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1 Inleiding 
Dit is alweer het vierde Veldbiologisch  Jaarverslag van de KNNV afdeling regio Alkmaar. 

Het blijft gissen wat er met zo‟n jaarverslag gebeurt. Op de vorige drie 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 het leden stimuleert lid te worden van één van 

onze werkgroepen. 

 

Wat het reilen en zeilen van de werkgroepen betreft. De hydrobiologische werkgroep (HyBi) 

heeft in 2013 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 KNNV-vertegenwoordiger in de nieuwe, gemengde werkgroep 

“Vindertuin de Groene Voet”, die bij de KNNV is ondergebracht. 

 

In 2013 is  de Zoogdierwerkgroep opgericht, de negende werkgroep binnen onze afdeling. De 

woensdaggroep heeft als voornaamste doelstelling „natuurbeleving” , niet zozeer natuurstudie. 

Ze heeft dan ook te kennen gegeven geen verslag voor dit jaarverslag in te leveren. 

 

Een punt van aandacht blijft nog de samenwerking met de Vogelwerkgroep Alkmaar. Het 

blijft een wens van ons ook van haar een bijdrage aan dit verslag te ontvangen. 

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 weer verzorgd. Dank 

daarvoor. 

 

Hans Nieuwenhuijsen       Veldbiologische secretaris van de KNNV afdeling regio Alkmaar 
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2 Strandwerkgroep 

 

Henk Witte 

072-5895170 

witte43@gmail.com 

nieuwsbrief “De Knorhaan” 

 

Inleiding 

 

Iedere maand gaat de strandwerkgroep op excursie naar een stukje kust. Dit jaar niet naar 

Texel maar wel driemaal buiten de provinciegrenzen. 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 meest recente nummers van 

De Knorhaan zijn te vinden op de website van de KNNV, afd. Regio Alkmaar.  

 

Zuidpier IJmuiden, 13 januari 2013 

 

Tijdens deze winterse excursie vonden we flinke aantallen doubletten, bij voorbeeld van de 

halfgeknotte strandschelp, de rechtsgestreepte platschelp, het nonnetje en het zaagje. Bij 

doubletjes van een andere soort die we af en toe opraapten realiseerden we ons pas na verloop 

van tijd dat het juveniele otterschelpen moesten zijn. Naast de bekende driekantige 

kalkkokerworm vonden we een andere soort kalkkokerworm. Volgens Rien de Ruijter was het 

de Hydroides norvegicus. Andere vertegenwoordigers van de groep borstelwormen waren de 

algemene schelpkokerworm, een goudkammetje en een levende gestippelde dieseltreinworm.  

Het strandje naast de jachthaven leverde opnieuw een aantal gewone artemisschelpen op en 

ook weer enkele “Action”-schelpen. Afkomstig dus van tropische oorden. Uit het gruis 

kwamen nog heel wat soorten  schelpen te voorschijn, waaronder: melkwit traliedrijfhorentje 

(1x), gewone wenteltrap (5x), gekielde cirkelslak (4x), muizenkeuteltje (6x), mosselslurpertje 

(2x), gewone trapgevel (1x), wijde mantel (1x juveniel), sabelschede (1x), kleine platschelp 

(2x) en geplooide rotsboorder (6x). 

 

                                                                                                                                    

artemisschelp 
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Wijk aan Zee, Noordpier,  10 februari 2013      
                                                 

Een extra gezellige excursie deze keer omdat er o.a. vier personen van de Strandwacht 

Katwijk-Noordwijk en IVN Leiden meeliepen. Er lag veel aanspoelsel met maar liefst acht 

soorten krabben waaronder de blaasjeskrab, fluwelen zwemkrab en helmkrab. Zowel de 

gewone als de kleine heremietkreeft waren goed vertegenwoordigd. Enkele kleine 

heremietkreeften waren zelfs nog zo klein dat ze in wadslakjes pasten. Ellen van der Niet 

wees ons op een kolonie van de grijze zeevinger (een mosdiertje) op een fuikhoren. Leuke 

vondsten zijn die van een schepje en een Japanse stekelhoren. Verder vonden we o.a. 13x 

vliezig drijfhorentje, 1x muizenkeuteltje, 1x gewone penhoren, 12x gewone wenteltrap, 3x 

witte wenteltrap, 1x gekielde cirkelslak,  3x stomp traliehorentje, 1x mosselslurpertje, 1x 

spoelhoren, 5x oubliehoren en 3x geplooide rotsboorder.   

 

Hoek van Holland en Zandmotor, 16 maart 2013 

 

Ook dit tweede bezoek aan deze locaties was een succes. 

Ondanks de stevige wind. Het gebrek aan gruis in  

Hoek van Holland werd gecompenseerd door oude witte 

schelpen. Meestal ging het om oude exemplaren van de 

grote strandschelp. Er bleken ook twee redelijk gave 

exemplaren en een slotfragment van de pleistocene 

strandschelp tussen te liggen. Daarnaast een slotfragment 

van de brede strandschelp en van een fossiele noordkromp. 

Een dunne hartschelp met stekeltjes heeft voor de nodige 

hoofdbrekens gezorgd. De eindconclusie was toch: 

gedoornde hartschelp i.p.v. de in ons land zeldzame grote 

hartschelp. Andere vondsten: 2x gewone wenteltrap, 6x bonte mantel, 3x grote astarte en 1x 

paardenzadel. Zowel de geknobbelde hartschelp als de grijze tapijtschelp waren vrij 

algemeen.  

Dat was eveneens het geval bij de Zandmotor. Ook hier de grote astarte (2x) en de bonte 

mantel (5x). Verder vonden we bij de Zandmotor de gewone artemisschelp (2x) en de 

dichtgestreepte artemisschelp (1x). Gelukkig lag hier wel wat gruis. Dit leverde heel wat 

soorten op waaronder: 1x melkwit traliedrijfhorentje, 6x vliezig drijfhorentje, 3x gewone 

penhoren, 4x gewone wenteltrap, 5x gekielde cirkelslak, 2x kleine fuikhoren, 3x gewone 

trapgevel, 1x gestreept priemhorentje, 1x melkwitte arkschelp, 7x wijde mantel, 7x 

dubbeltjesschelp, 29 fragmenten van de sabelschede, 17x kleine platschelp, 1x korfmossel, 1x 

korfschelp, 10x geplooide rotsboorder en 2x zwakgeribte olifantstand. 

 

Kaloot, 14 april 2013 

 

Voor het gezelschap van 8 personen was het met 

droog weer en een temperatuur van 16 graden goed 

toeven op de Kaloot, een toplocatie voor fossiele 

schelpen nabij Vlissingen. We hebben onze 

collecties weer goed kunnen aanvullen met fossiele 

marmerschelpen, mantelschelpen, astartes, 

tolhorens, fuikhorens en nog veel meer. In totaal ten 

minste 56 soorten tweekleppige schelpen en 49 

soorten  buikpotigen (slakken). Vaak van vóór de 

ijstijden en als soort uitgestorven.  

       

                    grote astarte 

Scaphella lamberti en een  fossiele purperslak        
 



5 
 

 

 Petten, 11 mei 2013 

 

Tot onze verbazing was vlakbij de strandopgang een 

zandsuppletie gaande. Zoals gewoonlijk  omgeven 

door meeuwen die zich te goed deden aan 

tepelhorens, tere platschelpen en andere zeebeestjes 

die op het strand waren gedeponeerd. De gewone en 

de kleine heremietkreeften waren vrij algemeen 

aanwezig. We vonden ook vrij veel zachtroze, mooi 

glanzende schaartjes die duidelijk niet van een 

heremietkreeft afkomstig waren. Volgens Rien de 

Ruijter ging het om Callianassa tyrrhena, een 

kreeftje dat zich in zacht substraat ingraaft en nogal 

eens tussen suppletie-materiaal te vinden is.  

Door de zandsuppletie vonden we schelpen die 

voor Petten verre van alledaags zijn, zoals 2x 

spoelhoren en 2x witte wenteltrap. Verder o.a. 1x 

melkwit traliedrijfhorentje, 4x vliezig drijfhorentje, 9x muizenkeuteltje, 2x gewone 

wenteltrap, 1x gekielde cirkelschelp, 1x stomp traliehorentje, 2x wijde mantel, enkele bonte 

mantels, 1x dubbeltjesschelp, vrij algemeen slanke kleine zwaardschede, 2x brede kleine 

zwaardschede en 1x grijze tapijtschelp. Een waterschorpioen was duidelijk verdwaald.   

 

 

Huisduinen, 23 juni 2013 

 

Aanspoelsel was deze keer vrijwel afwezig. We moesten het dus doen met de nog steeds 

aanwezige zandhopen aan de duinvoet. Eén van de specialiteiten van deze hopen is de gewone 

eierschelp. We vonden er deze keer drie fragmenten van. De bonte mantel was nog steeds vrij 

algemeen aanwezig. Nieuw voor dit gebied was een exemplaar van de dichtgestreepte 

artemisschelp. Andere vondsten: enkele geknobbelde hartschelpen, 1 fragment tere hartschelp, 

vrij algemeen noorse hartschelp, 3 fragmenten groot tafelmesheft, 1 fragment grote 

zwaardschede,  1x fragment slanke kleine zwaardschede en enkele grijze tapijtschelpen.   

 

 

 

Bergen aan Zee, 18 juli 2013 

 

Op deze eerste zomeravondexcursie van het jaar 

bood het strand niet zo'n spectaculair beeld voor 

de doorgewinterde SWG-ers. Weinig soorten en 

lage aantallen. Dit kwam echter goed uit voor 

enkele nieuwelingen in het gezelschap. Aan de 

soorten die we wel vonden kon extra aandacht 

worden geschonken. Overigens, bladachtig 

hoornwier vinden we betrekkelijk weinig tijdens 

excursies. 

 

 

Petten, levende gewone tepelhoren 

 

kleine heremietkreeft 
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Wijk aan Zee, Noordpier, 17 augustus 2013 

 

Een excursie naar de Noordpier en het aangrenzende strand is (bijna) altijd de moeite waard. 

Ook nu was het weer leuk om op de stenen een levende schaalhoren en een flink aantal 

paardenanemonen te bekijken. We troffen het dat in de poeltjes naast de stenen veel kleine 

heremietkreeftjes te zien waren. Ze kropen met hun huisje, een glanzende tepelhoren, over de 

bodem. Op het strand lag een enkele glanzende tepelhoren met een kleine heremietkreeft. 

Verder vonden we onder meer een blaasjeskrab die nog vrij compleet was, een noorse 

hartschelp en een grijze tapijtschelp. 

 

Goeree, 22 september 2013 

 

Via de Haringvlietdam op Goeree aangekomen hebben we zoals gebruikelijk een bezoek 

gebracht aan het strandje naast de buitenhaven. Bijzondere vondsten waren hier 2x Gray's 

kustslakje en 1x wit muntschelpje. Ook de kleine platschelp hadden we hier niet eerder 

opgeraapt. Verder vonden we o.a. 3x brakwateralikruik, 1x vliezig drijfhorentje, 1x fragment 

gewone wenteltrap, 3x tweetandschelp en enkele zoetwatersoorten.  

 

De volgende stop was het haventje bij 

Ouddorp. Hier zagen we vanaf de steigers 

veel weduwenrozen, een mooie 

zeeanemoon. Verder o.a. enkele zeikers (in 

dit geval een soort zakpijp) en veel paarse 

geleikorst, een kolonievormende zakpijp. 

Het strand op de overgang van de 

Brouwersdam en de kust van Schouwen 

leverde vorig jaar een enorme hoeveelheid 

gewone wenteltrapjes op: meer dan 725. 

Ditmaal “slechts” 93. Van het witte 

wenteltrapje vonden we er vorig jaar 72, nu 

8.  Andere vondsten: 2x scheefhoren, 2x 

stompe alikruik, 66x melkwit 

traliedrijfhorentje, 9x vliezig drijfhorentje, 

2x streephorentje, 1x klein drijfhorentje, 1x muizenkeuteltje, 3x gekielde cirkelslak, 3x 

stekelhoren, 1x kleine fuikhoren, 2x gewone trapgevel, 1x schuingeribte trapgevel, 18x 

melkwitte arkschelp, 2x dubbeltjesschelp, 2x ovaal zeeklitschelpje, 1x de grote vorm van de 

kokkel (Cerastoderma edule forma major), 2x korfschelp, 1x geplooide rotsboorder en 1x 

gewone papierschelp. Een Limburgse dame die hier al de hele dag schelpen zocht liet ons een 

“soort penhoren” zien. Het bleek te gaan om de Potamides tricinctus. Leuk was ook de 

ontmoeting met Riaan Rijken, een grote kenner van Zeeuwse fossiele schelpen. 

Uiteraard werd ook weer de “kolonie” van purperslakken, schaalhorens en  paardenanemonen 

bij de spuisluis in de Brouwersdam bezocht. In de bocht van de Brouwersdam en de kust van 

Goeree zagen we o.a. 1x stompe alikruik, 1x gewone wenteltrap, 1x noorse hartschelp en 2x 

korfmossel. 

 

 

 

 

 

 

Haventje Ouddorp 
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Petten, 5 oktober 2013 

 

 

Het strand van Petten is de voorgaande 

tijd erg in trek geweest. De 

”woensdaggroep” van de KNNV was er 

op 4 september (zie Knorhaan 37) en 

Linda was er bijna niet weg te slaan (zie 

rubriek “strandvondsten” in Knorhaan 

38). Iedere keer werden er leuke vondsten 

gedaan, deels wellicht nog dankzij de  

zandsuppletie. Een greep uit de lijst van 

waarnemingen van 5 oktober: 1x 

rugschild blaasjeskrab, kleine 

heremietkreeft algemeen, 7x 

brakwateralikruik, 3x opgezwollen 

brakwaterhorentje, 2x melkwit 

traliedrijfhorentje, 2x vliezig 

drijfhorentje, 11x muizenkeuteltje, 8x gewone wenteltrap, 5x gekielde cirkelslak, 11x gewone 

trapgevel, 2x gestreept priemhorentje, 1x spoelhoren, 2x melkwitte arkschelp,  9x wijde 

mantel (5x adult, 4x juveniel). 2x bonte mantel, 4x dubbeltjesschelp, 19x ovaal 

zeeklitschelpje, 19x tweetandschelpje (2x doublet), 1x fragment geknobbelde hartschelp, 1x 

fragment sabelschede,  fragmenten kleine zwaardschede algemeen, 1x kleine platschelp, 2x 

grijze tapijtschelp, 1x geplooide rotsboorder en 2x fragment pholade waarvan 1 slotfragment.                                                                                                                                                                                                     

 

Zuidpier IJmuiden, 16 november 2013 

 

De excursie begon ditmaal met een tamme vos op de parkeerplaats. Binnen de pieren 

zwommen 3 gewone zeehonden. In de duintjes naast de Zuidpier zagen we 4 sneeuwgorzen 

die zich goed lieten bekijken. Maar, de groepen waar we ons het meest op richten waren 

uiteraard ook aanwezig. Hiervan zijn onder meer het vermelden waard: 1x goudkammetje, 1x 

driekantige kalkkokerworm, enkele kleine heremietkreeften, 1x opgezwollen 

brakwaterhorentje, 3x vliezig drijfhorentje, 5x gewone wenteltrap, 1x levend juveniel muiltje, 

2x stekelhoren, 1x mosselslurpertje, 1x juveniel wijde mantel, 1x ovaal zeeklitschelpje, 6x 

tweetandschelpje, 1x slanke kleine zwaardschede, 3x doublet en 1x klep gewone tapijtschelp, 

enkele strandgapers, 2x afgeknotte gaper en 1x geplooide rotsboorder. 

 

Huisduinen, 14 december 2013 

 

In de eerste jaren van onze strandwerkgroep startte een 

excursie naar Huisduinen steeds ter hoogte van de 

horecagelegenheid “Nogal wiedus”. Hier gaat de dijk 

over in de duinen en begint het strand. Begin 2011 

ontdekten we dat zuidelijker, ter hoogte van “Duinoord”  

schelpenrijke zandhopen  lagen, afkomstig van een 

zandsuppletie. Steevast vonden we hier flinke aantallen 

bonte mantels en verder allerlei andere soorten uit het 

Eemien, zo'n 120 duizend jaar geleden. Meestal ook één 

of meer exemplaren van de eierschelp, een zeldzame 

verschijning op onze stranden.  Helaas had de 

Strand Petten 
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Sinterklaasstorm onze zandhopen verzwolgen. Omdat ook lager op het strand weinig was te 

vinden zijn maar verhuisd naar ons vroegere excursiegebied. Grote aantallen schelpen lagen 

ook hier niet maar toch raapten we een fragment van een eierschelp op en verder 1x bonte 

mantel, 1x paardenzadel, 1x tere hartschelp, 1x geknobbelde hartschelp en 4x grijze 

tapijtschelp. Uit de groep van de stekelhuidigen vonden we een gaaf exemplaar van de zeeklit. 

Het meegenomen gruis leverde uiteindelijk een leuke waarnemingenlijst op met onder andere 

1x melkwit traliedrijfhorentje, 1x vliezig drijfhorentje, 16x muizenkeuteltje, 1x gewone 

wenteltrap, 2x kleine fuikhoren, 2x gewone trapgevel, 1x stomp traliehorentje, 1x 

oubliehoren, 1x dubbeltjesschelp, 1x kleine platschelp en 2x korfschelp.  

 

 

Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied   
                                                                                            

Op 1 juni 2013 is het boek 'Schelpdieren van Nederlandse Noordzeegebied - Ecologische 

atlas van de mariene weekdieren gepresenteerd. Het boek behandelt alle 255 soorten 

weekdieren die sinds 1900 levend zijn aangetroffen in de Nederlandse zoute en brakke 

wateren, inclusief het Nederlandse deel van de Noordzee (het Nederlands Continentaal Plat). 

Van alle soorten is met de (beperkt) beschikbare gegevens een verspreidingskaart gemaakt.  

 

In 2011 en 2012 hebben we na een zandsuppletie op de stranden van Egmond en Bergen veel 

exemplaren gevonden van schelpensoorten die we daar voordien niet of nauwelijks zagen. 

Voorbeelden daarvan zijn het stompe traliehorentje en de vele fragmenten van de sabelschede 

en de gewone papierschelp. Van de laatste soort zagen we ook regelmatig jonge doubletten. 

Het leek dus waarschijnlijk dat deze soorten dicht onder de Nederlandse kust zouden leven. 

Uit de verspreidingskaarten blijkt duidelijk dat dit ook zo is. De gewone papierschelp is 

overigens veel vaker aangetroffen voor de kust van de Waddeneilanden dan voor de Hollandse 

en Zeeuwse kust. 

 

 

3 Plantenwerkgroep  

Pieter Korstanje 

072-5622278 

F2hheipie@hetnet.nl 

 
De Plantenwerkgroep heeft in 2013 elf inventarisatie-excursies georganiseerd, waarbij een 

grote variatie aan gebieden werd bezocht. We startten het seizoen in het Heilooer Bos. Daarna 

brachten we een bezoek aan het voormalige Vliegveld Bergen, een onbekend stukje duin bij 

Egmond, het Paddenpad bij Bergen, de Kleimeer, de rietstrook langs de West-Beverkoog, en 

een stukje natuurontwikkeling in de duinrand bij Egmond aan den Hoef. Ook werden er weer 

verschillende stadsexcursies georganiseerd. Verder waren we te gast op het terrein van het 

Ecodorp, in de Bergermeerpolder. Een verlaten militair complex waar bijzondere vondsten 

werden gedaan. Alle waarnemingen worden doorgegeven aan Floron.  

De Plantenwerkgroep heeft afgelopen jaar zeven nieuwsbrieven uit laten komen met 

informatie over de inventarisatieresultaten, plantennieuwtjes en excursie-aankondigingen. 

 

 

mailto:F2hheipie@hetnet.nl
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Veel varens 

 

Het was een varenrijk jaar voor de Plantenwerkgroep. We bekeken bekende groeiplaatsen in 

de binnenstad van Alkmaar waar veel varens te vinden zijn op de kademuren. Daarnaast 

werden ontdekkingen gedaan op het terrein van het Ecodorp in de Bergermeerpolder. 

Verassende vondsten in de putten op dit terrein. Ook in de duinen werd een bijzondere 

varengroeiplaats bekeken.  

 

Varens in de binnenstad 

 

Eind juni heeft de Plantenwerkgroep een ronde door de binnenstad van Alkmaar gemaakt. We 

bezochten bekende plekken en hebben vaak stilgestaan bij de muurplanten. De kademuren 

laten een wisselend beeld zien. Sommige rijkbegroeide muren, zoals langs de Bierkade zijn 

als gevolg van ingrepen vrijwel geheel kaal geworden. Op andere locaties waar de muur 

opnieuw gevoegd is, valt herstel te zien. 

De begroeiing van de Alkmaarse grachtkanten wordt al 

jaren gevolgd. Bijvoorbeeld de begroeiing van het 

Afgesneden Kanaalvak, tegenover het Stadskantoor. Uit 

het meerjarenoverzicht valt op te maken dat het aantal 

muurvarentjes - Asplenium ruta-muraria hier steeds 

verder afneemt. Op andere plekken is deze soort 

overigens wel toegenomen. De eikvaren - Polypodium 

vulgare lijkt zich weer te herstellen na de laatste 

renovatie. De tongvarens - Asplenium scolopendrium 

hebben niet alleen door de renovatie een klap gekregen, 

ze missen tegenwoordig ook de beschutting van de boten 

die zijn weggehaald. Een paar winters met strenge vorst 

heeft evenmin geholpen. Voor de zwartsteel - Asplenium 

adiantum-nigrum en de mannetjesvaren - Dryopteris filix-

mas geldt waarschijnlijk hetzelfde verhaal. Zwartsteel is 

nu nog met 1 exemplaar aanwezig op de kademuur van 

het Afgesneden Kanaalvak. 

 

Afgesneden Kanaalvak  

 1994 2001 2010 2013 

muurvaren onbekend 425 164 33 

gewone eikvaren onbekend 440 242 ca. 500 

brede eikvaren onbekend onbekend onbekend 1 

tongvaren Minder dan 15 91 30 19 

mannetjesvaren Meer dan 160  157 95 52 

zwartsteel 1 40 0 1 

smalle stekelvaren In 1993 

aangetroffen 

1 0 0 

brede stekelvaren 0 0 1 1 

stijve naaldvaren 1 0 2 1 

steenbreek 2 12 9 18 
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De steenbreekvarens - Asplenium trichomanes zijn zich goed aan het herstellen van de 

renovatie. Ook de stijve naaldvaren - Polystichum aculeatum  is nog aanwezig. 

 

De brede eikvaren - Polypodium interjectum staat er waarschijnlijk al langer, maar werd nooit 

herkend. Sipke heeft hem een aantal jaar terug ontdekt. Omdat de jonge bladeren veel later 

verschijnen dan bij gewone eikvaren viel hij duidelijk op. 

 

De steenbreekvaren komt niet alleen voor op de kademuur van het Afgesneden Kanaalvak, 

maar is sinds een aantal jaar ook te vinden op de Zoutkeetbrug. Het aantal exemplaren neemt 

hier jaarlijks toe. Dit jaar vonden we hier negenentwintig steenbreekvarens. 

 

Zoutkeetbrug 

 1994 2001 2010 2013 

steenbreekvaren 0 0 3 29 

 

 

 

  

zwartsteel steenbreekvaren 

stijve naaldvaren 
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Varens op het Ecodorpterrein 

 

Op 2 juli bezocht de Plantenwerkgroep de locatie waar het Ecodorp gaat verrijzen. Een 

voormalig mobilisatiecomplex in de Bergermeerpolder. In twee uur tijd troffen we bijna 150 

verschillende plantensoorten aan. De plantengroei op het complex was nog niet eerder 

bekeken. Wel was bekend dat er varens in de straatkolken stonden. 

 

Op het terrein komt donker eenvormig bos voor met weinig ondergroei. De meeste 

soortenrijkdom vonden we tussen de straatstenen en langs de randen van de drie grote pleinen.  

 

De meest spectaculaire soorten bevonden 

zich in de putten op het terrein. Maar 

liefst vier soorten varens troffen we aan 

in de straatkolken.  

Het meest aanwezig was de tongvaren - 

Asplenium scolopendrium. Sommige 

putten waren rondom begroeid met 

tongvarens. In andere putten kwamen er 

enkele voor.  

De wijfjesvaren - Athyrium filix-femina 

was aanwezig, evenals de mannetjes-

varen - Dryopteris filix-mas.  

De meest bijzondere vondst was die van 

een driehoeksvaren. In eerste instantie 

werd gedacht aan de gebogen driehoeksvaren - Gymnocarpium dryopteris.  

Sipke heeft de varen een dag later nogmaals bekeken en kwam toen uit op de rechte 

driehoeksvaren - Gymnocarpium robertianum. Een blad is ter determinatie toegestuurd aan 

het Nationaal Herbarium. 

 

De rechte driehoeksvaren die we op het Ecodorp-terrein vonden, is beslist een bijzonderheid 

in Noord-Holland. Het verspreidingskaartje van Landschap Noord-Holland laat zien dat de 

varen slechts in vier kilometerhokken voorkomt, waarvan drie in Amsterdam. De varen staat 

op de Rode lijst. 

 

De rechte driehoeksvaren is, in tegenstelling tot de gebogen driehoeksvaren een 

kalkminnende plant, zo staat te lezen in de Oecologische Flora van Weeda. Van nature groeit 

zijn in ons land alleen in licht bos en struweel op noordwaarts geëxponeerde mergelrotsen in 

Zuid-Limburg. De oudst bekende groeiplaats waar zij nog steeds aanwezig, is van dit type. 

Vrijwel alle overige vindplaatsen betreffen muren, hetzij boven water, hetzij langs wegen of 

spoorwegen, ook weer in de regel op het noorden geëxponeerd. In de Noordoostpolder groeit 

de soort op greppelwanden, op kalkrijk zand. 

 

Ton Denters schrijft in “Stadsplanten” dat rechte driehoeksvaren een kwetsbare stedeling is. 

De varen is een bijzondere verschijning op vochtige kalkrijke oude muren. 

 

De straatkolk op het Ecodorp terrein is waarschijnlijk opgebouwd met kalkrijke mortel. De 

groeiplaats is lekker vochtig en schaduwrijk. Blijkbaar net de ideale omstandigheid voor de 

rechte driehoeksvaren. 
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Naast de varens was een leuke vondst was die van 

het klein fakkelgras. Klein fakkelgras komt 

oorspronkelijk uit het Middellandse-Zeegebied. 

Recent inburgerend in urbane gebieden, staat er 

over deze soort geschreven op soortenbank.nl . In 

2006 is klein fakkelgras voor het eerst in 

Amsterdam aangetroffen, zo is te lezen in de 

Nieuwsbrief Groot Amsterdam nr. 38. 

 

Het was leuk om rond te struinen op het terrein. We 

blijven volgen hoe het Ecodorp en daarbij de 

plantengroei  op het terrein zich gaat ontwikkelen. 

                   

Varens in de duinen 

Na afloop van een excursie in de binnenduinrand 

nam Sipke ons mee naar een bijzondere plek. Een 

kapvlakte met twee zeldzaamheden. Zo stond er een 

exemplaar van de beschubde mannetjesvaren - 

Dryopteris affinis gevonden. De bladspil van deze 

soort is tot aan de top beschubd. De bladeren 

blijven ‟s winters wat langer groen, wat in die 

periode een opvallend veldkenmerk is.  

 

Naast de beschubde mannetjesvaren was er een 

tweede bijzonderheid te vinden. Een van de weinige 

terrestrische groeiplaatsen van de zwartsteel - 

Asplenium adiantum-nigrum. We kennen deze 

varen van de kademuren in Alkmaar en van de 

slotruïne, maar o 

 

Heel apart dat de twee bijzondere varens zo dicht bij 

elkaar staan. Een verklaring hiervoor is er nog niet. 
 

 
 

 

 

 

tongvaren   

wijfjesvaren 

 

rechte driehoeksvaren 
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4 Mossenwerkgroep 

Pieter Korstanje 

072-5622278 

F2hheipie@hetnet.nl 

 

Veel mossen in Groet 

‟s Winters, wanneer de er op plantengebied weinig is te beleven, ligt de aandacht op de 

mossen. Afgelopen winter werd het kilometerhok waar Groet in ligt geïnventariseerd. Er was 

van dit hok weinig bekend zo leerde de website van de BLWG, terwijl ik er zelf al eens het 

een en ander had gevonden. De mossenexcursie bracht hier verandering in. Maar liefst 

zevenendertig soorten werden er aangetroffen. 

 

Het kilometerhok herbergt diverse biotopen. Een klein stukje duinen, bebouwd gebied, oude 

rijk begroeide iepen rond het kerkje. De overgang aan de noordkant van het dorp, naar het 

poldergebied hebben we nog niet eens kunnen bekijken. 

 

Vooral de begroeiing op de bomen is bijzonder. Naast enkele algemene soorten is hier 

helmroestmos - Frullania dilatata te vinden, samen met broedhaarmuts - Orthotrichum lyellii, 

knikkersterretje - Syntrichia papillosa en boomsterretje - Syntrichia laevipila. Dit zijn 

mossoorten die het tijden lang moeilijk hebben gehad, maar die de laatste tijd weer meer  zijn 

te vinden. 

De beschaduwde duinhelling op de overgang naar het dorp laat een „waterval‟ van groot 

platmos - Plagiothecium nemorale zien. Wat hoger is tussen de heidestruiken het gewoon 

draadmos - Cephaloziella divaricata te vinden. Alles bij elkaar een leuke lijst voor Groet. 

Voor het totaaloverzicht, zie bijlage… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage…Totaaloverzicht mossen Groet, km-hok 106-526 

Fraai haarmos - Polytrichum formosum 

Zandhaarmos - Polytrichum juniperinum 

Grijze haarmuts - Orthotrichum diaphanum 

Gewone haarmuts - Orthotrichum affine 

Gewoon dikkopmos - Brachythecium rutabulum 

Bleek dikkopmos - Brachythecium albicans 

Gewoon klauwtjesmos - Hypnum cupressiforme 

Heide klauwtjesmos - Hypnum jutlandicum 

Gedrongen kantmos - Lophocolea heterophylla 

Gewoon kantmos - Lophocolea bidentata 

Grijs kronkelsteeltje - Campylopus introflexus 

mailto:F2hheipie@hetnet.nl
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Breekblaadje - Campylopus pyriformis 

Boskronkelsteeltje - Campylopus flexuosus 

Haakmos - Rhytidiadelphus squarrosus 

Fijn laddermos - Kindbergia praelonga 

Groot laddermos - Pseudoscleropodium purum 

Bronsmos - Pleurozium schreberi 

Gewoon gaffeltandmos - Dicranum scoparium 

Groot platmos - Plagiothecium nemorale 

Gewoon knopjesmos - Aulacomnium androgynum 

Gedraaid knikmos - Bryum capillare 

Gewoon pluisjesmos - Dicranella heteromalla 

Gewoon muursterretje - Tortula muralis 

Parapluutjesmos - Marchantia polymorpha 

Helmroestmos - Frullania dilatata 

Gewoon draadmos - Cephaloziella divaricata 

Echt iepenmos - Zygodon viridissimus var. viridissimus  

Gewoon sikkelsterretje - Dicranoweisia cirrata 

Groot duinsterretje - Syntrichia ruralis var. arenicola 

Boomsterretje - Syntrichia laevipila  

Knikkersterretje - Syntrichia papillosa  

Groot rimpelmos - Atrichum undulatum 

Broedhaarmuts - Orthotrichum lyellii 

Klein duinsterretje - Syntrichia ruralis var. calcicola 

Muurdubbeltandmos - Didymodon vinealis 

Gewoon pluisdraadmos - Amblystegium serpens 

Boomsnavelmos - Rhynchostegium confertum 

5 Zoogdierwerkgroep 
Coordinatoren: Bert Brussel en Richard Witte 

Telefoon: 06-18674636 

Email:

 KNNVzoogdierwerkgroepAlk

maar@gmail.com  

bertbrussel@kpnmail.nl  

richard@endemica.nl 

2013 start van de 

Zoogdierwerkgroep 

In de 2013 is de zoogdierwerkgroep 

van KNNV afdeling Alkmaar van start 

gegaan. Een voorzichtige start maar 

gelukkig met voldoende belangstelling. 

In 2013 zijn ook de eerste materialen aangeschaft met een geld bedrag van het Prins Bernard 

Cultuurfonds en een substantieel bedrag uit onze eigen kas. Genoeg om 2 batdetectors (SSF 

Bat2) en 2 cameravallen (Bushnell HD Trophy Camera) aan te schaffen. 

Alle waarnemingen worden ingevoerd op www.waarnemingen.nl  

 

mailto:KNNVzoogdierwerkgroepAlkmaar@gmail.com
mailto:KNNVzoogdierwerkgroepAlkmaar@gmail.com
mailto:bertbrussel@kpnmail.nl
http://www.waarnemingen.nl/
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Vleermuisexcursie 

 Datum en tijd:      3 Juli 2013, 21:00 tot 23:00     Locatie: Pastorie 

Oudorp en omgeving Weer: 13 graden onbewolkt windstil Materiaal: Batdetector SSFBAT2 

Waargenomen soorten: 

 Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) foeragerend 

 Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) foeragerend 

 Rosse vleermuis  (Nyctalus noctula) foeragerend 

 Laatvlieger (Eptesicus serotinus) foeragerend  

 

Muizeninventarisatie weekend 

 

 

 

Locatie:  Hortus Alkmaar 

Datum: vrijdag 30 augustus t/m zondag  1 september 2013 

Materiaal:  99 Longworth inloopvallen, veerurnsters, camera, zaklampen 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 www.maps.google.nl Oudorp 

 

http://www.maps.google.nl/
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Werkwijze 

 Vrijdag 30 augustus om 19:00 vallen op scherp zetten met aansluitend een lezing over 

de herkenning van muizen.Rond 22:00 uur zal de eerste controle van de vallen 

plaatsvinden. 

Zaterdag 31 augustus om 06:00 uur en 21:00 uur vallen controleren. 

 Zondag 1 september 06:00 uur vallen controleren en de vallen schoonmaken. 

In totaal  zijn er 99 vallen, type longworth, uitgezet in 5 raaien (denkbeeldige lijn) van 20 

vallen. 

De vallen zijn in paren (op 1 na) uitgezet. 

Deze zijn al eerder uitgezet (z.g.n. pre-baiten) om de muizen te laten wennen aan de vallen. 

Resultaten: 

 Huisspitsmuis (Crocidura russela) 

 Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 

 Haas (Lepus europaeus) 

 Bruine rat (Rattus norvegicus), sporen 

 Mol (Talpa europaea), sporen 

In totaal zat er 70x een muis in een val. 

In 22 vallenparen is niets gevangen en in 26 vallenparen dus 1 of 2 muizen. 

9x zaten in beide vallen van een paar een muis. 

 

's ochtends zaten er 23 muizen in de vallen, de eerste avond 10 en de tweede avond 14. 

Voor de 6 locaties tezamen zijn minimaal 7 bosmuizen en 21 huisspitsmuizen gevangen. 

 

 Locatie 1: Links van de brug: min. 8 huisspitsmuizen  

 Locatie 2: Rechts van de brug: min. 2 huisspitsmuizen 

 Locatie 3: Smeerwortelveld: min. 1 huisspitsmuis en 4 bosmuizen 

 Locatie4: Veldje bij Insectenhotel: min. 4 huisspitsmuizen en 3 bosmuizen 

 Locatie 5: Langs vlonderpad: min. 3 huisspitsmuizen  

 Locatie 6: Oever voor VSM-kantoor: min. 3 huisspitsmuizen 

 

Op elke locatie dus huisspitsmuizen, maar met verschillende dichtheden.  

Overduidelijk was een aanmerkelijk deel vrij jong. 

Aanwezig aantal heeft vast te maken met beschikbaarheid van voedsel. 

Bij het smeerwortelveld zaten bosmuizen evenals nabij insectenhotel. Ook hiervan waren de 

meeste dieren vrij jong. 

 

Verder werden gezien: haas, mol(shoop), sporen rat, gewone pad, bruine kikker en bastaard 

groene kikker. Voorkomende soorten die we niet gezien hebben zijn egel, wezel, bunzing en 

dwergmuis. 
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Cameravallen 

 

Locatie: Hortus Alkmaar 

Datum: juli, augustus, september 

Materiaal: 2 cameravallen, pindakaas en visolie 

 

Om de pas aangeschafte cameravallen te testen zijn de camera‟s een aantal weken in de 

Hortus geplaatst. Dit leverde nog niet de gewenste resultaten op. In eerste instantie was 1 

camera ingesteld op fotograferen en 1 op filmpjes van 10 seconden. De filmpjes waren 

duidelijk beter te determineren. 

Van belang is dat de camera‟s vrij beeld hebben anders is  ieder grassprietje wiegend in de 

wind  in staat 100 foto‟s te produceren.  Zonder lokaas zijn er beduidend minder foto‟s. Ook 

een locatie met veel menselijk activiteit is niet raadzaam. Portret foto‟s van nieuwsgierige 

mensen of actie foto‟van werklui zijn niet de zoogdier plaatjes die je wilt. 

Maar dat de camera‟s het doen bewijzen de grote hoeveelheid opnames van katten, merels, 

houtduif, roodborst, egel, haas, muizen, en bruine ratten. 

Planning 2014 

In 2014 zal wederom een weekend gehouden worden in de Hortus Alkmaar. Tevens zal er een 

inventarisatie komen van een gebied in of rond Alkmaar, gesprekken met de terreinbeheerder 

staan in de planning. Ook wordt bekeken of we een locatie kunnen vinden voor het ophangen 

van meerdere vleermuiskasten om een langdurige vleermuis inventarisatie te doen. 

Er is contact met KNNV afdeling Den Helder maar verder nog niets concreets en we zullen 

wederom leden van het IVN benaderen voor gezamelijke excursies. 

Richard Witte, mede coordinator, is behalve KNNV lid ook bestuurslid van de Noord- 

Hollandse Zoogdier Studiegroep (NOZOS) en dit zal hopelijk ook tot samenwerking leiden.  
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6 IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o.  

Jaarverslag 2013 KNNV afd. regio Alkmaar; VWG-Alkmaar e.o; IVN Noord-Kennemerland 

 

Inleiding en weerbericht: 

Net als in 2012 kwamen vanaf 1 januari via waarneming.nl  diverse meldingen binnen. Vooral 

uit Bergen en Heiloo.  De vorst viel in op 10 januari. Vanaf die dag telde De Bilt zeventien 

opeenvolgende vorstdagen (minimumtemperatuur lager dan 0,0 °C).  Op 14 januari was de 

eerste ijsdag (maximumtemperatuur lager dan 0,0 °C) in een reeks van in totaal twaalf 

ijsdagen. Na een heldere nacht op 16 jan. werd boven een vers sneeuwdek een temperatuur 

van -18,0 °C gemeten in Herwijnen. Op 27 januari viel de dooi in.  

Ook februari was een koude maand met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 1,7 °C 

tegen 3,3 °C normaal. Omdat het 's nachts vaak licht vroor, liep het totale aantal vorstdagen 

deze winter op tot 44. Normaal telt een winter 38 vorstdagen. Daarna kwam de koudste lente 

in ruim 40 jaar. 

Alle drie de afzonderlijke maanden verliepen koud. Op sommige dagen was het extreem koud 

met temperaturen die vijf tot tien graden beneden het langjarige gemiddelde lagen. Op 13 

maart kwam het op veel plaatsen in ons land nog tot strenge vorst (minimumtemperatuur 

tussen -10,0 en -15,0 °C).  

De lente diende zich eindelijk pas aan rond het midden van de maand april. Op de 14e werd in 

De Bilt voor het eerst na de winter de grens van 20,0 °C bereikt ('warme dag').  

Het totale aantal vorstdagen tussen  maart en mei bedroeg er 28 tegen twaalf normaal. bron: 

seizoensoverzichten KNMI 2013 

Werkzaamheden: 

 

Samen met de leden van de ijsvogelwerkgroep waren ook dit jaar de mensen van de gemeente 

Alkmaar weer erg actief en werden de bestaande wanden gefatsoeneerd.  Op 1 maart deden 

Hans Schouten, Peter Stoop, Sipke Gonggrijp en ik een rondje Egmond-Heiloo.  Er werd een 

ijsvogel gespot langs de Zeeweg. Hoopgevend. De Oudorper polder is door Hans aangepakt. 

Victor van der Valk heeft begin februari het wandje in de Kleimeer geschoond. Dook Vlugt 

kon melden dat er in Bergen ook wat wanden waren geschoond. In verband met de kleine 

populatie zijn alleen de meest kansrijke territoria nagelopen.  

 

De resultaten per gemeente  

 

Gemeente Alkmaar 

 

Dit jaar heeft op de Hortus Alkmaar een stel ijsvogels  gebroed. Op 5 maart zag ik hier de 

eerste ijsvogel.(Tim Zutt al even eerder) pas de 2
e
 week van april was het stel compleet.  

Helaas werden ze maar tot begin juni veel gezien. Daarna werd het stil. Mogelijk is er maar 1 

nest grootgebracht. Pas vanaf eind augustus kwam er af en toe weer een ijsvogel op bezoek. 

Ook de sperwer in het bosgedeelte net aan de andere kant van het hek heeft weer met succes 

jongen grootbracht.  
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De andere locatie in Alkmaar waar een paar ijsvogels de winter doorbrachten was de 

Egmonderhout. Het gehele voorjaar zijn gezien en gemeld. In het begin  werden ze vaak aan 

de oostkant van het park gezien, en daarna meer aan de westzijde. Broedpogingen in een 

wortelkluit, aan beide zijden van het park zijn 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. Jan Gerardus zag zelfs meerdere keren in maart een stel baltsen langs de N. 

Beetskade. 19 augustus zag Merel Leende er dicht bij deze plek aan de Bergerringvaart ook 2.  

Dat is dicht bij de oude stadskwekerij.   

Heel hoopgevend was een melding  van Gerard Bijman op 27 maart bij het vijvertje achter de 

kruidentuin in de Rekerhout. Daarna niets meer. 

In augustus zag Victor van der Valk steeds ijsvogels bij een nieuwe wand bij Koedijk. 

 

  

Gemeente Bergen  

Via diverse mensen waaronder Jan Stok en Carina 

Oosterhuis zijn aan mij mondeling in het vroege 

voorjaar waarnemingen doorgegeven.  Jan had deze 

keer al op 1 januari  een waarneming. Ook via 

Floor/Rob Monsees werden begin maart meldingen 

doorgegeven. Mogelijk is er ergens onopvallend 

gebroed.  

 

Gemeente Heiloo 

Cees Welsing gaf eind maart een waarneming door van 

een ijsvogel aan de zuidwest kant van het Heilooërbos. 

Helaas geen meldingen binnen de datum grenzen. 

Hoewel Arjen Dekker en ik tussen de datumgrenzen 

regelmatig hebben gepost kon er geen ijsvogel worden 

genoteerd.  

 

Gemeente Langedijk 

Na  en tijdens de vorstperiodes kwamen er toch af en toe meldingen door uit de Kleimeer. 

Daar is echter geen territorium vastgesteld. Heel interessant  waren meldingen van vissers op 

„t Waartje. Deze meldingen werden via Ger Molenaar doorgegeven. Data ontbreken echter, 

maar de kans is groot dat daar een paar gezeten heeft.  Herman Wolfswinkel die daar ook 

BMPtellingen doet kon het helaas niet bevestigen.  

 

Gemeente Heerhugowaard/Obdam. 

Pas in september kwam via Cees Verkerke een  ijsvogelmelding binnen.  

 

Gemeente Castricum  

Vreemd genoeg is hier in de broedtijd niets gesignaleerd.  Op het ringstation zijn dit jaar 11 

t.o.v.2 van vorig jaar  geringd. (med. Luc Knijnsberg) Een duidelijke toename.  Vanaf 

augustus worden ijsvogels gemeld uit het duingebied en met name bij de Karpervijver (op 5 

september een paartje door A. Dekker).  

 

 

 

 

 

ijsvogel (vrouwtje) aan de          

N. Beetskade (J. Gerardus) 
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Overzicht territoria/broedparen per gemeente  vanaf 1999 tot en met 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal waarnemingen binnen de datumgrenzen in ons werkgebied (van 1 april tot 15 mei) 

op www.waarneming.nl  waren er 6 tegenover 3 meldingen van vorig jaar.  De waarnemingen 

betroffen 2 gebieden. De Beverkoog en rond de Egmonderhout. 

Aan de hand van de resultaten kom ik tot het bovenstaande overzicht waarbij kan worden 

geconcludeerd dat 2013 iets beter is geweest voor de populatie dan 2012.  3 mogelijk 4 

territoria.  

Ik wil iedereen die heeft geholpen met het onderhouden en maken van wanden, doorgeven 

van waarnemingen, het monitoren en het insturen van foto‟s hartelijk bedanken. 

 

IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 

postadres R. Polder 

Westerweg  232 

1815 JK Alkmaar 

r.polder1@hetnet.nl 

Samenvatting resultaten ijsvogelwerkgroep 2013. 

 

De behoorlijk strenge winter van 2013 heeft mogelijk niet zo‟n impact gehad als 2012. Het 

aantal territoria is gelijk gebleven en misschien wel 1 meer.  

In de  Egmonderhout en bij de Hortus Alkmaar waren zeker territoria, maar of dit heeft 

geresulteerd in nakomelingen is niet duidelijk. Wat dat betreft zou het fijn zijn als de 

juvenielen niet zo snel uit het ouderlijk territorium werden gejaagd. Mogelijk waren er bij het 

Waartje en ergens in Bergen ook territoria, maar ook hier is geen bevestiging van. Het aantal 

vangsten op het ringstation in Castricum was beduidend hoger dan in 2012.  

Dat er in vanaf augustus toch overal in de regio ijsvogels zijn gemeld  zou toch moeten duiden 

op broedsucces. 

 

gemeente 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

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

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 1? 

Heerhugowaard       1 1 3 5 2 2 1   

Langedijk        2 2 2   2 1 1 

Obdam          1 1 ?    

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

 

ijsvogelman  
R. IJsseldijk 

http://www.waarneming.nl/


21 
 

7 Paddenstoelen werkgroep NMV  tekst en foto’s Martijn Oud 
 

Het Zwanenwater  

Het waarom van de paddenstoelenexcursies naar het Zwanenwater. 

 

De duinmeren van het Zwanenwater hebben we het meest bezocht om een speciale reden. 

Veel soorten  van het Zwanenwater waren door de tijd achterhaald(verlopen) en staan als 

“verdwenen” op de verspreidingskaartjes. 

“Herontdekte wasplaten” waren onder anderen; de Bruine wasplaat(Hygrocybe 

colemanniana) en die van vorig jaar de Karmozijnwasplaat(Hygrocybe phaeococcinea) en de 

Geurende wasplaat(Hygrocybe russocoriacea) 

Er zijn mijns inziens 3 mogelijkheden waardoor 

gegevens kunnen verlopen. 

1) het gebied is de afgelopen 20 jaar nauwelijks door 

mycologen onderzocht,2) de gegevens werden niet 

doorgestuurd,3) er zijn inderdaad minder paddenstoelen 

dan 20 jaar geleden. 

Eén van de redenen waarom de PWG de afgelopen 2 jaar 

nogal wat  excursies naar het Zwanenwater heeft 

georganiseerd was om er achter te komen wat de oorzaak 

is van deze schijnbare achteruitgang van de mycoflora.  

De excursiedeelnemers hebben door kennis van zaken en 

door tomeloze ijver hier hun steentje aan bijgedragen. 

Een willekeurige greep uit de vele bijzondere soorten; de Aardgeurinktzwam(Coprinus 

semitalis), de Zompinktzwam(Coprinus martinii), de Valse lila parasolzwam(Lepiota 

pseudolilacina),de Kurkentrekkermycena(Hemimycena tortuosa), de 

Wasplaatmycena(Hemimycena mairei) ,de Grauwe barsthoed(Dermoloma cuneifolium), , de 

Late grauwkop(Tephrocybe platypus), de Bleke sikkelkoraalzwam(Clavulinopsis subtilis) ,de 

Vale schijnridderzwam(Lepista panaeolus), de Groene mycena(Mycena chlorantha) en enkele 

van de 7 voorkomende aardtongen; Brede aardtong(geoglossum cokeianum),Slanke 

aardtong(Geoglossum umbratile),Fijnschubbige aardtong(Geoglossum fallax) en de 

Kortsporige aardtong(Geoglossum elongatum)waarbij vermeld dat de Kortsporige aardtong 

hier meer voorkomt dan de hierop gelijkende Fijnschubbige aardtong.    

 

De betekenis van het Zwanenwater voor de 

wasplaten. 

De hoeveelheid aangetroffen wasplaten en andere 

graslandpaddenstoelen waren ten tijde van de 

excursies groot. Het aantal soorten bijzonder! Met het 

huidige totaal van 17 soorten wasplaten staat het 

gebied in de categorie “van nationaal belang”. Zie: 

Paddenstoelen in het natuurbeheer deel 2 (blz. 194)  

Om de belangrijkheid van het Zwanenwater voor de 

Wasplaten aan te geven; er vallen in Nederland 

slechts 5 terreinen in deze categorie. 

 Bij een geconstateerd aantal van boven de 22 soorten 

wasplaten zou aan het Zwanenwater het predicaat 

“van internationaal belang”  worden toegewezen. Het zou een opsteker betekenen voor de 

beheerder van het Zwanenwater als dit predicaat te zijner tijd zou worden verkregen! 

Hygrocybe leata 

Hygrocybe obrusseum 
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 Elk jaar worden er nog nieuwe soorten gevonden en het eind is nog niet in zicht. Het behalen 

van het beoogde predicaat is misschien een kwestie van tijd.  

 

 

De Staatsbossen van Schoorl 

De Staatsbossen van Schoorl behoren tot de mooiste bossen van Nederland. 

Voor stiltezoekers ideaal om te vertoeven. circa 80 procent van de bossen bestaat uit 

naaldhout, in Nederland een min of meer vervolgd type bos! De meeste paddenstoelen die 

hier voor-0komen zijn gebonden aan dennen. 

Zoals bekend hebben hier tijdens perioden van grote 

droogte een aantal grote bosbranden plaatsgevonden.  

Dit heeft de reputatie van de harshoudende brandbare 

dennen geschaad. Vooral  de bewoners van de dorpen 

aan de duinrand winden er geen doekjes om. Men is 

nog steeds bezig de afgebrande dennenbossen te 

ruimen.  Na het ruimen komen er geen dennen meer 

voor terug maar wordt de grond kaal gelaten of met 

loofhout beplant.   

De staatsbossen behoren tot het meest zuidelijke deel 

van het kalkarme waddendistrict. Toch zijn er vele 

kalkminnende paddenstoelen te vinden dankzij de 

aanwezigheid van vele schelpenpaden en hun 

kalkrijke bermen. 

Vele voor verzuring gevoelige paddenstoelen komen hier nog algemeen voor. 

Vooral de geografische ligging aan zee en de overheersende zuidwester wind is hier debet 

aan. De aan dennen gebonden zeldzamere Suillus soorten zoals Melkboleet(Suillus 

granulatus), Valse melkboleet(Suillus collenitis) en Fijnschubbige boleet(Suillus variegatus) 

kunnen hier in sommige jaren in grote groepen worden waargenomen.  

Andere veel voorkomende soorten zijn de Witbruine ridderzwam(Tricholoma 

albobrunneum),Gele ridderzwam(Tricholoma equestre),Duinbosrussula(Russula cessans), 

Roodvoetrussula(Russula xerampelina) , Appelrussula(Russula paludosa) en de bloedrode 

russula(Russula sanguinaria). Bijzonder is het algemeen voorkomen van de Druppelparasol in 

gemengd-  of puur dennenbos. 

Alle bovengenoemde soorten werden tijdens de werkweek gevonden maar in mindere mate 

dan we normaal gesproken gewend zijn. 

 

De Kerf 

Een bijzonder en dynamisch onderdeel van de Staatsbossen van Schoorl is de Kerf. In een 

samenwerkingsverband van meerdere instanties werden in 1997 de zeeduinen plaatselijk 

verwijderd om een gebied te realiseren waar de zee met eb en vloed vrijelijk in en uit kon 

stromen. 

Tegenwoordig is door zee en stuivende zand de opening 

goeddeels weer gesloten maar er is een vochtige 

laaggelegen duinvallei achter gebleven met een 

bijzondere mycoflora. 

Hier heb je kans op zeldzame soorten zoals de 

Zandaardtongen(Geoglossum arenarium ,RL; Bedreigd 

met uitsterven), Heideknotszwammen(Clavaria 

argilacea)  en de Valse lila parasolzwam(Lepiota 

pseudolilacina). 

Lepiota boudieri 

Sikkelkoraalzwam 
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Ook kwamen we een bekerzwam tegen die we herkenden als Peziza boltonii, bekend van de  

een Zuid-Europese zandduinen.  

Ik heb voor alle zekerheid materiaal opgestuurd naar de specialist Atte van de Berg die de 

determinatie bevestigde. De  bekerzwam vonden we ook tijdens de excursie van 9 november 

ten zuiden van het Kennemerstrand, maar nu op 5 verschillende plaatsen. Daar werden ook de 

enige foto‟s van de soort gemaakt . 

Om en tussen bosschages van kruipwilg van de Kerf stonden ook veel Geringde 

ridderzwammen(Tricholoma cingulatum) en in de echte zeeduinen veel Zwartwordende 

zalmplaten(Rhodocybe popinalis). Kortom de kerf is een plek om niet snel te vergeten! 

 

De Oude Schoorlse Zeedijk 

De Oude Schoorlse Zeedijk is een zeer oude kleidijk.  

Door de inpoldering van de Zijpe aan het eind van de 

16
e
 eeuw werd de dijk gedegradeerd van zeedijk tot 

een secundaire binnendijk maar behield wel zijn oude 

naam. 

Het omheinde westelijk gedeelte van de circa 2 

kilometer lange dijk wordt begraast met schapen en het 

oostelijk gedeelte gemaaid. Volgens een in de buurt 

wonende agrariër werd er in 1997 nog gier uitgereden 

en werd er nog driftig met kunstmest gestrooid voor 

de grasproductie. 

Vanaf 2004 werd de dijk voor het eerst op paddenstoelen gecontroleerd en vonden toen flink 

wat Ridderwasplaten (Hygrocybe fornicate var. streptopus) en zelfs een aantal Kleine 

barsthoeden(Dermoloma pseudocuneifolium). In de loop der jaren bleek het toegepaste beheer 

wispelturig en niet duurzaam. Jaren met extensieve begrazing wisselden elkaar af met 

intensieve begrazing  terwijl het oostelijke deel wel altijd werd gemaaid maar meestal niet 

afgevoerd. 

Vooral op het gemaaide oostelijke deel werden bij 

tijd en wijle zeldzame soorten aangetroffen. Vooral 

op de steile talud aan noordkant en het vlakke deel 

vanaf de voet van de dijk tot aan de rietschoot!  

Ondanks wisselend beheer werden er de afgelopen 

jaren toch nog 14 soorten wasplaten gevonden en 

daar zaten zeer zeldzame soorten bij .  We hebben 

een periode gekend van 3 jaar met vele wasplaten 

en daar zaten soorten bij als 

Prachtwasplaten(Hygrocybe aurantiosplendens) en 

Spitse wasplaten(Hygrocybe subglobisporum)! 

 Bij een juist en duurzaam beheer zou hier een 

eldorado kunnen ontstaan van allerlei 

graslandpaddenstoelen.  

 

Toen we 23 november de Oude Schoorlse zeedijk bezochten stond het er voor de  

graslandpaddenstoelen niet gunstig voor. Toch werden er behalve Sneeuwzwammetjes en de 

Zwartwordende wasplaten ook Wantsenwasplaten (Hygrocybe obrussea) 

,Hooilandwasplatent(Hygrocybe aurantioviscida), Papegaaizwammetjes(Hygrocybe 

psittacina) en Kleverige wasplaten(Hygrocybe glutinipes) aangetroffen. 

Hygrocybe aurantiosplendens 

Schoorlse zeedijk 
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De Kleverige wasplaat is nieuw voor de dijk.  Verder een Grootsporige 

Champignon(Agaricus macrosporum), een groepje  Paarssteelschijnridderzwammen  (Lepista 

saeve) en een Grasvlamhoed(Gymnopilus flavus). 

Van de graslandknotsen werden de Fraaie knotszwam(Clavulinopsis laeticolor),de Gele 

Knotszwam(Clavulinopsis helveola) en de Wormvormige knotszwam (Clavaria fragilis) 

gevonden. De laatste  vormde in het verleden soms hele witte plekken op het gras. De meest 

bijzondere vondst werd ontdekt door Anneke van der Putte. Die kwam de rietschoot uit met 

een paar prachtige Rietmycena‟s(Mycena belliae, zeldzaam en bedreigd). Toen de groep de 

rietschoot in dook werden er nog veel meer Rietmycena‟s gevonden.  

De Vereenigde Harger- en Pettemerpolder en de omgeving van de Abtskolk is vorig jaar 

uitgeroepen tot N2000 gebied. De Oude Schoorlse zeedijk  loopt dwars door het gebied heen. 

Er is in het voorlopige beheerplan sprake van een beschermingsplan waarin  4 vogelsoorten 

worden genoemd tw de Dwerggans,de Kolgans,de Grauwe gans en de Smient. Om de 

grasetende ganzen en de Smient tegemoet te komen heeft men besloten de grasgroei te 

stimuleren door te gaan bijmesten. Het begraasde westelijke deel van de Oude Schoorlse 

zeedijk is nu verruigd met brandnetels en distels en er staan nauwelijks nog paddenstoelen. 

Het is onbegrijpelijk dat er in het beheerplan geen gewag gemaakt wordt van de bijzondere 

mycoflora terwijl we op de dijk nog nooit een gans heb zien fourageren. Er loopt een 

wandelroute over de dijk waar vogelaars druk gebruik van maken om vogels te spotten. 

  

Martijn Oud (30-1-2014) 

PR-NMV 

8 Insectenwerkgroep 2013 

Coördinator: 

Hans Nieuwenhuijsen. 

072-5113975 

hnieuwenhuijsen@zonnet.nl 

 

Inleiding 

De insectenwerkgroep ontplooide dit jaar drie soorten activiteiten: excursies, inventarisaties 

en meedoen aan landelijke activiteiten. De twee landelijke activiteiten- Nationale 

NachtvlinderNacht en Nationale MineerMiddag- hebben we gebruikt als 

inventarisatieactiviteit van respectievelijk de Hortus Alkmaar als Vlindertuin Groene Voet. 

De waarnemingen van de Nachtvlinder-activiteiten staan in een apart verslag en worden als 

los pdf-bestand meegestuurd. 

Dit jaar hebben we ook de knoop doorgehakt 

betreffende de habitat omschrijving. Vooral met het 

oog op beheer zijn er verschillende systemen: de 

natuurdoeltypen, de natuurbeheertypen en de 

habitattypen (Europese Natuur in Nederland).  Tom 

Damm wees ons op een systeem dat in gebruik is bij 

de provincies bij inventarisatieprojecten met als 

eenheid  de Interprovinciale Inventarisatie eenheid 

(IPI).   

Bronzen zandloopkever  

mailto:hnieuwenhuijsen@zonnet.nl
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Eén van de voordelen van dit, in vergelijking met andere vrij eenvoudige, systeem  is dat onze 

gegevens ook bruikbaar kunnen zijn voor  de provincie Noord-Holland.  

Dit jaar werd in totaal 12 keer geïnventariseerd (inclusief de Groene Voet) en werd er zes 

excursies gehouden. In de tabel hieronder is dat samengevat. 

De volgende personen worden bedankt voor het determineren van een  groot aantal soorten: 

Matty Berg, Peter Boer, Wilbert Kerkhof, Hans Nieuwenhuijsen, Menno Reemer, John Smit, 

John van Roosmalen en Daan Wolfskeel. 

datum Plaats A‟foort 

coordinaten (x-

y) 

Excursie/inventa

risatie 

Habitat (IPI code) 

3.3. Bakkum  IJsbaan 104- 508 Exc. 352 Duinmeertje; 143 Loofbos op 

vochtige, voedselrijke gronden 

1.4. Vlindertuin Groene Voet  112.3 – 519.7 Inv. 523 Park 

18.4 Vlindertuin Groene Voet    

21.4 Vlindertuin Groene Voet    

5.5. Oudorper Hout 112.8-517.2 Exc. 611. Berm langs fietspad, 633. 

Gras op helling binnendijk, 754. 

Sloot- kant: gras langs meertje. 

6.6  Vlindertuin Groene Voet     

9.6. Bergen a. Zee Parnassia 108 -537 Inv. 245. Half natuurlijke droge 

graslanden op matig voedselrijke 

gronden. 

345. Overige kleine gegraven 

plasjes. 

(bijenhotel) 

8.7. Vlindertuin Groene Voet    

9.7. Bergen a. Zee Parnassia 108 -537 Inv.  

11.7. Schermer Oterleker 

Rietmoeras 

115-516 Exc. 263 Riet- en biezenland 

13.7. Alkmaar  Hortus Alkmaar 114 -518 Inv. 523 Park 

4.8. Velsen Kennemerstrand. 99-496 Exc. 213 Natte duinvallei; stukje 214 

Open duin gebied (inclusief 

grasland); 151 Duin struweel;   

18.8. Hargen  Schoorlse Duinen 105-526 Exc. 214 Open duingebied, 352 

Duinplas. 

25.8 Vlindertuin Groene Voet    

1.9. Bergen a. Zee Parnassia 108-537 Inv.  

6.9. Alkmaar Hortus Alkmaar. 114-518 Inv./Nationale 

Nachtvlindernac

ht. 

 

5.10. Alkmaar  Groene Voet. 112.3-519.7 Inv. Nationale 

Minneer 

Middag. 

(verslag- zie 

Groene Voet). 

523 Park 

6.10. Alkmaar Viaanse Molen. 111-518 Exc. 523 Park 

 

 

 

 



26 
 

Inventarisaties 

Bergen aan Zee  Parnassia 108 -537 

IPI: 245. Half natuurlijke droge graslanden op 

matig voedselrijke gronden (met bijenhotel). 345. 

Overige kleine gegraven plasjes.  

Een korte beschrijving het terrein en van een paar 

aangetroffen soorten. 

Vlakbij het kleine gegraven plasje ligt net buiten 

het Parnassia terreintje een grote duinplas. Een 

aantrekkelijk biotoop voor landinsecten, waarvan 

het larvale stadium in het water leeft, zoals libellen 

en haften. Er werden dan ook vijf juffersoorten en 

twee libellen soorten aangetroffen.  Ook de schietmot en de ééndagsvlieg zijn aan water 

gebonden. De ongedetermineerde rietvlieg hoort ook in dit rijtje thuis. De larven van deze 

vliegenfamilie leven van zoetwaterslakken ( slakkendodende vliegen). 

In en langs het droge grasland  vonden we zes soorten sprinkhanen en een graswants. Het 

grasland is rijk aan bloeiende kruiden, aantrekkelijk voor  zweefvliegen en hommels. En ook 

voor mineervliegen, vliegen waarvan de larven mijnen maken in bladeren. De kenner herkent 

de soort aan het mijnenpatroon. De roestbruine kromlijf is een blaaskopvlieg. De vrouwtjes 

van deze familie leggen hun eieren in hommels, die ze op de bloemen overvallen. 

Het struweel, aan de noordzijde, is rijk aan de rupsen van microvlinders, zowel in grote 

groepen, in spinsel, levende rupsen als bladmineerders, ook komt hier de boomsprinkhaan 

voor. 

Een aparte vermelding betreft het bijenhotel. Niet alleen nestelen daar behangersbijen en 

graaf- en muurwespen, maar bovendien profiteren parasieten, zoals goudwespen, van deze 

gastheren. Op de muurwespen troffen we twee soorten mijten aan. 

NB. De resultaten staan samengevat in de bijlagen Pa 1 tm Pa 3. Dat soms van sommige 

soortgroepen geen soorten zijn vermeld komt ten dele omdat niet elke keer dezelfde 

„specialisten” aanwezig waren. 

Hortus Alkmaar 114 – 518 

IPI code: 523 Park. 

Een korte beschrijving het terrein en van een paar aangetroffen soorten. 

 

De voormalige VSM geneesmiddelen worden nu beheerd door de stichting Hortus Alkmaar. 

Het twee hectaren grote terrein bevindt zich op het bedrijventerrein Beverkoog en omvat de 

grootste collectie medicinale kruiden van Nederland, zo‟n 600 soorten. Voor meer informatie: 

www.hortusalkmaar.nl.  Op het terrein is ook een bijenhotel aanwezig. 

vuurjuffer 

http://www.hortusalkmaar.nl/
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De Nationale Nachtvlinder Nacht werd in 2013 op dit terrein gehouden ( zie bijlage Ho- 2). 

Een opmerkelijke vondst betrof de 

breedbandzandbij- Andrena synadelpha  ♀, 

het is de eerste waarneming in Noord- 

Holland. 

De NNN leverde maar liefst 76 soorten 

nachtvlinders op. Bovendien werden op het 

laken ook nachtelijke sluipwespen gevangen. 

Over hun verspreiding in Nederland is niets te 

vinden. Waarschijnlijk jagen ze op nacht 

actieve rupsen. 

Vlindertuin Groene Voet  112.3 – 519.7 

IPO code: 523 Park. 

Een korte beschrijving het terrein en van een paar aangetroffen soorten. 

Het gebiedje is een ecologische parkstrook 40x 90 m ( 0,36 ha). Het is in 2012 ingericht als 

vlindertuin. Voor het inventariseren zijn vijf biotopen onderscheiden. De biotopen „vaste 

planten”, bloemrijk grasland met tuinwallen, bosrand en zoom, kort gras en zandpad en vijver 

met oevervegetatie. 

 

Voor meer info: www.knnv.nl/alkmaar. 

De geplande Alkmaarse nachtvlindernacht in de Groene Voet viel in het water. 

 

Wel hielden we hier op 5 oktober 2013 de Nationale Bladmineerder Middag ( NMM) ( zie 

bijlage GR- 8). De projectgroep Microlepidoptera.nl  ( www.microlepidoptera.nl) heeft in 

2013 voor het eerst een Nationale Mineerders Middag uitgeroepen. Natuurlijk deden  onze 

insectenwerkgroep en de werkgroep Vlindertuin Groene Voet  mee aan deze middag, vandaar  

ook de locatie Vlindertuin Groene Voet. 

Binnen de IWG zijn Daan Wolfkeel  en John van Roosmalen de kenners op het gebied van de 

mineerders. De laatste verzorgt ook het soortbeheer bij de projectgroep. 

Daan heeft uit de soortenlijst twee soorten uitgekozen en daar iets meer over gemeld. De 

foto‟s zijn van John van Roosmalen. 

Andoorn kokermot (Coleophora lineolea). 

Van de vele Coleophora- soorten in Nederland behoort de andoornkokermot tot de vrij 

algemene soorten. De afgelopen 20 jaar deze microvlinder zich sterk naar het noorden 

uitgebreid. In Noord-Holland heeft ze zich ten noorden van het Noordzeekanaal gevestigd. De 

Groene Voet is momenteel waarschijnlijk de noordelijkste vindplaats in Noord-Holland. De 

waardplant van de rups van deze bladmineerder is vooral bosandoorn. Vandaar dat de soort 

ook gemakkelijk in de Alkmaarderhout te vinden is in de herfst. De imago‟s zijn moeilijk te 

determineren. Op bosandoorn kan ook de geelbruine kokermot (Coleophora ochripennella) 

citroenvlinder 

http://www.knnv.nl/alkmaar
http://www.microlepidoptera.nl/
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voorkomen, waarvan de kokers lijken op die van de andoornkokermot, maar de geelbruine 

kokermot is alleen uit Z.O.- Nederland bekend. 

Mineerborstelmot  (Epermenia cheirophyllella). 

Een in Nederland zeer algemene microvlinder is de mineerborstelmot, die in alle provincies 

voorkomt, maar niet  op de Waddeneilanden. Zowel de mijnen, als de rupsen, als de imago‟s 

worden vaak aangetroffen. Waardplanten zijn diverse schermbloemigen, vooral gewone 

berenklauw, soms – zoals in de Groene voet- reuzenberenklauw. De rupsjes maken eerst 

kleine gangmijnen. Later leven ze vrij op het blad en maken – in groepen- opvallende 

„venstervraat‟. 

Wil je meer informatie over  de andere gevonden Lepidoptera,  ga dan naar de 

bovengenoemde website. 

Zowel Daan Wolfskeel ( 17.7.2013- bijlage GR-5) als Pieter Korstanje ( 3.8.2013- bijlage 

GR-6) bezochten op eigen gelegenheid de tuin. 

 

Kort nog iets over enkele bijzondere soorten.  

 

De gewone dwergzandbij (A. minutula)  en zijn broedparasiet  de gewone kleine wespbij( 

Nomada flavoguttata) zijn de eesret waarnemingen van boven het IJ. Waarschijnlijk komen 

de soorten hier al lang voor maar ze zijn erg klein, dus worden ze niet opgemerkt. Dat geldt 

ook voor het geeltipje ( N. sheppardana), ook zo‟n klein bijtje. Inde tuin treedt waarschijnlijk 

de gewone franje groefbij (Lasioglossum sextstrigatum ) als gastheer. 

Een kleine sensatie was de vondst van een mannetje van de kattestaartbij ( Anthophora 

furcata) , een mooi dier dat in Noord- Holland echt zeldzaam is. 

De waarneming van de slobkousbij moet in 2014  nog bevestigd worden. 

Nog twee vliegensoorten. Pollenia spec, is een soort waaran de larven in regenwormen leven! 

En de kleine woudzwever ( Criorhina berberina) is  na 1990 niet meer in Noord-Holland 

waargenomen. 

3.12. 2013 Uitgraven wespennest van de gewone limonadewesp Vespula vulgaris. Doorsnede 

ingang  4-5 cm, aan einde gang circa 25 cm onder de grond een holte en aan wortels nog wat 

resten van raten. In die resten bleek een circa 20 mm lange larve, met korte uitsteeksels te 

leven. Waarschijnlijk een larve van de   Stadsreus (Volucella zonaria ) – in de tuin 

aangetroffen-  of witte reus (V. pellucens).  Ook een larve van de kleine huisvlieg? 

 

 

 

 



29 
 

Excursies 

3.3.2013  Bakkum  IJsbaan. 104- 508. Bewolkt. 6°C. 

IPI codes: 352 Duinmeertje; 143 Loofbos op vochtige, voedselrijke gronden. 

 

Rond IJsbaan geen leven. Wel wat Collembolen. 

Daarna rondje door het bos. Twee soorten pissebedden: Trichoniscus pusillus (s.l.) en 

mospissebed ( Philoscia muscorum) . In stobbe dode abeel (?) viervlekkige schimmelvreter ( 

Endomychus coccineus, fam. Bonte kevers Cleridae), lijkt op een lieveheersbeest. 

Collembolen van IJsbaan en bos: Orchesella cincta, Tomocerus minor, Pogonognathellus 

flavicens. 

Op dood hout myxomiceet  doorschijnend langdraadwatje (Hemitrichium clavata).Een niet 

algemene soort in Nederland.  

 

5.5.2013. Alkmaar Oudorperhout. 112.8-517.2  

IPI codes gebied: 611. Berm langs fietspad, 633. Gras op helling binnendijk, 754. Slootkant: 

gras langs meertje. 

Subklasse Insekten (Insecta) 

orde Soort (nl - we) bijzonderheden 

Snavelinsekten  ( 

Hemiptera) 

Graswants -Stenoderma laevigatum  

Kevers (Coleoptera) Doodgraver. Soort ? Onder dode eend 

Vlinders 

(Lepidoptera) 

  

Macro- dag Kleine vos – Aglais urticae 

Klein koolwitje – Pieris rapae 

 

Macro- nacht   

Micro   

Vliegen en muggen 

(Diptrera) 

Blinde bij – Eristalis tenax 

Gewone snipvlieg- Rhagis scolopaceus 

Vedermug ? 

Groene keizersvlieg – Lucillia caesar 

Hommelbijvlieg - Eristalis intricaria 

 

 

 

Op dode eend 

Drie kleurvormen 

Vliesvleugeligen: 

Bladwespen 

(zwarte soort)  

Vliesvleugeligen: 

Angeldragers 

Roodgatje - Andrena haemorrhoa ♀ 

Witvlekzandbij - A. nitida 

Steenhommel - Bombus lapidarius 

Honingbij - Apis mellifera 

Gewone Geurgroefbij - Lasioglossum calceatum 
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11.7.2013 Schermer Oterleker Rietmoeras. 115-516  

IPI code: 263: Riet- en biezenland. 

Voor meer info: Pieter Korstanje, Rutger polder & 

Hans Nieuwenhuijsen, 2008. Natuur in en om 

Alkmaar. Alkmaar. 96 pp. 

Doel van de excursie: komt rietmaskerbij  Hyleus 

pectoralis in dit moeras voor? Niet gevonden. 

Wel vonden we  in de stoorzone tussen moeras en 

dijk op bloeiend wilgenroosje veel mannetjes van de 

slobkousbij Macropis europea en op heggewinde de 

gewone smaragdgroefbij Lasioglossum leucopus ♀. 

Ook de akkerhommel  Bombus pascuorum en een slanke bladwesp ( ongedet) 

4.8. 2013 IJmuiden  Kennemerstrand 99-496 

 IPI codes: 213 Natte duinvallei; stukje 214 Open duingebied (inclusief grasland); 151 

Duinstruweel;   

Voor meer info: Jan Beekman. 2012. Een duinvallei vol verrassingen. KNNV werkgroep 

Vrienden van het Kennemerstrand. 54 pp. 

Subklasse Insekten (Insecta) 

orde Soort ( nl - we) bijzonderheden 

Netvleugeligen 

(Neuroptera) 

gaasvlieg  

Snavelinsekten  ( 

Hemiptera) 

Groene appelwants – Lycocoris pabulinus  

Kevers (Coleoptera) Soldaatje – Rhagonycha fulva 

Bronzen  zandloopkever -  Cicindela hybrida 

Citroen l.h. beest – Psyllobora 22-punctata 

Zeven stippelig l.h. beest – Coccinella 

septumpunctatum 

 

Schietmotten en 

kokerjuffers  

(Trichoptera) 

  

Vlinders 

(Lepidoptera) 

  

Macro- dag Dagpauwoog – Aglais io 

Groot dikkopje- Ochlodes sylvanus 

Zwartssprietdikkopje – Thymelicus lineola 

Bruin zandoogje – Mariola jurtina 

Icarus blauwtje – Polyommatus icarus 

Groot Koolwitje – Pieris brassicae 

Hooibeestje – Coenonympha pamphilus 

Citroentje – Gonepteryx rhamni 

Heivlinder – Hipparchia semele 

Bruin blauwtje – Aricia agestis 

 

Macro- nacht Gamma uil – Autographa gamma  

slobkousbij 
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Micro Muntvlindertje - Pyrausta aurata  

Schorpioenvliegen 

(Mecoptera) 

  

Vliegen en muggen 

(Diptrera) 

Blinde bij – Eristalis tenax 

Keizersvlieg – Lucillia caesar 

Gewone snipvlieg- Rhagis scolopaceus ? 

Wenkvliegje – Sepsis fulgens ? 

Pendelzweefvlieg – Helophilus pendulus 

Langlijfzweefvlieg – Sphaerophoria scripta 

Slingervlieg - ? 

Kleine bijvlieg – Eristalis arbustorum 

Citroenzweefvlieg – Xanthostamma  pedissequum 

Zwarte snipvlieg - Chrysophilus cristatus  

 

Vliesvleugeligen 

(Hymenoptera) 

Steenhommel – Bombus lapidarius 

Aardhommel – Bombus terrestris 

Akkerhommel – Bombus pascuorum 

Zilveren fluitje – Megachile leachella 

Wormkruidbij – Colletes daviesanus ♂ 

Duinzijdebij – Colletes fodiens ♂ 

Donkere zijdebij – Colletes marginatus ♂ 

Gedoornde slakkenhuisbij-   Osmia spinulosa ♀ 2x 

Gewone borstelspinnendoder – Anoplius infuscatus 

♀ 2x en ♂. 

 

 

 

 

Op heelblaadjes 

Op borenwormkruid 

? 

Nestelt in slakkenhuizen 

 

18.8. 2013 Hargen  Schoorlse Duinen 105-526 

IPI code: 214 Open duingebied, 352 Duinplas. 

Orde Arachnida: Enopthognata ovata. 

Subklasse Insekten (Insecta) 

 

orde Soort (nl - we) bijzonderheden 

Netvleugeligen 

(Neuroptera) 

Mierenleeuw – Myrmeleon formicarius  imago 

Kakkerlakken 

( Blattodes) 

Boskakkerlak -  Ectobius sylvestris  

Libellen (Odonata) Bruinrode heidelibel – Sympetrum striolatum 

Paardenbijter – Aeshna mixta 

Houtpanzerjuffer- Chalcolestes viridus  

Lantaarntje – Ischnura elegans 

 

Veel individuen 

Sprinkhanen en 

krekels (Orthoptera) 

Snortikker - Chortippus mollis 

Blauwvleugelsprinkhaan – Oedipoda caerulescens 

 

♂ en ♀ 

Snavelinsekten  ( 

Hemiptera) 

Heterotoma planicornis 

Schildwants 

Wants met bijzondere 

antennen. 

Kevers (Coleoptera) Schijnboktor  

Bastaardzandloopkever – Cicindela hybrida 

 

Vlinders 

(Lepidoptera) 

  

Macro- dag Heide blauwtje – Plebejus argus 

Bruin zandoogje – Mariola jurtina 

Boom blauwtje – Celastrina argiolis 

Icarusblauwtje – Polyommatus icarus 

Heivlinder – Hipparchia semele 

Kleine vuurvlinder – Lycaena phleas 

 

blauwvleugelsprinkhaan 
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Dagpauwoog – Aglais io 

Hooibeestje – Coenonympha pamphilus 

Macro- nacht Gamma uil – Autographa gamma 

St. Jansvlinder – Zygaena filipendulae 

Donsvlinder – Euproctis similis 

 

Micro Gewone grasmot -  Chrysoteuchia culmella  

Vliegen en muggen 

(Diptrera) 

Blinde bij – Eristalis tenax 

Pendelzweefvlieg - Helophilus pendulus 

Citroenpendelvlieg - H. trivittatus ? 

Pelecocera tricincta 

Duinbollenzweefvlieg - Eumerus sabulonum 

Roofvlieg- Phelonicus albiceps 

 

 

 

 

Zzz, op zandblauwtje. 

Vliesvleugeligen 

(Hymenoptera) 

Sprinkhanendoder - Tachysphex pompiliformis 

Sprinkhanendoder – T. nitidus 

Sprinkhanendoder - T. panzeri 

Grijze spinnendoder - Pompilus cinereus 

Heizijdebij – Colletes succinctus 

Zilveren zandbij – Andrena argentata 

Akkerhommel – Bombus pascuorum 

Steenhommel – B. lapidarius 

Honingbij – Apis mellifera 

Aardhommel – B. terrestris 

 

 

6.10. 2013 Alkmaar Viaanse Molen 110,9- 518,1 

IPI code: 523 Park. 

Voor meer info: Pieter Korstanje, Rutger polder & Hans Nieuwenhuijsen, 2008. Natuur in en 

om Alkmaar. Alkmaar. 96 pp. 

Kruisspin 

Subklasse Insekten (Insecta) 

orde Soort (nl - we) bijzonderheden 

Libellen (Odonata) Paardenbijter- Aeshna mixta  

Snavelinsekten  ( 

Hemiptera) 

cicade  

Kevers (Coleoptera) Bladkever - Spaeroderma rubidum 

7 stippelig lhb- Coccinella septumpuntatum 

Aziatisch lhb - Harmonia exyridis var. spectabilis 

Op Knoopkruid 

Vlinders 

(Lepidoptera) 

  

Macro- dag Klein koolwitje 

Atalanta 

Kleine vos 

 

Macro- nacht   

Micro Kamperfoelievouwmot -  Phyllonorycter 

emberizaepenella 

Hazelaarblaasmot - Phyllonorycter coryli 

Hazelaarvouwmot - Phyllonorycter nicellii 

Slanke mineermot - Stigmella microtheriella 

Hazelaarmineermot - Stigmella floslactella 

Bramenblaasmijnmot - Ectoedemia rubivora 

Mijn op kamperfoelie 

 

Mijn op hazelaar 

Idem 

Idem 

idem 

Mijn op braam 

Vliegen en muggen 

(Diptera) 

Aulagromyza luteoscutellata 

Pegomya bicolor 

Phytomiza spondylii ? 

Mijn Rode kamperfoelie 

Mijn Veenwortel 

Mijn Gewone 
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Blinde bij – Eristalis tenax 

Pendelzweefvlieg – Helophylus pendulus 

Wapenvlieg  

Kleine bandzweefvlieg - Syrphus vitripennis 

Rietvlieg - Sepedon sphegea 

Rietvlieg - Tetanocera spec. 

berenklauw 

 

 

Op riet 

 

Slakkendoder 

Vliesvleugeligen 

(Hymenoptera) 

Gewone limonadewesp- Vespula vulgaris 

Akkerhommel – Bombus pascorum 

Graafwesp - Crossocerus annulipes 

♀Gewone geurgroefbij- Lasioglossum calceatum 

nest 

 

Nog wat incidentele waarnemingen 

28.4 Alkmaar. Geestmerambacht Paddenstoelenexc. Cursus:  Platte tonderzwam ( 

Ganoderma lipsiense) met tepelgal, een gal van de tepelgalvlieg Agathomy wankowiczi. 

18.6 Zwanenwater.  Rupsen en poppen van de St. Jansvlinder  ( Zygaena filipendulae, fam. 

Sint Jansvlinders of Bloeddrupjes, Zygaenidae). Volwassen Jacobsvlinders  Tyria jacobaeae, 

fam Beervlinders, Arctiidae) 

8.7.2013. Westzaan.  Pinkenland. Veenmosrietland Op Kleine Watereppe. Rietmaskerbij 

Hylaeus pectoralis ♀ 2x en ♂. 

10.12. Alkmaar.♀ grote wintervlinder ( Arannis defoliara) op tuinhek in de Frans Halsstraat. 

(Richard Witte) 

13.12. Alkmaar. Zuidelijke boomsprinkhaan. 

(Meconema meridionale) Frans Halsstraat 10. 
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Bijlagen insecten 

 

Bijlage Pa-1.  Bergen aan Zee Parnassia 9.6.2013  14.00- 16.00 Bewolkt en winderig 

Orde Spinnen. 

Rietstrekspin- Tetragnata striata 

Duinrenspin- Thanatus striatus 

Klasse Zespotigen 

Subklasse Insekten (Insecta) 

orde Soort (nl – we) Bijzonder heden 

Haften 

(Ephemeroptera) 

Haft of ééndagsvlieg- Ephemeroptera. Soort?  

Libellen (Odonata) Lantaarntje- Ischura elegans 

Azuurjuffer- Coenagrion puella 

Watersnuffel- Enallagma cyathigerum 

Vuurjuffer- Pyrrhosoma nymphula 

 

Sprinkhanen en 

krekels (Orthoptera) 

Duinsabelsprinkhaan- Platycleis albopunctata 

Knopsprietje- Myrmelotetrix maculatus 

Grote groene sabelsprinkhaan- Tettigonia viridissima 

Zanddoorntje- Tetrix ceperoi 

 

 

 

nymph 

Snavelinsekten  ( 

Hemiptera) 

Spuugbeestje- Philaenus spumarius 

(Slanke wants)- Stenodema calcarata?laevigatum? 

larve 

Kevers (Coleoptera) Kleine wespenbok- Clytus arietis 

Citroenlieveheersbeest- Psyllobora 22-punctata 

Grijze weekschildkever? 

 

Schietmotten en 

kokerjuffers  

(Trichoptera) 

Bruine soort?  

Vlinders 

(Lepidoptera) 

  

 Macro- dag   

Macro- nacht Ratelaarspanner Perizoma albulata  

Micro Kardinaalsmuts stippelmot -Yponomeuta cagnagella 

Meidoornstippelmot - Y. padella 

Lichte zandvedermot- Gillmeria pallydactyla 

Gewone zakjesdrager-  Psyche casta 

Geelbandlangsprietmot- Nemophora degeerella 

Vroege grasmot- Crambus lathoniellus 

Muntvlindertje- Pyraustra aurata 

Rupsen 

 

Rupsen 

Bladmijn wondklaver 

Zakje met rups 

Vliegen en muggen 

(Diptrera) 

Keizersvlieg- Lucilia caesar 

Langpootmug-Tipula spec. 

Mineervlieg- Agromyza nana 

 

Dansvlieg- Empis tesselata 

Prachtvlieg- Rivellia syngenesae 

Slankpootvlieg- ? 

Terrasjeskommazweefvlieg-Eupeodes corollae ♂ 

Puntbijvlieg- Eristales menorum ♀ 

Gewone kopermantel- Ferdinandea cuprea♀ 

Snorzweefvlieg--Episyrphus balteatus 

Huisvlieg (Muscidae)- Coenosia spec. 

Roetsbruine kromlijf- Sicus ferruginatus ♂ 

 

 

Mijn op wondklaver 

(Anthyllis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommelparasiet 

Vliesvleugeligen 

(Hymenoptera) 

Akkerhommel- Bombus pascorum 

Kleine aardhommel- B. lucorum 

Gewone franjegroefbij- Lasioglossum sexstrigatum ♂ 
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Bijlage Pa-2 Bergen aan Zee Parnassia  9.7.2013  14.00- 16.00 Bewolkt en winderig. 

Klasse Spinachtigen (Arachnida) 

Kennethiella trisetossa- lift mee met de muurwesp Ancistrocerus gazella ♂ 

Snuitmijt (?)- zuigt bloed bij de muurwesp Ancistocerus trifasciatus ♂. 

Klasse Zespotigen (Hexapoda) 

Subklasse Insekten (Insecta) 

orde Soort  (nl - we) bijzonderheden 

Libellen (Odonata) Azuurjuffer- Coenagrion puella  

Vlinders 

(Lepidoptera) 

  

Macro- dag Bruin zandoogje- Mariola jurtina  

Macro- nacht   

Micro   

Schorpioenvliegen 

(Mecoptera) 

  

Vliegen en muggen 

(Diptrera) 

 Sluipvlieg - Cylindromya interrupta  

Vliesvleugeligen 

(Hymenoptera) 

Gewone franjegroefbij- Lasioglossum sextrigatum ♀ 

Blauwe metselbij- Osmia caerulescens ♂ 

Pluimvoetbij - Dasypoda plumipes ♂ 

Grote wolbij- Anthidium manicatum ♂ 

Behangersbij- Megachile centuncularis ♂ 

Gewone maskerbij- Hylaeus communis ♂ (2x) 

Poldermaskerbij- Hylaeus confusus ♂ 

Metselwesp- Ancistocerus gazella ♂ 

Metselwesp – A. trifasciatus ♂ 

Graafwesp- Psenulus pallipes ♀, 2♂ 

Graafwesp -Trypoxylon medium ♂ 

Graafwesp- Pemphredon lugubris ♀ 

Goudwesp- Chrysis cyanea ♀, 2♂ 

Goudwesp- Chrysis ignata ♂ 

Gewone zandspinnendoder-Arachnospila anceps ♀ 

Bonte muurspinnendoder- Agenioideus cinctellus ♀ 

 

 

 

 

 

 

 

Met mijten 

Met mijt 

 

 Bijlage Pa-3 Bergen aan Zee parnassia 1.9.2013  14.00- 16.00 Bewolkt. 

Klasse Zespotigen (Hexapoda) 

Subklasse Springstaarten (Collembola) 

Mierspringstaart 

Subklasse Insekten (Insecta) 

orde Soort (nl - we) bijzonderheden 

Libellen (Odonata) Houtpantserjuffer ♂ - Chalcolestes viridis 

Bruinrode heidelibel – Sympetrum striolatum 

Bloedrode heidelibel – Sympetrum sanguineum 

 

Sprinkhanen en 

krekels (Orthoptera) 

Bruine sprinkhaan- Chorthippus brunneus 

Gewoon spitskopje- Conocephalus dorsalis 

Grote groene sabelsprinkhaan – Tettigonia viridissima 

Knopsprietje – Myrmeleotettix maculatus 

Boomsprinkhaan- Meconema thalassium 

 

Snavelinsekten  ( 

Hemiptera) 

Graswants – Stenodema laevigatum 

Groene stinkwants - Palomenas prasina 
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Kevers (Coleoptera) 7 stippelig lieveheersbeestje – Coccinella 

septumpunctata 

 

Vlinders 

(Lepidoptera) 

  

Macro- dag Bont zandoogje – Pararge aegeria 

Klein koolwitje – Pieris rapae 

Icarus blauwtje – Polyomatus icarus 

 

Macro- nacht   

Micro Witte eikenvouwmot - Phylloricter harrisella 

 Kardinaalsmutsstippelmot -  Ypomeuta cagnagella 

Variabele spitskopmot -Ypsolopha ustella 

Printplaatmot- Phyllocnistis xenia 

Vouwmijnmot op eik 

Imago 

imago 

slakkenspoormijnen op 

witte abeel 

Vliegen en muggen 

(Diptrera) 

Blinde bij - Eristalis tenax 

Bosbijvlieg - E. horticula 

Bessenbandzweefvlieg - Syrphus ribesii 

Snorzweefvlieg - Episyrphus balteatus 

Gewone kopermantel - Fernandea cuprea 

Gewone citroen zweefvlieg- Xanthogramma 

pedissequum 

Rietvlieg ? 

 

 

 

 

 

 

 

slakkenparasiet 

Vliesvleugeligen 

(Hymenoptera) 

Koekoekshommel? 

Akkerhommel- Bombus pascuorum 

Boomhommel 

Groefbij ♂ 

 

 

Bijlage Hortus Alkmaar- 1 13.7.2013 

Subklasse Insekten (Insecta) 

orde Soort (ne - we) bijzonderheden 

Libellen 

(Odonata) 

Platbuik -libellula depressa  

Vliesvleugeligen 

(Hymenoptera) 

Helmkruidbladwesp- Tentredo scrophularia  2♂ 

 

 

 

 

Gewone goudwesp- Chrysis ignita 

Koolzwarte metselspinnendoder- Auplopus 

carbonarius 

Gewone zandspinnendoder- Arachnospila anceps 

Steekmuggendoder- Crossocerus quadrimaculatus ♂  

Kleine zeefwesp- Crabro peltarius ♂ 

Breedbandzandbij- Andrena synadelpha  ♀ 

 

Gewone Franjegroefbij - Lasioglossum sexstrigatum ♂ 

Weidehommel- Bombus pratorum ♂ 

Akkerhommel- Bombus pascuorum ♂ 

Aardhommel 

Boomhommel 

Weide maskerbij- Hylaeus incongruus (was: gibbus)- 

♀ 2x 

Tuinmaskerbij- Hylaeus hyalinatus ♂ 

Gewone maskerbij- Hylaeus communis ♂ 

Resedamaskerbij- Hylaeus signatus ♂ 2x 

Bladwesp die met hangende 

achterpoten vliegt. Rupsen 

eten bladen van de 

helmkruidfamiie. 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste vondst in Noord-

Holland. 
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Bijlage Hortus Alkmaar- 2 6.9.2013  Nationale Nachtvlinder Nacht 

Verslag en foto‟s: John van Roosmalen. 

Hieronder de lijst van waargenomen vlindersoorten, per nachtvlinderfamilie, eerst de micro‟s, dan de macro‟s, 

op taxonomische volgorde, zoals gehanteerd door microlepidoptera.nl en de vlinderstichting, respectievelijk. Met 

ruim 70 soorten en aanzienlijke aantallen van sommige soorten kan het beslist een goede nacht genoemd worden 

voor begin september en de hortus dus ook als interessante locatie. 

 

Orde Vlinders Lepidoptera 

Micro‟s 

Nr Nederlandse naam 

 

Wetenschappelijke naam Aantal 

op licht 

Aantal op 

smeer 

Dwergmineermotten Nepticulidae 

1 Dwergmineermot spec. Nepticulidae spec. 1  

Echte motten Tineidae 

2 Gele pelsmot Tinea trinotella 1  

Spitskopmotten Ypsolophidae 

3 Eikenspitskopmot Ypsolopha alpella 1  

Koolmotten Plutellidae 

4 Koolmotje Plutella xylostella 4  

5 Gemarmerd koolmotje Plutella porrectella 1  

Mineermotten Gracillariidae 

6 Wilgenslakkenspoormot Phyllocnistis saligna 1  

Gladkopjes Praydidae 

7 Essenmot Prays fraxinella 3  

8 Bruine essenmot Prays ruficeps 6  

Spinselmotten Yponomeutidae 

9 Doornspinnertje Scythropia crataegella 1  

10 Stippelmot spec. Yponomeuta spec. 6  

Grasmineermotten Elachistidae 

11 Grijsgevlekte grasmineermot Elachista maculicerusella 1  

Bladrollers Tortricidae 

12 Gehoekte boogbladroller Acleris rhombana 2  

13 Witschouderbladroller Acleris variegana 1  

14 Zilvervlekbladroller Pseudargyrotoza conwagana 1  

15 Kersenbladroller Pandemis cerasana 1  

16 Leverkleurige bladroller Pandemis heparana 2  

17 Koolbladroller Clepsis spectrana 1  

18 Grote witvlakbladroller Hedya ochroleucana 1  

19 Pinguintje Hedya salicella 1  

20 Brandnetelbladroller Celypha lacunana 2  

21 Topspinnertje Rhopobota naevana 1  

22 Hertshooibladroller Lathronympha strigana 1  

23 Gewone spiegelmot Cydia splendana 2  

24 Bleke vlekwortelmot Dichrorampha simpliciana 1  

Vedermotten Pterophoridae 

25 Scherphoekvedermot Amblyptilia acanthadactyla 1  

26 Windevedermot Emmelina monodactyla 1  

Grasmotten Crambidae 

27 Gepijlde grasmot Agriphila geniculea 4  

28 Kroosvlindertje Cataclysta lemnata 3  

29 Duikermot Acentria ephemerella 2  

30 Muntvlindertje Pyrausta aurata 2  

31 Parelmoermot Pleuroptya ruralis 3  

 

Macro‟s. 

 

Nr Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aantal Aantal op 

http://microlepidoptera.nl/soorten/thumbnail_index.php?familie=Yponomeutidae&type=lijst


38 
 

 op licht smeer 

 

Spanners Geometridae 

32 Lieveling Timandra comae 1  

33 Paardenbloemspanner Idaea seriata 2  

34 Vierbandspanner spec. Xanthorhoe ferrugata/spadicearia 1  

35 Zwartbandspanner Xanthorhoe fluctuata 3  

36 Gewone bandspanner Epirrhoe alternata 1  

37 Witvlakdwergspanner Eupithecia succenturiata 1  

38 Zwartkamdwergspanner Gymnoscelis rufifasciata 6  

39 Hagendoornvlinder Opisthograptis luteolata 7  

40 Geelschouderspanner Ennomos alniaria 1  

41 Taxusspikkelspanner Peribatodes rhomboidaria 3  

42 Ringspikkelspanner Hypomecis punctinalis 1 rups 

43 Appeltak Campaea margaritata 13  

Spinneruilen Erebidae 

44 Rood weeskind Catocala nupta (1) 5 

45 Stro-uiltje Rivula sericealis 1  

46 Bruine snuituil Hypena proboscidalis 5  

47 Moerasmicro-uil Hypenodes humidalis 1  

Uilen Noctuidae 

48 Gewone velduil Agrotis segetum 5 1 

49 Puta-uil Agrotis puta 3  

50 Haarbos Ochropleura plecta 2  

51 Huismoeder Noctua pronuba 30 3 

52 Volgeling Noctua comes 4  

53 Breedbandhuismoeder Noctua fimbriata 2  

54 Kleine breedbandhuismoeder Noctua janthina 2  

55 

Open-breedbandhuismoeder / Kleine 

breedbandhuismoeder Noctua janthe / janthina 2 

 

56 Gewone breedvleugeluil Diarsia rubi 3  

57 Zwarte-c-uil Xestia c-nigrum 15  

58 Vierkantvlekuil Xestia xanthographa 6 1 

59 Spurrie-uil Anarta trifolii 3  

60 Kooluil Mamestra brassicae 1  

61 Groente-uil Lacanobia oleracea 4  

62 Witstipgrasuil Mythimna albipuncta 5 1 

63 Bruine herfstuil Agrochola circellaris 1  

64 Essengouduil Atethmia centrago 1  

65 Piramidevlinder Amphipyra pyramidea 5 20 

66 Schijnpiramidevlinder Amphipyra berbera  3 

67 Agaatvlinder Phlogophora meticulosa 4  

68 Aardappelstengelboorder Hydraecia micacea 1  

69 Herfst-rietboorder Rhizedra lutosa 2  

70 Egale stofuil Hoplodrina blanda 3  

71 Zuidelijke stofuil Hoplodrina ambigua 10  

72 Koperuil Diachrysia chrysitis 8  

73 Getekende gamma-uil Macdunnoughia confusa 1  

74 Goudvenstertje Plusia festucae 3  

75 Gamma-uil Autographa gamma 5  

 

Nog toevoegen: Bladrollers Tortricidae 76 Anjermot Cacoecimorpha pronubana 1 

 

N.B. Het is waarschijnlijk dat het rode weeskind dat op licht kwam in eerste instantie op de smeer af was 

gekomen. Het totaal aantal is 5. 
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Andere soorten insecten, die op het licht afkwamen. 

 

orde Soort ( ne – we) bijzonderheden 

Snavelinsekten  ( 
Hemiptera) 

Berkenschildwants- Elasmostetus interstinctus 
(Cicade) - Jassus lanio 
Schildwants - Pentatoma rufipes 
Bootsman – Notonecta glauca 
Spinnende watertor – Hydrophylus aterrinus 

 

Kevers (Coleoptera) Roomvlek lieveheersbeest-  
Meeldauw lieveheersbeest - Halyzia 
sedecimguttata 
Veelkleurig lieveheersbeest- Harmonia axyridis 
var. spectabilis 
Idem - H.axyridis var.succinea 

 

Schietmotten en 
kokerjuffers  
(Trichoptera) 

(Schietmot)   Limnephilus marmoratus  

Vliegen en muggen 
(Diptrera) 

(Grasvlieg) - Opomyza germinationis 
(Grasvlieg) - Opomyza spec. 

Larven leven in de bladeren 
van grassen 

Vliesvleugeligen 
(Hymenoptera) 

(Sluipwesp) - Metopius fuscipennis 
(Sluipwesp) -Enocospilus merdarius 

Nachtelijke sluipwespen 

 

Bijlagen Groene voet 

In de onderstaande bijlagen  stand A tm E voor de volgende biotopen: 

A. Bosrand en zoom. 

B. Vaste planten (Ingeplanten stukken). 

C. Bloemrijk grasland (Gras en tuinwallen). 

D. Kort gras, zandpad en fruitbomen ( ook gras en zand rond vijver) 

E. Vijver en rand met moerasplanten 

 

Bijlage Groene Voet 1. 1.4.2013 en 18.4. 2013 

1.4. Kleine vos (Aglais urtica) – D. 

18.4. 

Subklasse Insekten (Insecta) 

orde Soort (nl - we) A,B,C,D of E 

Sprinkhanen en krekels 

(Orthoptera) 

1 bruine sprinkhaan -Chorthippus brunneus E 

Vlinders (Lepidoptera) Kleine vos - Aglais urtica D 

Vliesvleugeligen 

(Hymenoptera) 

1♀ingesnoerde groefbij- Lasioglossum minutissimum 

1♂roodbuikje - Andrena ventralis 

1♂Grijze rimpelrug- Andrena tibialis- op paarse kruisbloem 

2♂Grasbij- A. flavipes- patrouileren boven open grond. 

1♀Steenhommel -Bombus lapidarus 

1♀Aardhommel - B.terrestris 

1♀Akkerhommel - B. pascuorum 

1♂Vroege zandbij - Andrena praecox- op klein hoefblad. 

1♂Gewone dwergzandbij - A. minutula. 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

D 

D 
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Groene Voet 2. 21.4. 2013 

orde Soort (nl - we) A,B,C,D of E 

Kevers (Coleoptera) 7 stippelig lhb -  Coccinella septumpunctata  

Vlinders (Lepidoptera)   

Macro- dag 1Kleine vos- Aglais urticae. B 

Vliegen en muggen 

(Diptrera) 

Strontvlieg- Scatophaga stercoraria 

Vleesvlieg - Pollinia spec. 

 

Vliesvleugeligen 

(Hymenoptera) 

1♀kortsprietwespbij- Nomada fucata - koekoek van grasbij. 

2♂roodgatje-  A. haemorrhoa. 

1♂Witkopdwergzandbij - A.subopaca. 

1♂Vroege zandbij - Andrena praecox- op klein hoefblad. 

1♂Gewone dwergzandbij - A. minutula. 

1 ♂ Grasbij - Andrena flavipes 

Aardhommel – Bombus terrestris 

Steenhommel – B. lapidarius 

B 

A 

A 

 

 

Groene Voet  3.  6.6.2013. 

Subklasse Insekten (Insecta) 

orde Soort (nl - we) A,B,C,D of E. 

Libellen (Odonata) ♂ vuurjuffer-  Pyrrhosoma nymphula  

♀ Lantaarntje – Ischnura elegans 

A 

A 

Kevers (Coleoptera) 3x rood soldaatje-  Cantharis rufa 

Roodkop vuurkever- Pyrochroa serraticornis 

Rozenkever – Phyllopertjha horticola  

Zwartpoot soldaatje- Cantharis rustica 

Oranjekleurig veelkleurig lhb- Harmonia axyridis var. 

succinea 

 Idem- Harmonia axyridis var. conspicea 

Groene bladsnuitkever- Phyllobius pomaceus 

A 

A 

A 

A 

A 

 

A 

A 

Vlinders (Lepidoptera)   

Macro- dag 3x Boomblauwtje – Celastrina argiolus 

Zandoogje – Pararge aecheria 

Veel klein koolwitje – Pieris rapae 

 Icarus blauwtje- Polyommatus icarus 

A 

A 

Overal 

A 

Vliegen en muggen 

(Diptera) 

Myolea lucida 

Neocnemodon spec. 2x 

Lucilla caesar ? 

Dioctria atricapilla 

Dolichopodidae ? 

Knobbelbollenzweefvlieg-Eumerus funeralis 

Menuetzweefvlieg - Syritta pipiens 

Grote langlijf- Sphaerophoria scripta 

Calliopum spec. 

Gewoon weidegitje - Cheilosia albitrais 

Grote dansvlieg -Empis tessalata 

Gewone langsprietplatbek  - Pipizella viduata 

Pendelzweefvlieg- Helophilus pendulus 

Slanke driehoekzweefvlieg-Melanostoma scalare 

Miltogramma ? 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

A,C 

A,C 

A,C 

A,C 

D 

D 

Vliesvleugeligen 

(Hymenoptera) 

3x Houtwesp 

Aardhommel - Bombus terrestris 

♀ Grote koekoekshommel - Bombus vestalis 

♀ Gewone koekoekshommel- Bombus campestris 

A 

B 

B 

B 
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Honingbij – Apis mellifera 

Akkkerhommel – B. pascuorum 

♀ Blauwe metselbij – Osmia caerulescens. Op witte klaver. 

Koolzwarte metselspinnendoder – Auplopus carbonarius 

♀ Gewone borstelspinnendoder- Anoplius infuscatus 

Sluipwesp ? 

Bladwesp ? – Tentredo campestris 

♂, ♀ Bladwesp/ - Tentredopsis sordida 

3x ♀ Gewone kleine wespbij- Nomada flavoguttata 

♀ donkere wespbij- N. marschamella 

♀ roodsprietwespbij- N. fulvicornis 

♀ geeltipje – N. sheppardana 

3♀  witkop dwergzandbij - Andrena subopaca 

♂ Bladluizendoder - Pemphredon inornata 

♂ spieswesp – Oxybelis bipunctata 

♂ muurwesp- Ancistocerus gazella 

♀ Roodbuikje  -Andrena ventralis 

♀ bladwesp – Athalia cordata 

D 

D 

A 

A 

D 

A 

A 

C 

A, C 

C 

D 

D 

A 

A 

A 

A,C 

B 

C,D 

 

Groene Voet 4. 8.7.2013  

Subklasse Insekten (Insecta) 

orde Soort (nl -we) bijzonderheden 

Libellen (Odonata) Lantaarntje – Ischnura elegans 

♀ steenrode heidelibel – Sympetrum vulgatum 

Gewone oeverlibel- Orthretum cancellatum 

A, B 

A 

Sprinkhanen en krekels 

(Orthoptera) 

♂ Kustsprinkhaan – Chortippus albomarginatus 

♂ Bruine sprinkhaan- C. brunneus 

Struiksprinkhaan – Leptophyes punctatissima 

 

A 

A,B 

A 

Oorwormen 

(Dermaptera) 

oorworm A 

Snavelinsekten  ( 

Hemiptera) 

  

Kevers (Coleoptera) Soldaatje – Cantharis rufa A 

Schietmotten en 

kokerjuffers  

(Trichoptera) 

  

Vlinders (Lepidoptera)   

Macro- dag Bruin zandoogje – Maniola jurtina 

Dagpauwoog – Aglais io 

Kleine vos – Aglias urticae 

Atalanta -  Vanessa atalanta 

A 

B 

B 

Macro- nacht   

Micro Muntmotje – Pyrausta aurata B 

Schorpioenvliegen 

(Mecoptera) 

Schorpioenvlieg- Panorpa communis A 

Vliegen en muggen 

(Diptrera) 

Pendelzweefvlieg- Helophylus pendulus 

Gewone Korsetzweefvlieg – Neoasia podagrica 

Hommelbijvlieg – Eristalis intricaria 

Wapenvlieg – Chloromya formosa 

♂ kustgitje -  Cheilosia vernalis 

♀ Geel platvoetje - Platycheiris fulviventris 

Kleine woudzwever – Criorhina berberina 

♂ Roestbruinee kromlijf- Sicus ferrugineus 

A, B 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

A 

Vliesvleugeligen 

(Hymenoptera) 

Groene bladwesp- Rhogogaster viridis. 

Bladwesp – Tenthredo campestris ? 

Honingbij – Apis mellifera 

A 

A 

A, B 
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Boomhommel – Bombus hypnorum 

Aardhommel – B. terrestris 

Steenhommel – B. lapidarius 

Akkkerhommel – B. pascuorum 

Weidehommel – B. pratorum 

Gewone koekoekshommel – B. campestris 

Gewone dwergzandbij - Andrena minutula 

Grasbij -  Andrena flavipes. 

♂ Kattestaartbij – Anthophora furcata 

 Noordse zaagpootspinnendoder- Priocnemis fennica ♂ 

Tuinspinnendoder- Caliadurgus fasciatellus 

♀ Gewone zandspinnendoder- Arachnospila anceps 

♂ Knoopwesp- Cerceris rybyensis 

♂ Gewone maskerbij- Hylaeus communis 

♀ Parkbrons groefbij- Halictus tumulorum 

3 ♂Ingesnoerde groefbij-  Lasioglossum minutissimum 

♂Geeltipje-  Nomada sheppardana 

♀ gewone geurgroefbij- Lasioglossum calceatum 

♂,♀ Gewone dwergzandbij- Andrena minutula Tweede 

generatie 

♀ Witkop dwergzandbij- A. subopaca Tweede generatie? 

♂ Grasbij A. flavipes 

2 ♂ Tuinbehangersbij- Megachile centuncularis 

♂ Gewone koekoekshommel  Bombus campestris 

A 

A, B 

A, B 

A, B 

A 

B 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

 

Bijlage Groene Voet  5. 17.7. Resultaten van bezoek Daan Wolfskeel aan de tuin. 

Klasse Spinachtigen (Arachnida) 

Elzenerfhoekmijt- Eriophyes inangulis: gal op elzenblad. 

Subklasse Insekten (Insecta) 

orde Soort (nl - we) A, B, C, D of E. 

Libellen (Odonata) 2 lantaarntjes – Ischnura elegans 

2 gewone oeverlibellen – Orthretum cancellatum 

 

Vlinders (Lepidoptera)   

Macro- dag Veel bruine zandoogjes – Maniola jurtina  

Macro- nacht Hagedoornvlinder – Opistograptis luteolata 

2 Witte schaduwspanner – Lomographa temerata 

 

Schorpioenvliegen 

(Mecoptera) 

Gewone schorpioenvlieg – Panorpa communis.  

Vliegen en muggen 

(Diptrera) 

Aulagromyza luteoscutellata, mijn op rode kamperfoelie.  

Vliesvleugeligen 

(Hymenoptera) 

Akkerhommel – Bombus pascuorum 

Steenhommel – Bombus lapidarius 

Aardhommel – Bombus terrestris 

Honingbij – Apis mellifera 

♂ Slobkousbij ?- Macropus europaea - op bosandoorn;  

5 ♀ slobkousbij? Bij nesten in zandrichel 

 

 

 

 

D 

D 

 

Groene Voet 6. Pieter Korstanje 3.8. 2013 

Subklasse Insekten (Insecta) 

orde Soort (nl - we) A,B,C,D of E 

Libellen (Odonata) Paardenbijter – Aeschna mixta 

Steenrode heidelibel – Sympetrum vulgatum 

 

Vlinders (Lepidoptera), 

Macro-dag 

9x Dagpauwoog – Aglais io 

15 x bruin zandoogje- Maniola jurtina 

3x groot koolwitje – Pieris brassicae 

 



43 
 

2x klein koolwitje – Pieris rapae 

1x klein geaderd witje – Pieris napi 

1x Atalanta – Vanessa atalanta 

10x Icarusblauwtje – Polyomatus  icarus 

2x boomblauwtje -  Celastrina argiolis 

1x zwartsprietdikkopje – Thymeolicus lineola 

1x landkaartje -  Araschnia levana 

3x gehakkelde aurelia – Polygonia c-album 

( eerder dit jaar: 

Citroenvlinder – Gonepteryx rhamni 

Distelvlinder – Vanessa cardui  ) 

Vliegen en muggen 

(Diptrera) 

Stadsreus – Volucella zonaria  

 

Bijlage Groene Voet 7. 25. 8. 2013  

Subklasse Insekten (Insecta) 

orde Soort (ne - we) A,B,C,D of E 

Libellen (Odonata) Sympetrum spec. 

Vroege glazenmaker – Aeshna isosceles 

Bruinrode heidelibel – Sympetrum striolatum 

A 

A,C 

A,B,C 

Sprinkhanen en krekels 

(Orthoptera) 

  

Oorwormen 

(Dermaptera) 

  

Snavelinsekten  ( 

Hemiptera) 

Graswants- Stenodema laevigata 

Koolwants – Eurydema oleracea 

Bessenwants- Dolycoris baccarum 

? Groene appelwants – Lycocorus pabulinus  

Spuugbeestje – Philaenus spumarius 

 

Kevers (Coleoptera) kortschildkever A 

Schietmotten en 

kokerjuffers  

(Trichoptera) 

  

Vlinders (Lepidoptera)   

Macro- dag Citroenvlinder – Gonepteryx rhamni 

Boomblauwtje – Celastrina argiolis 

1♂,2 ♀♀ Icarusblauwtje – Polyomatus icarus 

Kleine vuurvlinder – Lycaena phleas 

Kleine Vos – Aglais urtica 

Groot koolwitje – Pieris brassicae 

A 

A 

A,B,C 

A 

B 

B 

Macro- nacht Huismoeder – Noctua pronuba 

Stro-uiltje – Rivula sericaelis 

Gamma uil – Autographa gamma 

A 

A 

A 

Micro Muntmotje – Pyrausta aurata  

Schorpioenvliegen 

(Mecoptera) 

Gewone schorpienvlieg – Panorpa communis A 

Vliegen en muggen 

(Diptrera) 

Keizersvlieg? – Lucilla caesar 

Dambordvlieg -  Sarcophaga carnaria 

Pendel zweefvlieg – Helophylus pendulus 

Blinde bij – Eristalis tenax 

Doodshoofd zweefvlieg – Myathropa florea 

Bosbijvlieg - Eristalis horticola 

Hommelbijvlieg- E. intricarius 

Grote langlijf- Sphaerophoria scripta 

Bretel-wimperzweefvlieg – Dasysyrphus albostriatus 

A 

A,C 

B 

B 

B 

B 

 

A 

Vliesvleugeligen 

(Hymenoptera) 

Goudwesp - Chrysis ignita 

Gewone wesp - Vespula vulgaris 

A,B 

A 
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♂,♀ Akkerhommel – Bombus pascorum 

♂, ♀Aardhommel – Bombus terrestris 

Gewone koekoekshommel - Bombus campestris 

Steenhommel – B. lapidarius 

Sluipwesp 

Honingbij – Apis mellifera 

Knoopwesp - Cerceris rybiensis 

Grote bladsnijder- Megachile willughbiella 

Gewone zandspinnedoder - Arachnospila anceps ♀ 

2♀ Parkbronsgroefbij-  Halictus tumulorum 

♂ knoopwesp- Cerceris rybyensis 

♀ muurwesp- Ancistrocerus trifasciatus 

♀Gewone franje groefbij-  Lasioglossum sexstrigatum 

♀ Graafwesp-  Ectemius cavifrons  

Schildwesp- Braconide: Chelonus spec. 

A,B 

A,B 

B 

A,B 

A 

B 

B 

B 

A, E (zandrand) 

A 

B 

B 

C.E (zandrand) 

C 

E (zandrand) 

 

Bijlage Groene Voet 8. 5.10.2013 

 Namenlijst van de gevonden mineerders (vliegen, vlinders en vliesvleugeligen) in Vlindertuin  De Groene Voet, 

Alkmaar op de NMM 5.10.2013. 

Orde soort Nederlandse naam Mijn in (aantal) 

Diptera Agromyza alnivora Elzenmineervlieg Zwarte els 

 Agromyza  phragmitidis  Riet 

 Aulagromyza hendeliana  Rode kamperfoelie 

    

 Aulagromyza luteoscutellata  Rode kamperfoelie 

 Liriomyza demeyeri  Bijvoet 

 Liriomyza strigata  Koninginnenkruid 

 Phytomyza agromyzina  Rode kornoelje 

 Phytomyza  cirsii  Akkerdistel 

 Phytomyza podagrariae  Zevenblad 

 Phytomyza cf. spondylii  Reuzenberenklauw 

 Trypeta artemisiae Oranjebruine 
alsemboorvlieg 

Bijvoet 

    

Lepidoptera 
(micro’s) 

Bucculatrix thoracella Lindeooglapmot Linde 

 Bucculatrix ulmella Eikenooglapmot Eik, rups daalt neer 

 Caliptilia hemidactylella Bonte esdoornsteltmot Spaanse aak 

 Caliptilia rufipennela Donkere esdoornsteltmot Noorse esdoorn 

 Choreutis pariana Appelskeletteermot Appel  (venstervraat en 
pseudomijn) 

 Coleophora lineolea Andoornkokermot Bosandoorn (5) 

 Coleophora serratella Bruingrijze kokermot Vanaf Berk 

 Ectoedemia septembrella Hertshooimineermot Hertshooi (5) 

 Epermenia chaerophyllella Mineerborstelmot Reuzenberenklauw 

 Gracillaria syringella Seringensteltmot Liguster 

 Lyonetia clerkella Hangmatmot Berk (7); Appel (1) 

 Parornix devoniella Gewone zebramot Hazelaar 

 Parornix finitimella Sleedoornzebramot Sleedoorn (diverse) 

 Phyllonorycter acerifoliela Spaanse aakvouwmot Spaanse aak 

 Phyllonorycter coryli Hazelaarblaasmot Hazelaar (diverse) 

 Phyllonorycter 
emberizaepennela 

Kamperfoelievouwmot Rode kamperfoelie (1) 

 Phyllonorycter harrisella Witte eikenvouwmot Zomereik (1) 
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 Phyllonorycter nicellii Hazelaarvouwmot Hazelaar (diverse) 

 Phyllonorycter quercifoliella Gewone eikenvouwmot Zomereik (2) 

 Phyllonorycter rajella Gewone elzenvouwmot Zwarte els (5) 

 Phyllonorycter stettinensis Elzenblaasmijnmot Zwarte els 

 Phyllonorycter  ulmifoliella Berkenvouwmot Berk (1) 

    

 Stigmella anomalella Bruine rozenmineermot Roos 

 Stigmella hybnerella Meidoornmineermot Meidoorn (2) 

 Stigmella microtheriella Maagdelijke mineermot Hazelaar (3) 

 Stigmella plagicollela Pruimenballonmot Sleedoorn (diverse) 

 Stigmella spendidissimella Bosbramenmineermot Braam (5) 

 Stigmella tiliae Lindemineermot Linde (1) 

 Stigmella ulmivora Iepenmineermot Iep (3) 

    

Hymenoptera 
(Bladwespen) 

Fenusa dohrnii Elzenmineerwesp Zwarte els 

 Metallus lanceolatus  Nagelkruid 
 

Tijdens deze NMM werden ook de volgende wantsen waargenomen: 

Groene stinkwants- Palomena prasina 

Meidoornschildwants- Acanthosoma haemorrhoidale 

Graswants- Stenodema laevigata. 

Gewone bloemenwants- Anthocoris nemorum.  

Kleidocerys resedae 

 

9. Uitleiding 
We eindigen dit verslag met een paar wensen. 

Het zou mooi zijn als in de toekomst  de indeling van de verslagen van de verschillende werkgroepen  

wat uniformer gaan worden zodat er in het verslag (nog) meer eenheid gaat ontstaan. 

Een ander punt van aandacht is de codering- indien van toepassing- van de biotopen waarin de 

werkgroepen actief zijn.  Kunnen  en willen we gebruik maken van de InterProvinciale Inventarisatie- 

eenheden ( IPI-codes)?  

Als in de toekomst ook de Vogelwerkgroep Alkmaar een bijdrage aan het Veldbiologisch Jaarverslag 

kan en wil leveren  bestrijkt zo’n verslag  een groot deel van de flora en fauna  in ons werkgebied. 

Hier liggen dus nog wat taken voor de veldbiologische secretaris. 

Tot slot. Moge de grote hoeveelheid gegevens, bijeengebracht in de verschillende jaarverslagen,  

over ‘onze’ natuur, die natuur ten goede komen. 

 


