. Op Dijkmanshuizen lag een 
gevlochten fuikhoren. Op Ceres enkele vliezige drijfhorentjes.   
 
Bergen aan Zee, 12 juli 2012 
 
Deze rustige avondwandeling leek niet eerst niet veel op te leveren. Op de terugweg vonden we tot onze verbazing 
echter een fragment van een noordkromp. Dit was onze eerste waarneming van deze soort op het Hollandse strand. 
Ook vonden we een aantal eikapsels van de gevlochten fuikhoren en diverse fragmenten van de slanke kleine 
zwaardschede. Uit het materiaal dat thuis werd uitgezocht kwam ook anderhalve klep van de brede kleine 
zwaardschede te voorschijn. Deze (onder)soort hadden wij nog nooit (bewust) gezien. In het meegenomen gruis 
troffen we o.a. nog aan: 25x stomp traliehorentje, 3x oubliehoren, 2x juveniele wijde mantel, 1x fragment sabelschede 
en 8x fragment gewone papierschelp. Al met al toch een mooie vondstenlijst. 
 
Camperduin, 12 augustus 2012    
  
Op het strand lag plaatselijk wel wat aanspoelsel maar de variatie 
was gering. Na een uurtje zoeken verlegde het zoekbeeld zich naar 
mooie fotografische plaatjes. De ondergaande zon werkte in dit 
opzicht goed mee.  
 
 
 
 
Walcheren, 22 september 2012 
 
Het oorspronkelijke hoofddoel van deze verre excursie was het beroemde strand tussen de Westkapelse Zeedijk en 
Domburg. We zijn er echter maar kort geweest want het strand zag er kaal uit. We vonden er nog wel een 
zwinkokkel, vrij algemeen bij het Zwin op het nabije Zeeuws-Vlaanderen. Ook konden we er alvast aan wennen dat 
in deze contreien de melkwitte arkschelp een vrij algemene verschijning is. Andere vondsten van dit strand: enkele 
fragmenten wijde mantel, 1x noorse hartschelp, 1x grijze tapijtschelp, enkele schaalhorens, en enkele purperslakken. 
 
De volgende stop was het strand bij Westkapelle aan de zuidzijde 
van de zeedijk. Hier lag gelukkig veel gruis. Een greep uit de 
vondsten: 37x melkwitte arkschelp, 3x fragment wijde mantel, 3x 
Cyclocardia chamaeformis, 3x Claibornicardia aalterensis, 1x fragment 
sabelschede, 6x kleine platschelp, 13x korfmossel, 2x korfschelp, 
1x geplooide rotsboorder, 3x fragment olifantstand spec., enkele 
schaalhorens, 2x gewone schotelhoren, 3x asgrauwe tolhoren, 4x 
melkwitte traliedrijfhoren, 2x slank gordelhorentje, 5x gekielde 
cirkelslak, 2x Turritella solanderi, 2x muizenkeuteltje, 2x bruin 
sponshorentje, 28x gewone wenteltrap, 1x witte wenteltrap, 1x 
Aporrhais scaldensis, enkele exemplaren Trivia spec, 1x geruite 
ribhoren, 1x stekelhoren, 3x trapgevel, 2x mosselslurpertje en 2x 
Terebratula grandis (behorende tot de Brachiopoda ofwel 
armpotigen).  



 

 

 

 
De derde en laatste locatie was het strand bij Dishoek, een buurtschap dichtbij Vlissingen. Ook hier waren volop 
schelpen te vinden . Dit leverde opnieuw een mooie soortenlijst op. Enkele hoogtepunten: 1x fragment Acila 
cobboldiae, 2x fragment Yoldia lanceolata, 153x melkwitte arkschelp, 32x fragment wijde mantel, 1x bonte mantel, 1x 
dubbeltjesschelp, 1x fragment Digitaria digitaria, 5x Cyclocardia chamaeformis, 29x Claibornicardia aalterensis, 1x fragment 
tere hartschelp, 31x korfmossel, 6x korfschelp, enkele fragmenten olifantstand, 1x gewone schotelhoren, 2x asgrauwe 
tolhoren, 1x gewone  scheefhoren, 6x melkwitte traliedrijfhoren, 3x gekielde cirkelslak, 2x Turritella solanderi, 2x 
muizenkeuteltje, 1x bruine sponshoren, 1x bruine contrahoren, enkele exemplaren gewone wenteltrap, 1x fragment 
Trivia spec. en 2x trapgevel. 
 
Zuidpier IJmuiden, 6 oktober 2012 
 
Het uitgestrekte strand was gelukkig minder kaal dan tijdens de excursie 
van 10 december 2011 Toch hadden we op dit gerenommeerde strand 
wel wat meer aanspoelsel verwacht. We vonden er o.a. enkele gewone 
en kleine heremietkreeften, zoals gebruikelijk vrij veel gevlochten 
fuikhorens, 1x grofgeribte fuikhoren en een fragment van een gewone 
zeeappel. In het spaarzame gruis vonden we o.a. nog: 40x opgezwollen 
brakwaterhorentje, 3x vliezig drijfhorentje, 2x gekielde cirkelslak, 1x 
juveniele wulk, 1x kleine platschelp en 1x geplooide rotsboorder. 
 
 
Huisduinen, 17 november 2012 
 
Gelukkig waren de hopen suppletiezand nog steeds aanwezig. Het strand zag er verder niet zo veelbelovend uit als 
bij de vorige excursie maar leverde uiteindelijk toch heel wat soorten op. Van de kreeftachtigen zijn te vermelden 
enkele exemplaren van de grote eendenmossel en 1x Idotea pelagia, een zeepissebed.  De weekdieren waren o.a. 
present met: 3x muizenkeuteltje, 2x gewone penhoren,  3x gewone wenteltrap, 2x gekielde cirkelslak, 1 fragment 
stekelhoren, 1x trapgevel, 1x mosselslurpertje, 1x oubliehoren, 1 fragment paardenmossel, 1x wijde mantel, vrij 
algemeen bonte mantel, 2x grote astarte, 1 fragment geknobbelde hartschelp, 1 fragment pleistocene strandschelp, 
enkele exemplaren slanke kleine zwaardschede, 1 fragment messchede, 6x kleine platschelp, 1x gewone eierschelp, 3x 
grijze tapijtschelp, 2x fragment ovale venusschelp, 7x korfschelp, 1 fragment 
pholade en meerdere exemplaren van de gewone paalworm in een stuk hout.  
Dat strandexcursies verrassende vondsten kunnen opleveren bleek weer eens 
toen er tussen het grove gruis een versteend doubletje (6x6½ mm) van een 
brachiopode (armpotige) te voorschijn kwam. Eerder had Linda Keesman hier 
ook al iets soortgelijks gevonden. Een deskundige (Freddy van Nieulande) houdt 
het op Camarotoechia nucula uit het Siluur (ruim 400 miljoen jaar geleden, nog 
ouder dan het Carboon). Wellicht in de periode van de ijstijden meegelift met 
een zwerfsteen. Ze worden ook gevonden in zwerfstenen op de Hondsrug. 
 
Sint Maartenszee, 15 december 2012 
 
Van de weekdieren werden geen echte bijzonderheden gevonden. Het vermelden waard zijn enkele noorse 
hartschelpen, een afgeknotte gaper en een cluster eikapsels van de wulk. Die laatste zien we   bij lang niet iedere 
excursies Plaatselijk lagen veel schilden van de zeekat. Zowel van de hondshaai als de stekelrog werden twee 
eikapsels gevonden. Wier lag er genoeg. Naast de zeer algemene soorten ook een stuk hauwwier en een onbekend 
roodwier dat zich aan allerlei voorwerpen had vastgehecht. Van de kreeftachtigen vonden we o.a. een flinke 
hoeveelheid grote eendenmossels op een plastic fles. Daarnaast in een stuk net enkele kleine krabbetjes die nog op 
naam moeten worden gebracht. Er waren ook veel hydroidpoliepen te vinden. Op een stuk touw een hele bos Clytia 
hemisphaerica (ook wel genoemd getand zeemos of kleine klokpoliep) en op allerlei aangespoeld materiaal korte takjes 
van de geknoopte zeedraad. 

 
 

Clytia hemisphaerica 



De schelpen in de zandsuppletie van Bergen aan Zee 
 
Eind 2010 begon ter hoogte van Egmond en  Bergen een grootscheepse zandsuppletie. Vóór de kust werd ruim 3 
miljoen m3 zand gestort, op het strand bijna 1 miljoen m3. De ervaring van andere stranden leerde dat er na 
zandsuppleties vaak grotere aantallen en ook andere soorten schelpen te vinden zijn. Op de nieuwe zandhopen zag je 
al direct veel zaagjes, dubbele venusschelpen en oud uitziende grote strandschelpen. Op 29 januari 2011 lag er ten 
noorden van Bergen aan Zee eindelijk weer eens een smal randje met fijn aanspoelsel. Een bijzonderheid hierin was 
een fragment van de papierschelp. Later volgden er nog vele. Meestal fragmenten maar ook gave klepjes die nog niet 
waren volgroeid. Op 14 februari volgden twaalf stompe traliehorentjes. Ook deze soort was lange tijd in ieder 
gruismonster te vinden. Wat later kwamen er ook oubliehorentjes en kleine wijde mantels bij. Uit de opdrogende 
zandhopen kwamen zeven van de  acht Nederlandse (onder)soorten mesheften te voorschijn. In de loop van 2011 
werden nog meer soorten gevonden die in Bergen aan Zee niet alledaags zijn: dubbeltjesschelp, grijze tapijtschelp, 
trapgevel, prismatische dunschaal, melkwit traliedrijfhorentje, gekielde cirkelslak en een slotfragment van de 
driehoekige parelmoerneut. Het was even slikken toen de zandhopen in december 2011 bij een flinke storm werden 
geslecht. Op het gladde strand was bijna geen schelp meer te vinden. Toch verschenen er na verloop van tijd weer 
smalle gruisbankjes, meestal weer met papierschelp en stompe traliehorentjes. Ook zag je weer restanten van de 
zandhopen. In juli 2012 werd de nog ontbrekende soort mesheft gevonden. Na de zomer van 2012 ging het helaas 
weer bergafwaarts met de schelpen. Wanneer komt er weer een nieuwe zandsuppletie in de buurt? Maar dan liever 
niet tegen de Hondsbossche! 
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Inleiding: 
Tot eind januari 2012 was er niets aan de hand. IJsvogels werden veel gemeld (in heel Noord –Holland 277)  en in de 
tuin van de Hortus Alkmaar waren op 10 januari de ijsvogels zelfs al aan het baltsen. Dat hadden we nog niet eerder 
meegemaakt.  Maar toen viel de winter in en het was lang niet zo koud geweest. Kenmerkend voor deze maand was 
het bijzondere verschil tussen de temperatuur in de eerste en de tweede helft van de maand. meer dan 35 gr. De 
maand begon extreem koud. De eerste decade (dag 1 tot en met 10) in De Bilt behoorde met -6,9 °C tot de tien 
koudsten ooit. Van 30 januari tot en met 8 februari was er bovendien sprake van de 33e officiële koudegolf sinds 
1901.  Op een aantal plaatsen kwam het deze maand op vijf dagen tot zeer strenge vorst (temperatuur beneden de -
15,0 °C). De landelijk laagste temperatuur werd gemeten in Lelystad op 4 februari: -22,9 °C.  
De gure oostenwind liet de gevoelstemperatuur soms dalen tot beneden de -25 graden. Dergelijke 
gevoelstemperaturen komen slechts eens in de 30 jaar voor. Wind en sneeuw verhinderden nog net een 
Elfstedentocht.  Dat was jammer maar de ijsvogelpopulatie is in die ruime 2 weken waarschijnlijk met 80% 
gekrompen. Aan het zeer koude weer kwam op 12 februari een eind. 
 
Het aantal waarnemingen binnen de datumgrenzen in ons werkgebied (van 1 april tot 15 mei) op 
www.waarneming.nl  waren er maar 3 meldingen tegenover 6 meldingen van vorig jaar. de VWG Amsterdam geeft 
op 15 mei door dat er maar 2 territoria zijn. In juni niets en vanaf juli steeds meer.  Voor heel Noord Holland lopen 
de meldingen op van 85 in augustus, naar 145 in september en nog 110 meldingen in oktober. 
In augustus werden ook in  onze regio weer meldingen doorgegeven vanuit de Kleimeer, de Bergermeer en vanaf 
september ook in Alkmaar, Bergen, Egmond, Heiloo en Castricum. 
 
Werkzaamheden: 
Samen met de leden van de ijsvogelwerkgroep waren ook dit jaar de gemeentemensen van Alkmaar weer erg actief 
en werden de bestaande wanden gefatsoeneerd.  In Langedijk is door Ger Molenaar, Gerard Langedijk en  mijzelf 
met behulp van bewoners een nieuwe ijsvogelwand aangelegd.  vooral Peter Stoop, Hans Schouten, Arjen Dekker en 
ikzelf hebben in Alkmaar zuid en Heiloo onze best gedaan. Henk Schneider en Sipke Gongrijp deden dat voor de 
Egmonderhout en wanden in Alkmaar Noord,  Auke Burrie in Heerhugowaard,  Rob Monsees en ikzelf nog in 
Bergen bij een nieuw natuurgebied in wording. 
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De resultaten en de activiteiten per gemeente  
Gemeente Alkmaar. 
 
De tuin van de hortus Alkmaar moest dit jaar helaas zonder ijsvogels stellen. Gelukkig hadden we wel ander leuk 
succes. Een sperwer die in het bosgedeelte van de tuin broedde heeft 4 jongen grootbracht. En vanaf augustus 
werden regelmatig weer ijsvogels gezien. 
De enige locatie in Alkmaar waar een paar ijsvogels de winter doorkwamen was de Egmonderhout. Het gehele 
voorjaar zijn gezien en gemeld. Een broedpoging in een wortelkluit van een populier is waarschijnlijk verstoord. 
Waar ze uiteindelijk hun jongen grootbrachten is niet helemaal duidelijk geworden. Aan de noordkant achter de 
Vrijheidskerk hield het stel zich vaak op. Maar aan de zuidkant bij het honkpad waren ze ook regelmatig. Dat er in 
vanaf augustus toch overal in de regio ijsvogels opdoken zou toch moeten duiden op broedsucces in de buurt.  
Hierbij een melding van Henk Schneider van 10 maart:  
 
Hoi Rutger, 
Ben niet in de gelegenheid vanmiddag mee te gaan. Zelf druk doende geweest met de wand achter de Vrijheidskerk. Gisteren en 
eergisteren, ben er wel tevreden over. 
Een leuke bijzonderheid dat dinsdag j.l. daar wederom weer een ijsvogel is gesignaleerd zittend op een tak. Eerder had ik al doorgegeven, 
twee vogels, twee weken vóór de vorstperiode, maar ook tijdens de vorst vissend boven een wak,een plek die de hele vorstperiode is open 
gebleven. 
De ijsvogel van dinsdag j.l. vonden het echtpaar v.d. Orde, dat dat een grotere ijsvogel was in hun beleving, Lijkt mij stug,ga wel 
regelmatig monitoren. 
Vriendelijke groet,  Henk Schneider 
 
Gemeente Bergen  
Via diverse mensen waaronder Jan en Carina zijn aan mij mondeling in het vroege voorjaar waarnemingen 
doorgegeven. Jan had er 1 op 22 maart. dat is dus binnen de datumgrenzen. Uiteindelijk is geen broeden vastgesteld.  
Gemeente Heiloo 
helaas geen meldingen binnen de datum grenzen/. dat is hetzelfde voor Heerhugowaard, Castricum en Obdam. 
Gemeente Langedijk 
Hoewel in de winter regelmatig ijsvogels zijn gemeld bij de Kleimeer en zelfs binnen de datumgrenzen (15-4 door 
Erwin van Saane) lijkt daar toch niet echt een territorium te zijn geweest. vanaf augustus werden ze weer uit Koedijk 
gemeld door oa. Sander Schagen en Erwin van Saane.  
Eind september is  in het Oosterdel ook weer een ijsvogel gezien door Jannes Haanstra.  
 
Gemeente Castricum  
Vreemd genoeg  is hier in de broedtijd niets gesignaleerd. Op 23-7 was er 1 bij het Hoefijzermeer en op 28 
september is er bij de Karpervijver door Kees Rooselaar 1 gesignaleerd. Op het ringstation zijn dit jaar maar 2 
ijsvogels geringd. 
 
Overzicht territoria/broedparen per gemeente  vanaf 1999 tot en met 2011 
 

gemeente 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Alkmaar 1 1  1 1 1 1 1 2 5 3 1 2 1 

Heiloo   1 1 1 1 1 1 1 1   1  

Castricum     1 1 1 1 1 2  1   

Bergen        2 1 1 1 1 1 1 

Heerhugowaard       1 1 3 5 2 2 1  

Langedijk        2 2 2   2 1 

Obdam          1 1 ?   

totaal 1 1 1 2 3 3 4 8 10 17 7 5 7 3 

 
Aan de hand van de resultaten kom ik tot het bovenstaande overzicht waarbij kan worden geconcludeerd dat 2012 na 
een kleine opleving in 2011 de populatie weer terug is op het niveau van de eerste jaren uit het werkgebied van de 
ijsvogelwerkgroep.  1 mogelijk 3 territoria.  
In het landelijke KNNV blad Natura, jaargang 109 nr. 5, heeft in september een artikel gestaan over de belevenissen 
van de Alkmaarse ijsvogelwerkgroep.  
 
Resultaten ijsvogelwerkgroep 2012. 
 
De winter van 2012 heeft het aantal ijsvogels in de regio gedecimeerd. na een voorzichtige stijging in 2011 is het 
aantal territoria gezakt tot maximaal 3.  



Met name in de Egmonderhout zijn gedurende de gehele winter ijsvogels gezien en na de koudegolf in 
januari/februari waren ze er ook nog. Op de meeste andere plekken zijn ze verdwenen en dat na een veel belovende 
start  van baltsende ijsvogels in januari bij de Hortus Alkmaar.  
Alleen in de Kleimeer en in Bergen zijn tussen de datumgrenzen nog ijsvogels gesignaleerd. 
Waar die uiteindelijk zouden hebben gebroed is onbekend gebleven. De Egmonderhout was zeker een territorium 
maar ook daar zijn geen juveniele vogels waargenomen. 
Veel belovend is toch het stijgende aantal waarnemingen vanaf juli. ook bij de hortus waren in augustus en 
september weer 2 ijsvogels. 
Dat alle werkzaamheden van de ijsvogelwerkgroep dit jaar niet veel hebben geholpen mag duidelijk zijn,  maar de 
statistieken laten zien dat het maken van broedwanden wel degelijk helpt. 
Ik wil iedereen die heeft geholpen met het onderhouden en maken van wanden en het monitoren bedanken voor de 
inzet en hulp. Wie meer wil lezen over de ijsvogelwerkgroep verwijs ik naar het volledige jaarverslag op de website 
van de KNNV en nr.5 van Natura het landelijke blad van de KNNV. 
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Algemeen. De woensdaggroep is een gezamenlijk initiatief van de KNNV afdeling Regio Alkmaar en het IVN 
afdeling Noord-Kennemerland. De opzet is al jaren hetzelfde: activiteit op woensdag. Meestal van 13.30 uur tot 
16.00 uur, ongeveer tien keer per jaar van 11.00 uur tot 16.00 uur. Dit laatste in verband met de afstand tot het 
gebied van de excursie: zonde om ver te rijden en dan te weinig tijd te hebben voor dat waar je voor komt. De 
aankondigingen van alle activiteiten staan in BLAD, in de Bladluis en op de website. Vier keer per jaar en bij 
voorkeur op de eerste woensdag van januari, februari, oktober en november wordt er een lezing gehouden in 
Parnassia te Bergen aan Zee. Parnassia wordt daartoe beschikbaar gesteld door het IVNNKL. De excursies buiten 
worden geleid door deskundigen, en hun speciale expertise bepaald vaak het karakter van de excursie. Na iedere 
woensdag wordt er een verslag gemaakt door een van de groepsleden, in 2012 zijn er 48 verslagen (van 50 
activiteiten) gemaakt. Er is een adressenlijst van deelnemers en alle verslagen worden via e-mail rondgestuurd. Dit 
alles geschiedt in het kader van natuurbeleving en natuurstudie, die twee zijn natuurlijk niet scherp van elkaar te 
onderscheiden. Wie wat ziet, wil wat weten. Wie wat weet, wil dat vertellen. Wie dat hoort, ziet meer en wie meer 
ziet.........enzovoorts. In verband met de lengte bevat dit VBJ/WG 2012 geen foto‟s. 
 
Januari. 
 
Lezing, 11 januari. Januari begint traditiegetrouw met een lezing plus beeldmateriaal in Parnassia. Herman Pols 
toonde zijn natuurfoto‟s, gemaakt in eigen tuin, de omgeving van Alkmaar en op Schiermonnikoog. Het tweede deel van de 
lezing ging over de reis naar Zweden die de spreker met de vogelwerkgroep Alkmaar eind september 2011 gemaakt 
heeft. 
Wieringen, 18 januari. Er worden deze dag 44 soorten vogels waargenomen waaronder wilde zwaan, slechtvalk, blauwe 
kiekendief, wulp, smient, nonnetje, grote zaagbek, middelste zaagbek, brilduiker, wilde eend, krakeend, tafeleend, kuifeend, tureluur en 
kluut.  Excursieleiding Piet Winder. 
Uilenvangersweg, 25 januari. Dit gebied is in de winter interessant vanwege de mossen, korstmossen en late 
paddenstoelen. De schaapskudde die daar soms loopt, levert nieuwe soorten paddenstoelen op: mestzwammetjes die 
vooral op schapenuitwerpselen voorkomen.  
 
Februari 
 
Castricum, De Hoep, 1 februari. Vanaf de Hoep zijn een aantal routes te lopen. In de winter is die naar het 
meertje van Vogelenzang de moeite waard in verband met de vogels. Op deze koude dag zijn er ± 25 soorten vogels 
waargenomen, waaronder een grote zilverreiger, smienten, kuifeenden, krakeenden, grote zaagbekken, mandarijneenden, 
wintertalingen, tafeleenden en dodaarsjes. In het bos glanskopmezen, koperwieken, goudhaantjes en boomkruipers. Excursieleiding 
Michel Rühland. 
Lezing, 8 februari. De tweede lezing van dit jaar werd gehouden door Martijn Oud. Martijn had twee kleine 
lezingen: voor de pauze ging het over nachtvlinders en het kweken van nachtvlinders, na de pauze over dagvlinders, en in 
beide gevallen over soorten die in de duinen van Noord-Holland voorkomen.  
Camperduin, De Putten en Abtskolk, 15 februari. In de winter een goed vogelgebied waar ondanks de schrale 
wind heel wat waar te nemen was. Zoals o.a. rotganzen, kolganzen, grauwe ganzen, scholeksters, wulpen, smienten, 
bontbekplevieren, steenlopers, bonte strandlopers, een nonnetje, tureluurs, storm-, kleine mantel-  en zilvermeeuwen en, bijzonder, een 
smelleken. Excursieleiding Piet Winder. 
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Bakkum, Noorderstraat, 22 februari. Mossen en korstmossen, gallen, bomen en paddenstoelen. Mossen: fijn 
laddermos, groot laddermos, gewoon dikkopmos, fijn haarmos, boomsnavelmos, gerimpeld boogsterrenmos, gewoon gaffeltandmos, gewoon 
klauwtjesmos, gewoon knopjesmos, groot rimpelmos, knikkend palmpjesmos en rondbladig boogsterrenmos, boompjesmos en glanzend 
etagemos. Rode lijstsoort: rozetmos. Korstmossen o.a. heksenvingermos, vliegenstrontjesmos, groot dooiermos en gewoon schildmos. 
Excursieleiding Michel Rühland. 
Bergen, Duinvermaak, 29 februari. Excursie door het loof- en naaldbos met aandacht voor winterkenmerken van 
bomen zoals zomereik, zomer- en winterlinde, gewone esdoorn, venijnboom, hulst, Corsicaanse en grove den, zachte en ruwe berk. 
Mossen: fraai haarmos, gewoon sterrenmos, gewoon haakmos, gerimpeld platmos, pluimstaartmos, gewoon pluisjesmos, gewoon 
klauwtjesmos en de twee bijzonderheden: neptunusmos en riempjesmos. 
 
Maart 
 
Heemskerk, 7 maart. De dag van de Nationale Ambtenarenloop: opmerkelijk veel ambtenaren in het duin en nog 
veel meer regen. De excursie duurde nog geen uur! Wel werd een grote groep sijsjes gezien. Excursieleiding Michel 
Rühland. 
De Rijp, Kerkepad, 14 maart. Rondje polder op een windstille dag vlak voordat het gebied afgesloten wordt 
vanwege het broedseizoen: 15 maart tot 15 juni. Er zijn 45 soorten vogels waargenomen, waaronder een zilverreiger, 
nijlganzen, grauwe ganzen, Canadese ganzen, brandganzen, kuifeenden, krakeenden, wintertalingen, wulpen, tureluurs en: 
veldleeuweriken. Excursieleiding Piet Winder. 
Bergen, Oude Hof, 21 maart.* Over deze excursie onder leiding van Natasja Nachbar is het excursieverslag van 
Laura Mosk als artikel verschenen in BLAD nummer 29. Alle aspecten van dit landgoed kwamen aan de orde: 
geschiedenis, architectuur, natuur, beheer en toekomstplannen. 
Bergen, Het Woud, 28 maart. Excursie naar de Verbrande Pan. Enkele verdwaalde stinzenplanten: vingerhelmbloem, 
boshyacint, Oosterse sterhyacint. Paddenpoel: bloedzuigers, bruine kikkers, schrijvertjes, padden, paddensnoeren, nimf van een 
platbuiklibel. Verder: o.a. boomleeuwerik, glanskopmees, bonte specht, tjiftjaf en vink. Plus het verhaal over de geschiedenis 
van de Verbrande Pan: van nat naar droog en tegenwoordig zonder vogelnestjes, Neottia nidus-avis. We blijven ernaar 
uitkijken. 
 
April 
 
Overveen, Elswout, 4 april. Planten en stinzenplanten: o.a. vingerhelmbloem, Oosterse sterhyacint, sneeuwroem, kievitsbloem, 
dotters, knopig helmkruid, bosanemoon, gele anemoon, winteraconieten, hondstand, herfststijlloos, stengelloze sleutelbloem, slanke 
sleutelbloem, pinksterbloem, klein hoefblad, groot hoefblad, zomerklokje, engelwortel, inheemse berenklauw, gulden boterbloem, 
bloedzuring, zevenblad, kleefkruid, moerasspirea, waterlelie, kraailook, daslook, look-zonder-look, gewone vogelmelk, Italiaanse 
aronskelk, wilde hyacint, cyclaam, bosandoorn, klimopereprijs, voorjaarszonnebloem, muursla, eikvaren, groot heksenkruid, bochtig 
havikskruid, penningkruid, kleine maagdenpalm, zenegroen, de kiemplantjes van grote keverorchis, armbloemige look, robertskruid, 
prachtframboos, akkerkool, hondsdraf, lelietjes van dalen en leverkruid. 
De Woude, rondje Westwouderpolder, 11 april. Vogels kijken, 7 km lopen. Dit jaar werden er 57 soorten 
waargenomen, weer drie meer dan in een vorig jaar. Enkele soorten: veldleeuwerik, bruine kiekendief, sperwer, buizerd, 
torenvalk, rietgors, wintertaling, kemphaan, graspieper en gelukkig: boerenzwaluw. Er groeit hier veenreukgras en op een boom 
staat het vrij zeldzame mos knikkersterretje (Syntrichia papillosa). 
Limmen, Hortus Bulborum, 18 april.* Deze Hortus is een museum. Oude bolgewassen die een cultuurhistorisch 
belang hebben, die met uitsterven bedreigd worden of die niet meer gekweekt worden voor de handel worden hier 
“bewaard”. Dat wil zeggen: gekweekt, geplant en tot bloei gebracht. Daarnaast zijn er bolgewassen die nog wel in de 
handel zijn te zien. We werden deskundig rondgeleid door Max Nuyens, vrijwilliger van de Hortus Bulborum. 
Bergen aan Zee, de viooltjeswandeling, 25 april. In Bergen aan Zee bloeien -  in de tweede, derde week van april 
–  tegelijkertijd vijf soorten viooltjes: duinviooltje, hondsviooltje, ruig viooltje, bleeksporig bosviooltje en zandviooltje. De laatste 
bloeit in de tweede helft van april of iets vroeger, daarvoor en daarna niet. Evert Maarschall is al jaren onze gids op 
deze excursie. 
 
 
Mei 
 
Sint Maartenszee, Wildrijk, 2 mei. Stinzenplanten, vnl. de overvloedig aanwezige wilde hyacint. Plus de geschiedenis 
van het gebied, verteld door excursieleider Piet Winder. 
Den Helder, Duinoord, 9 mei.* Tapuiten en konijnen staan hier in de belangstelling. Verder waargenomen: tjiftjaf, 
nachtegaal, boerenzwaluw, grasmus, grote stern, zilvermeeuw, huiszwaluw, kneu, ekster, roodborsttapuit, paapje, graspieper, fazant, 
kleine mantelmeeuw, kauw, holenduif, witte kwikstaart, scholekster, fitis, braamsluiper, lepelaar, bergeend, wilde eend (met zes pullen), 
meerkoet, grauwe gans, knobbelzwaan, kuifeend, krakeend, kievit, blauwe reiger, Canadese gans, aalscholver en tureluur. Ruim 30 
soorten. Opmerkelijk plant: pijlkruidkers, Lepidium draba. Excursieleiding Piet Winder. 
Castricum, duiningang Diederik, 16 mei. Overvloedige plantengroei: akkerhoornbloem, Amerikaanse vogelkers, 
bastaardwikke, bleeksporig bosviooltje, bosaardbei, duinviooltje, ereprijs, fijne  kervel, gewone vogelkers, grauwe wilg, hondsdraf, 



hondstong, kandelaartje, kromhals, kruipende boterbloem, kruipwilg, liggend vetmuur, look-zonder-look, lijsterbes, muizenoor, munt, 
paardenbloem, paarse dovenetel, pinksterbloem, reigersbek, reukgras, robertskruid,  rode kamperfoelie, rode zuring, ruw vergeet-mij-nietje, 
schapenzuring, smalbladige wikke, smalle weegbree, stinkende gouwe, veldesdoorn, veldiep, veldzuring, vogelmelk, vogelmuur, 
walstrobremraap, waterranonkel, wilde berberis, winterpostelein, zachte ooievaarsbek, zanddoddegras. Excursieleiding Michel 
Rühland. 
Castricum, Dijk en Duin, 23 mei. Dit  terrein is publiekelijk toegankelijk en altijd maar zeker in mei de moeite 
waard. Veel soorten bomen: o.a. winterlinde, zomerlinde, Hollandse linde, hemelbomen, inheemse vogelkers, monumentale iepen, 
moseik, een prieel-iep. Planten: kleine pimpernel, beemdkroon, knolsteenbreek, veldsalie, wilde marjolein, kruisbladwalstro, sofiekruid.  
Mossen: glanzend etagemos, gewoon gaffeltandmos, duinklauwtjesmos, groot duinsterretje.  Bij de poel: bruine kikker, groene kikker, 
platbuiklibel, azuurwaterjuffers, salamander, grote keizerlibel, viervlek, oeverlibel. Vlinders: oranjetipje, kleine vuurvlinder. Vogels: 
nachtegaal, boompieper fitis, tjiftjaf, kneu, vink, zwartkop, tuinfluiter, gierzwaluw en boerenzwaluw. Excursieleiding Michel 
Rühland. 
Vogelenzang, Leyduin, 30 mei.* Buitenplaats aan de binnenduinrand, met zowel inheemse bomen als exoten: o.a. 
kroesbeuk rode beuk, bruine beuk, tamme kastanje, gingko, tulpenboom, zwepenboom en platanen. Planten: adelaarsvaren, brede 
stekelvaren, en wijfjesvaren bijvoorbeeld. Reden voor bezoek zijn natuurlijk de damherten en de reeën; ze zijn gezien, de 
eekhoorns helaas niet. Excursieleiding Piet Winder. 
  
Juni 
 
Heiloo, Maalwater, 6 juni. Dit gebied heeft botanische waarde; er is te vinden: ratelaar, echte koekoeksbloem, kale 
jonker, rietorchis (ook witte exemplaren), brede orchis, honingklaver, dopheide, stijve ogentroost, moeraswalstro, gewone waternavel, 
watereppe, watermunt, gele lis, gewone hennepnetel, moerasrolklaver. Bomen en struiken: geoorde wilg, bittere wilg, grauwe wilg, tamme 
kastanje, moerascypres, kardinaalsmuts, rode kornoelje, hondsroos, vuilboom, Spaanse aak, grauwe abeel. Citaat van Friedjof van de 
Berg n.a.v. deze excursie (de namen met hoofdletters, zoals in de oorspronkelijke tekst): “De korstmos op de schors van 
de boom die in mijn tas verdween was het Vliegenstrontjeskorstmos Amandinea punctata. Verderop stond in het zand tussen gras en 
kruiden een Grasleemhoedje te lonken met een sterke meelgeur met de naam Agrocybe pediades. Op een bladsteel van het Sporkehout 
groeide een soort oranje worst versierd met veel bekerzwamachtige groeisels. Dit waren aecia van Kroonroest Puccinia coronata die geheel 
gevuld waren met haploide ronde oranjekleurige sporen. Als waardwisseling komen diverse grassen in aanmerking zoals Agrostis, 
Dactylis, Festuca, Lolium Elytrichia en Calamagrostis. De soort is niet zeldzaam. Nog verder even buiten het mooiste open veld met o.a. 
zijn witte Rietorchissen stond een groepje Gazonvlekplaten (Panaeolus foenisecii) die er meer uitzagen als een fragiel Franjehoedje.” 
Excursieleiding Gea Bouma 
Bergen, Het Woud, 13 juni. Tweede bezoek dit jaar, tien weken later, andere route. Reden om nu te gaan: bloeiende 
duinrozen, volop, ook veel roze getinte exemplaren. Daarnaast: gewoon biggenkruid, geel nagelkruid, wilde asperge, grote ratelaar, 
gewone vleugeltjesbloem, watermunt en stijve ogentroost, walstrobremraap, schapenzuring, mannetjesereprijs, blauw glidkruid, 
Jacobskruiskruid, rimpelroos, kamgras, duinviooltjes, kraaiheide, rolklaver, duizendguldenkruid, toortsen, en koninginnekruid. Langs 
en bij het water: platbuiklibellen, azuurjuffers. Gezien: koekoek, buizerd, merel, nachtegaal, roodborst, graspieper, roodborsttapuit, 
vink, boomleeuwerik, gierzwaluw, graspieper, bonte specht (jong) plus spechtennest, ekster en kauw. 
Callantsoog, Zwanenwater, 20 juni. Rietorchis, grote keverorchis, welriekende nachtorchis, moeraswespenorchis, vleeskleurige 
orchis, stijve ogentroost, grote ratelaar, tormentil, moerasvaren, waterdrieblad, pluimzegge, moeraskartelblad en heidekartelblad zijn 
samen al voldoende reden om hier naar toe te gaan. Het zoeken naar gelobde maanvaren en addertong wordt niet elk jaar 
beloond maar blijft de moeite waard. Vogels: aalscholver, bergeend, boerenzwaluw, bruine kiekendief, fuut, gierzwaluw, grasmus, 
graspieper, grauwe gans, grote mantelmeeuw, heggenmus, houtduif, kneu, koolmees, pimpelmees, krakeend, lepelaar, meerkoet, putter, 
rietzanger, roodborsttapuit, tafeleend, tjiftjaf, torenvalk, tuinfluiter, zilvermeeuw en zwartkop. Als je geluk hebt: een blauwborst. 
Wijk aan Zee, 27 juni. Dit gebied wordt ieder jaar een keer bekeken maar zoals het er in 2012 voorstond was 
ongekend. Weelderige plantengroei met bijzondere soorten soorten als hondskruid (honderden...), kegelsilene, oorsilene en 
nachtsilene, gele morgenster, liggende asperge, grijskruid, ossentong, kleine steentijm, en slanke mantelanjer maakten een bezoek dit 
jaar tot een feest. Excursieleiding Michel Rühland. 
 
Juli 

 
Egmond aan den Hoef,  Nachtegalenpad, 4 juli. Excursie o.l.v. Luc Knijnsberg. Luc weet veel van nachtvlinders 
en dat leidde tot de volgende waarnemingen plus uitleg: Tijmvedermot, Sint-Jacobsvlinder, groot platlijfje, prinsesbladroller, 
weegbreemot, paarsbandspanner, streepstipspanner, kuifvlinder, muizenoorvedermot, roodbandbeer, ereprijsverdermot, gewone grasmot. 
Verder uitleg over het zeedorpenlandschap en planten, vogels en dagvlinders. 
Castricum, de Zanderij, 11 juli. De eerste paddenstoelen, schubbige taaiplaat en bruin-zwarte vuurzwam. Mossen en 
zomervegetatie. En: een boommarter....Excursieleiding Michel Rühland. 
Petten, Korfwater, 18 juli. Planten: zandblauwtje, schermhavikskruid, kraaiheide, struikheide, rode ogentroost, waternavel, 
tormentil, watermunt, kale jonker, blauw glidkruid en stijve ogentroost. Plus een zeldzame wintereik, en peterseliebraam. Mooi 
gebied met veel soorten bomen. Paddenstoelen: dodemansvingers. 
Bergen aan Zee, de Kerf, 25 juli. Duits viltkruid, parnassia, (in bloei), sierlijk vetmuur of krielparnassia, reukloze kamille, 
zilverschoon, zeelathyrus, wolfspoot, bleekgele droogbloem, heen of zeebies, moeraswespenorchis, zwaluwtong, late stekelnoot, stijve 
ogentroost, fakkelgras, zomprus, zeeraket, zeewolfsmelk, zeewinde, fraai of strandduizendguldenkruid (?), duinaveruit, blauwe zeedistel, 



zandhaver, zeerus, zilte zegge, dwergzegge, koninginnekruid, zeeaster, ook wel zulte of lamsoren genoemd, en tenslotte gelobde 
melde. Plus rups van hermelijnvlinder. Excursieleiding Michel Rühland. 
 
 
Augustus 
 
Petten, strand, 1 augustus. Voor het derde achtereenvolgende jaar een strandexcursie o.l.v. Trudy Kühne, lid van 
de Strandwachtgroep Petten. Wieren, neteldieren, bloemdieren, geleedpotigen (kreeftachtigen), tweekleppigen, weekdieren 
(buikpotigen), koppotigen, stekelhuidigen, vissen en ringwormen/borstelwormen: van alles werd wel iets gevonden. Een nieuwe 
wereld gaat er open..... 
Den Helder, ’t Kuitje, 8 augustus.* Vogels kijken hier, eerst bij een vogelkijkscherm en later bij „t Kuitje en nog 
wat verder. Een paar soorten: lepelaar, kleine strandloper, kleine zilverreiger, krombekstrandloper, oeverloper, visdief en flink wat 
zwarte ruiters. Excursieleiding Piet Winder. 
Heemskerk, Duiningang het Kraaiennest, 15 augustus. Natuurontwikkelingproject bloemrijk grasland, veel hitte 
deze dag, veel dagvlinders. 
Egmond-Binnen, Reggers-Sandervlak, 22 augustus. Je komt hier voor de planten zoals beemdkroon, wild 
kattenkruid, slanke gentiaan, stijve ogentroost, brunel, geelhartje, vleugeltjesbloem, watermunt, tijm, bosaardbei, mannetjesereprijs, 
waternavel, duizendguldenkruid, tormentil, en driedistel. Excursieleiding Piet Winder. 
IJmuiden, Heerenduinen, en Duin en Kruidberg, 29 augustus. Planten, o.a.: gewone hennepnetel, gewone agrimonie, 
veldhondstong, brunel, hop, groot heksenkruid, heggendoornzaad, stekelvaren, glad parelzaad en valse salie. Duitse dot: Salix 
dasyclados. Kikkerbeet, watermunt, wolfspoot, blauw glidkruid, zwarte nachtschade, borstelkrans en penningkruid. Een enkel 
exemplaar van driebloemige nachtschade, Solanum triflorum. Geelhartje, heelblaadjes, waternavel, zompvergeetmenietje, kleverige 
ogentroost, grote ratelaar, moeraswespenorchis, vijfvingerkruid, kattestaart, parnassia, en herfstbitterling. Waterpunge, driedistel, melige 
toorts (wit!), echt kattekruid, kromhals, speerdistel en zelfs een anjer: Ruige anjer? Excursieleiding Piet Winder. 
 
September 
 
Callantsoog, Zwanenwater, 5 september. Aandacht voor bomen en struiken, met name de rozen. Verder 
aandacht voor de nu nog bloeiende planten en langsvliegende vogels. Excursieleiding Piet Winder. 
Heemskerk, Geversduin, 12 september. Vogels, planten, (poelruit, gevlekte scheerling en cypreswolfsmelk) mossen (grijze 
bisschopsmuts, gewoon kronkelsteeltje), korstmossen en paddenstoelen zoals roodsteelfluweelboleet en fijnschubbige boleet. 
Excursieleiding Michel Rühland. 
Camperduin, Putten, 19 september. Vogels: aalscholver, blauwe reiger, boerenzwaluw, bonte strandloper, buizerd, dodaars, 
ekster, graspieper, grauwe gans, grote mantelmeeuw, huismus, kauw, kievit, kleine mantelmeeuw, knobbelzwaan, kokmeeuw, kraai, 
krakeend, meerkoet, putter, rosse grutto, rotsduif, scholekster, slobeend, smient, spreeuw, steenloper, stormmeeuw, torenvalk, tureluur, 
watersnip, wilde eend, witte kwikstaart, wintertaling, wulp en zilvermeeuw, 36 soorten. Ook wat soepganzen en enkele 
hybriden: kruising Canadese gans en grauwe gans.  
Den Oever, Robbentocht, 26 september.* Twee uur varen om de grijze en de gewone zeehond te zien, alleen die 
laatste waargenomen. Plus flink wat vogels op het wad. 
 
Oktober 

 
Vogelenzang, ingang Oase, 3 oktober. Damherten, ook burlende damherten. Veel mossen, korstmossen, planten, wat 
vogels, een schitterende tocht....Ruim 30 soorten paddenstoelen, o.a. vijf soorten wasplaten: zwartwordende wasplaat, 
sneeuwzwammetje, gewoon vuurzwammetje, puntmutswasplaat, en papegaaizwammetje. Excursieleiding Piet Winder. 
Bergen, Uilenvangersweg, 10 oktober. Paddenstoelenexcursie o.l.v. Luc Knijnsberg; 78 soorten paddenstoelen 
waargenomen. De volledige lijst staat in het excursieverslag, op te vragen bij secretaris. 
Schoorl, Zandspoor, 17 oktober. Ongeveer 50 soorten paddenstoelen (w.o. pagemantel, cantharel en okergele vezeltruffel) 
waargenomen, daarnaast ongeveer 20 soorten mossen en 10 soorten korstmossen. Excursieleiding Michel Rühland. 
De volledige lijst staat in het excursieverslag, op te vragen bij secretaris. 
Heiloo, 24 oktober. Paddenstoelenexcursie o.l.v. Friedjof van den Bergh, stilgestaan bij ongeveer 40 soorten. De 
volledige lijst staat in het excursieverslag, op te vragen bij secretaris. 
Castricum, Noorderstraat, 31 oktober. Ook hier de nadruk op paddenstoelen. Bundelmosklokje (dodelijk giftig), 
bundelmycena, aartsengelmycena, wit oorzwammetje, berkenzwam, gewone fopzwam, gewoon meniezwammetje, gewone zwavelkop, 
botercollybia, kaneelkleurige melkzwam zwavelmelkzwam, gewone geweizwam, heksenschermpje, houtknotszwam, gewoon donsvoetje, 
klontjestrilzwam, narcisridderzwam, gele knolamaniet, paarse schijnridder, echte tonderzwam, de platte tonderzwam, roodgerande 
houtzwam (een voor ons land zeldzame soort), het dwergwieltje en de spekzwoerdzwam, sneeuwzwammetje, zwartwordende 
wasplaat, papegaaizwammetje, elfenwasplaat, okerkleurige korrelhoed en de gele knotszwam. Piekhaarzwammetje, giftige 
weidetrechterzwam en gewoon vilthoedje. Ook nogal wat buikzwammen als het gesteelde stuifballetje, afgeplatte stuifzwam, melige 
bovist en de veel grotere ruitjesbovist. Excursieleiding Michel Rühland . 
 
November 



 
Sint Pancras, Natuurmuseum Westflinge, 7 november.* Dit museumbezoek kwam i.p.v. de novemberlezing in 
Parnassia. Interessant museum waar een boeiende uiteenzetting over bijen en een boeiende rondleiding langs de 
collectie gehouden werd door twee vrijwilligers, Esther de Winter en Arie de Boer. 
IJmuiden, Noordpier, 14 november. Vogels, waarnemingen: aalscholver, drieteenstrandloper, fuut, grote mantelmeeuw, 
kauw, knobbelzwaan, kokmeeuw, koperwiek, kraai, oeverpieper, paarse strandloper, scholekster, spreeuw, steenloper, torenvalk, zeekoet, 
zilvermeeuw, zwarte zee-eend. Plus: één enkele gewone zeehond. Excursieleiding Michel Rühland. 
Koedijk, Geestmerambacht, 21 november. Vogels, waarnemingen: aalscholver, bergeend, blauwe reiger, boomkruiper, 
buizerd, ekster, fuut, gaai, graspieper, grauwe gans, kauw, knobbelzwaan, kokmeeuw, koolmees, kraai, kuifeend, lepelaar, meerkoet, 
merel, pimpelmees, slobeend, smient, soepgans, spreeuw, torenvalk, vink, watersnip, wilde eend, winterkoning, wintertaling, zilvermeeuw. 
Excursieleiding: Piet Winder. 
Bergen, Duinvermaak, 28 november. Bomen en struiken. Paddenstoelen: braakrussula, champignon, duindennenzwam, 
franjehoed (spec), fopzwam, gekraagde aardster, gele korstzwam, gele ridderzwam, groene schelpzwam, gewone dennenkegelzwam, gewoon 
elfenbankje, judasoor, honingzwam, krulzoom, spekzwoerdzwam, truffelkorstzwam en vliegenzwam. 
 
December 
 
Castricum, De Hoep, 5 december. Mossen, korstmossen, bomen, struiken. Paddenstoelen: viltig judasoor, gestreept 
nestzwammetje, ongesteelde krulzoom, gladstelige stuifbal, peperbus en olijfkleurige slijmkop. Excursieleiding Michel Rühland . 
Bergen aan Zee, Parnassia, 12 december. Lezing plus beeld door Bert Buizer over een reis naar Antarctica: 
vogels, zeezoogdieren en schitterende landschappen. 
Schoorl, 19 december. Voor het tweede achtereenvolgende jaar de naaldbomenwandeling o.l.v. Piet Winder. Alle 18 
(19?) soorten coniferen die hier in de duinen staan komen aan bod, boom, naalden en kegels, plus de geschiedenis 
van de duinbeplanting. 
 
* = Nieuwe excursie. 
 
 
 


