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Inleiding 

Tijdens een bijeenkomst van een aantal natuurhistorische secretarissen in Den Haag hoorde ik het  één van 

hen zeggen: “natuurstudie is de ‘core business” van de KNNV’. Met die uitspraak ben ik het van harte eens. 

Bij ons in Alkmaar krijgt die studie vorm in een aantal werkgroepen. Ik noem ze nog maar even. De Planten en 

Mossen werkgroep, die regelmatig verslag doen van hun activiteiten. De Strandwerkgroep met haar periodiek 

“De Knorhaan”. De Insectenwerkgroep, de zoogdierwerkgroep en de Hydrobiologische werkgroep ( De laatste 

groep was in 2014 niet actief). De Paddenstoelenwerkgroep “De Noordkop’ is een werkgroep van de 

Mycologische vereniging, die nauw samenwerkt met onze afdeling en na elke excursie de deelnemers een 

verslag stuurt.  

Hebben we geen Vogelwerkgroep? Nee. Zoals al in een vorig verslag werd gemeld bestaat er in Alkmaar een 

zelfstandige vogelwerkgroep, die vogels inventariseert en acties ter bescherming onderneemt. 

De IJsvogelwerkgroep, een samenwerking tussen de 

Vogelwerkgroep Alkmaar en onze KNNV afdeling 

bestudeert niet alleen de soort maar neemt ook allerlei 

maatregelen om de vogels te beschermen. 

De bijzondere werkgroep is de werkgroep Vlindertuin 

Groene Voet. Hierin werken KNNV, IVN en de 

bewonersgroep BAM nauw samen om deze 

insectenvriendelijke tuin zo aantrekkelijk mogelijk te 

maken en te houden voor insecten en wijkbewoners. 

Tot slot noem ik nog de dinsdag- en woensdaggroep. Die 

zijn meer gericht op natuurbeleving, ook een speerpunt 

van de KNNV. Zij leveren aan dit verslag geen bijdrage 

omdat hun activiteiten niet op het gebied van de 

natuurstudie liggen. 

Alle bovengenoemde werkgroepen hebben weer hun bijdrage geleverd 

aan dit Veld Biologische Jaarverslag 2014 van onze afdeling. Ik dank 

daarvoor van harte de coördinatoren. Wilbert Kerkhof wordt weer 

bedankt voor de lay out. 

Om het geheel leesbaar te maken zijn bijna alle waarnemingen 

opgenomen in bijlagen. Wie in het geheel geïnteresseerd is leze het eerste 

deel van dit verslag. Wie belang stelt in bepaalde soorten of  soortgroepen 

verwijs ik naar de uitgebreide bijlagen. 

Hans Nieuwenhuijsen, Veldbiologische Secretaris van de KNNV, afdeling 

regio Alkmaar. 
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Jaarverslag Plantenwerkgroep 

 

De Plantenwerkgroep heeft afgelopen jaar tien inventarisatie-excursies georganiseerd. Er werd een grote 

diversiteit aan gebieden bezocht. In onderstaand overzicht een weergave van de bezoeken aan enkele 

oeverlandjes van de Schermerboezem, een drietal Alkmaarse stadsexcursies en een bezoek aan de heischrale 

graslanden van de Damlanderpolder bij Bergen. De Plantenwerkgroep heeft afgelopen jaar zes nieuwsbrieven 

uit laten komen met informatie over de inventarisatieresultaten, plantennieuwtjes en excursie-

aankondigingen. 

 

Oevers van vaarten 

 

Oeverland langs Schermerringvaart 

We bekeken op 3 juni een stukje oeverland (IPI-code 263: Riet- en 

biezenland) langs de Schermerringvaart. Een mooi stukje 

veenmosrietland, met veel veenmos en soorten als poelruit - Thalictrum 

flavum, moerasbasterdwederik - Epilobium palustre, grote wederik - 

Lysimachoia vulgaris en pollen pluimzegge - Carex paniculata. 

Het veenmosrietland is in beheer bij Staatsbosbeheer en wordt jaarlijks 

gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd, zodat er verschraling van de 

bodem optreedt.  

Naast smalle stekelvaren - Dryopteris carthusiana stond er veel 

kamvaren - Dryopteris cristata in het veenmosrietland. Dryopteris komt 

van het Griekse drys of dryos (eik) en pteris (varen), waarmee bedoeld 

wordt een varen die op een eik kan groeien. Cristata betekent " 

kamdragend" . 

 

Verder vonden we een padden-

stoeltje waarvan we dachten dat het 

een wasplaat was. Martijn Oud heeft aan de hand van een foto de soort 

gedetermineerd en kwam uit op het Broos vuurzwammetje - Hygrocybe 

helobia. Een soort die als bedreigd op de Rode Lijst staat. 

  

Oeverstrook kanaal Omval-Kolhorn 

We onderzochten op 24 juni een smalle strook oeverland (IPI-code 263: 

Riet- en biezenland) achter de Twuyvermolen bij Sint Pancras. Het 

oeverland was een ondoordringbare rietruigte, die weinig soortenrijk was. 

Hier en daar kwamen plekken met poelruit - Thalictrum flavum  voor die 

mooi in bloei stond. Ter hoogte van de molen groeit de Duitse dot - Salix 

dasyclados. We hadden moeite om deze te herkennen. 

We namen vervolgens een kijkje aan de zuidzijde van de spoorlijn, waar de 

oever verder loopt, richting de brede rietstrook van de Beverkoog. Hier 

wordt gewerkt aan een nieuwe brug over het kanaal.  

Op het zandige dijklichaam (IPI-code 511: Braakliggend terrein) vonden we diverse soorten meldes, kleine 

varkenskers - Lepidium didymum en doornappel - Datura stramonium. 

 

poelruit 

kamvaren 
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Even verder stond langs de oever een fraai exemplaar van het geoord 

helmkruid - Scrophularia auriculata. Een prachtige plant die je zo in je tuin 

zou willen. Misschien is de soort ontsnapt uit de Hortus, een paar honderd 

meter verderop. Langs de oever staat verder hier en daar sporkehout -

Rhamnus frangula en wegedoorn - Rhamnus cathartica. Ook groeit er 

heggenrank - Bryonia dioica. 

 

 

 

 

 

Stadsnatuur 

Nassaukwartier 

De straten rondom het Nassauplein in Alkmaar werden afgestruind (IPI-code 526: Binnensteden en 

woonwijken). Er werden maar liefst 120 soorten aangestreept! Leuk was de vondst van de rode 

aardbeispinazie - Chenopodium foliosum. Alhoewel het niet geheel duidelijk was of het om een spontane 

vestiging gaat, of misschien toch uitzaai betreft. We kwamen drienerfmuur - Moehringia trinervia tegen, een 

soort die je verder in de stad weinig aantreft. Giftige jongens, zoals hondspeterselie - Aethusa cynapium en 

dolle kervel - Chaerophyllum temulum passeerden we. Een bekende groeiplaats van het piramideklokje - 

Campanula pyramidalis werd aangedaan. Ook het akkerklokje - Campanula rapunculoides en het prachtklokje - 

Campanula persicifolia kwamen we tegen. Harig vingergras - Digitaria sanguinalis en groene naaldaar - Setaria 

viridis vertoonden zich. Klein glaskruid - Parietaria judaica is in deze wijk al langer te vinden. Op muurtjes 

vonden we tongvaren - Asplenium scolopendrium en muurleeuwenbek - Cymbalaria muralis. Zomerfijnstraal - 

Erigeron annuus en overblijvende ossentong lijken zich blijvend te hebben gevestigd in het stedelijk milieu. 

 

Op de muurtjes rond de kerk aan de Nassaulaan werden 

de varentjes geteld. Dit hebben we al eerder gedaan, 

zodat een vergelijking mogelijk is: 2001: 300 muurvarens - 

Asplenium ruta-muraria, 2014: 560 muurvarens. De 

muurvaren heeft het op deze plek dus nog steeds naar zijn 

zin. 

 

Schermereiland 

Het Schermereiland heeft alles voor een interessante 

plantengroei: begroeide oevers, braakliggende terreinen, 

oude muren en huizen met tuinen. En inderdaad, de 

vegetatie is er divers. We streepten zo’n 130 soorten aan. 

 

 

pluimzegge 
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Een bijzondere vondst was de dubbelkelk - Picris echioides. Een soort die een tiental jaar geleden in en rond de 

Kleimeer was te vinden. Het verspreidings-kaartje van Floron laat zien dat dubbelkelk in Zeeland en Limburg in 

veel kilometerhokken wordt gevonden. In Noord-Holland is de verspreiding minder dicht.  

 

 

Een andere leuke vondst was het kransgras - Cynosurus 

cristatus. Deze soort is relatief nieuw en duikt hier en daar 

op in de stad. 

 

Op de muren van de Schermerpoort staan al jaren 

tongvarens. Ze staan er dit jaar mooi ontwikkeld bij. 

 

 

 

 

 

Bergerhof 

 

Opnieuw een stadsexcursie. Op 5 augustus brachten we een bezoek aan de wijk 

Bergerhof en omgeving, achter het station. Een gevarieerde buurt met aardig 

wat kruiden tussen de straatstenen. Leuk was de vondst van kransmuur - 

Polycarpon tetraphyllum, dat zich in één straat op verschillende plekken liet 

vinden. Jaap Kuip werd enthousiast over enkele reusachtige laurierwilgen - Salix 

pentandra. 

 

Een braakliggend terrein dat de afgelopen jaren gesaneerd is, bracht een 

nieuwe vloed aan soorten. Hier stond, tussen een grote hoeveelheid hanepoot - 

Echinochloa crus-gall, o.a. pluimgierst - Panicum miliaceum, gevleugeld hertshooi - Hypericum tetrapterum, 

keizerskaars - Verbascum phlomoides, geelrode naaldaar - Setaria pumila en drie soorten honingklaver: 

citroengele honingklaver - Melilotus officinalis, goudgele honingklaver - Melilotus altissimus en witte 

honingklaver - Melilotus albus. Op het parkeerterrein van In-Holland vonden we naast straatliefdegras - 

Eragrostis pilosa ook het klein liefdegras - Eragrostis minor, waarmee voor deze een nieuwe groeiplaats is 

ontdekt. 

 

Uiteindelijk stond de teller op maar liefst 160 

soorten! En dat in die paar uur dat wij er rond 

struinden. De stadsnatuur wordt steeds 

interessanter. 

 

 

 

 

 

 

 

tongvaren 

aardbeispinazie 

dubbelkelk 

http://www.verspreidingsatlas.nl/1716
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Bijzondere plantengroei in de Damlanderpolder 

 

Het terrein van Natuurmonumenten in de Damlanderpolder heeft een 

bijzondere plantengroei. Dit heeft te maken met de 

ontstaansgeschiedenis van het natuurgebied. Het terrein is niet openbaar 

toegankelijk, maar als Plantenwerkgroep heb je soms het voorrecht om 

op plekken te komen die voor andere gesloten blijven. 

 

In de tijd dat veel gronden omgezand werden om als bollengrond dienst 

te doen is ook begonnen om de gronden die het huidige natuurgebied 

vormen om te zetten. Toen bleek dat dit niet was toegestaan zijn de 

bollen er uiteindelijk niet gekomen. Er lag toen wel een laag maagdelijk 

zand aan de oppervlakte. In 1994 heeft Natuurmonumenten het terrein 

aangekocht. Er is sinds die tijd een zeer schrale vegetatie op ontstaan met 

duinsoorten en soorten van heischraal grasland (IPI code 244). De 

plantengroei is destijds een handje geholpen met maaisel uit het 

Zwanenwater. De Plantenwerkgroep heeft in juni een ronde gemaakt 

over de graslanden van Natuurmonumenten. Een paar jaar terug hebben 

we dat ook al een keer gedaan, zodat enigszins bekend was wat we 

konden verwachten. 

 

De voedsel- en kalkarme grond in de van nature kleiige polder zorgt voor 

afwijkende vegetatie. De afgelopen jaren is er een toename te zien van 

struikhei - Calluna vulgaris en kraaihei - Empetrum nigrum. Op een 

enkele plek is ook dopheide - Erica tetralix te vinden. Naast veel 

rietorchis - Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa staan er grote 

zwermen gevlekte orchis - Dactylorhiza maculata subsp. maculata, die 

het hier uitstekend doet en soms hoge bloeiwijzen vormt. Verder is er op 

enkele locaties welriekende nachtorchis - Platanthera bifolia te vinden. 

Bijzonder is verder de groeiplaats van het heidekartelblad - Pedicularis 

sylvatica. De meeste plantjes hiervan waren in juni al uitgebloeid. Ook de 

groeiplaats van deze soort breidt zich langzaam uit. 

 

Een curieuze verschijning is de cranberry - Vaccinium macrocarpon. 

Fraaie cyclaamachtige bloemen liggen aan ranke stengels op de grond. 

Vermoedelijk is de soort hier beland via een bessenpit in een 

vogelpoepje. Of er binnenkort grote cranberryvelden gaan ontstaan, 

verwacht ik niet, aangezien het gebied in de zomer toch wel vrij droog is. 

Verder vonden we stekelbrem - Genista anglica. Deze soort was hier een 

jaar eerder al aangetroffen door Kees Roobeek, die het terrein regelmatig 

afstruint. 

De graslanden worden begraasd door enkele paardjes die nieuwsgierig 

hun neus in onze zaken stoken. De paarden houden blijkbaar niet van 

orchideeën, want er was maar een enkele orchidee afgeknaagd. 

heidekartelblad 

gevlekte orchis 

cranberry 
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Er zijn inmiddels diverse varensoorten in het gebied 

opgedoken. Zo staat er hier en daar eikvaren - Polypodium 

vulgare. Meer bijzonder is een rijtje koningsvarens - Osmunda 

regalis, die het hier uitstekend doen. Hier vlakbij is een toef 

dubbelloof - Blechnum spicant  opgeschoten. Een soort die in 

het nabij gelegen Oude Hof eveneens is te vinden. Voorheen 

zijn er ook wolfsklauwsoorten aangetroffen in het gebied. Deze 

konden we niet meer terugvinden. Mogelijk dat de graslanden 

hier toch te droog voor zijn. Op de zandgrond staan verder 

interessante soorten als klein vogelpootje -  Ornithopus 

perpusillus, oorsilene - Silene otites, dwergviltkruid - Filago 

minima en echt duizendguldenkruid - Centaurium erythrae. 

 

De vegetatie van de Damlanderpolder is nog steeds in ontwikkeling. De heide breidt zich verder uit en er 

komen nieuwe soorten bij die zich in het gebied vestigen en handhaven. De opslag van bomen en struiken 

wordt tegengegaan. Wat de paardjes niet afknabbelen wordt door vrijwilligers uit de grond getrokken, zodat 

bosvorming wordt voorkomen. Kortom een bijzonder gebied dat de moeite waard is om in ontwikkeling te 

blijven volgen. 

 

Mossenwerkgroep 

 

De Mossenwerkgroep is actief in het winterhalfjaar. Terwijl de hogere planten zich hebben terug getrokken in 

de grond, of als zaadje wachten op betere tijden, zijn de mossen nu op z’n best. De Mossenwerkgroep komt 

iedere dinsdagavond bij elkaar om meegebrachte vondsten te determineren. Dat is best lastig werk en op een 

avond bekijken we maar een handjevol vondsten. 

In februari is er een excursie georganiseerd. Er werd een 

kilometerhok uitgeplozen (km-hok 108-522) in de binnenduinrand 

tussen Bergen en Schoorl, bij manege Poelenburg aan de 

Duinweg. Hier is een verscheidenheid aan biotopen te vinden, wat 

gunstig is voor de soortenrijkdom.  

Het onderzochte gebied is onder te verdelen in de volgende IPI 

eenheden: 124 gemengd loof-naaldbos, 171 houtwal, 612 

parkeerplaats en 611 verharde wegen met berm. Veel vondsten 

zijn meegenomen om met behulp van de  microscoop nader op 

naam te brengen. 

Langs de ruige randen van de parkeerplaats bij Poelenburg zijn een aantal algemene soorten te vinden die 
typerend zijn voor dit type groeiplaats. Gewoon dikkopmos - Brachythecium rutabulum is daarbij de meest 
algemene soort, samen met bleek dikkopmos - Brachythecium albicans en  haakmos - Rhytidiadelphus 
squarrosus. Op een hele vochtige plek vinden we gewoon puntmos - Calliergonella cuspidata. 
 
Houtwallen 
De houtwallen langs het Poelenburgerlaantje hebben deels een besloten en deels een open karakter. Ook de 
hoeveelheid strooisel op de bodem verschilt. Waar de vegetatie meer open is, met een niet te dikke 
strooisellaag, komt gewoon sterremos - Mnium hornum voor, samen met groot rimpelmos - Atrichum 
undulatum.  
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neptunusmos 

 
Op enkele vlieren staat gewone haarmuts - Orthotrichum affine en grijze haarmuts - Orthotrichum diaphanum. 
Een algemeen voorkomende soort is verder fijn laddermos - Kindbergia praelonga. Deze soort komt overigens 
in alle onderzochte biotopen voor. Twee andere soorten die pleksgewjjs zeer algemeen zijn betreffen gewoon 
pluisdraadmos - Amblystegium serpens en purpersteeltje - Ceratodon purpureus. 
 
Op enkele stobben werd boomsnavelmos - Rhynchostegium confertum aangetroffen. Deze soort is in het veld 
lastig te onderscheiden. Onder de microscoop is pas zekerheid verkregen. De verspreidingsatlas van de BLWG 
zegt over boomsnavelmos: “Rhynchostegium confertum komt voor op steen, schors en hout, bij voorkeur op 
plaatsen die wat voedselrijker zijn. Evenals een aantal dikkopmossen van voedselrijke schors lijkt deze soort 
toegenomen te zijn. Het huidige verspreidingsbeeld laat ook bij boomsnavelmos vooral recente inventarisatie-
activiteit zien. Het is de vraag of er gebieden zijn waar de soort thans nog ontbreekt. Bij inventarisaties in de nu 
nog witte gebieden zal het verspreidingsbeeld ongetwijfeld nog veel aanvullingen krijgen al worden niet 
kapselende plakkaatjes van boomsnavelmos nog wel eens over het hoofd gezien. Gelukkig kapselt de soort 
vaak overvloedig.” 
 
Gemengd loofbos  
Het bos in de binnenduinrand langs de Duinweg bestaat uit loofhout, met hier en daar wat naaldhout. Er staat 
veel beuk, verder zomereik, berk en verschillende naaldhoutsoorten. Soms is het bos zeer dicht en is er geen 
ondergroei aanwezig. Op andere delen, waar meer licht de bodem kan bereiken is de ondergroei diverser. 
Soorten die het meest algemeen voorkomen zijn gewoon klauwtjesmos - Hypnum cupressiforme en grijs 
kronkelsteeltje - Campylopus introflexus. Grote delen van de bodem zijn door deze twee soorten bedekt. Op 
enkele zeer open plekken komt fraai haarmos - Polytrichum formosum en zandhaarmos - Polytrichum 
juniperinum.  
 
We vonden een viertal levermossoorten, waaronder drie soorten kantmos. Twee hiervan, gewoon kantmos - 
Lophocolea bidentata en gedrongen kantmos - Lophocolea heterophylla zijn bekende soorten uit de 
duinbossen. De derde soort, gaaf kantmos - Lophocolea semiteres, is een nieuwkomer. Sinds enkele jaren is dit 
mos bezig met een opmars. Langs steeds meer paden in de duinen wordt het mosje aangetroffen. 
 
In de nieuwsbrief Kijk op Exoten, nr. 1 uit 2012, uitgegeven door RAVON, wordt over gaaf kantmos geschreven: 
“Gaaf kantmos komt van oorsprong op het zuidelijk halfrond voor en werd rond 1980 op een aantal plekken in 
West-Europa ingevoerd. Dat kan gebeurd zijn vanuit aangevoerde planten en bomen in tuinen. De soort heeft 
zich vervolgens langzaam rondom de plekken van introductie uitgebreid. Belgisch onderzoek toonde aan dat 
van een willekeurig exemplaar precies kan worden gezegd van welke introductieplek deze afkomstig is.  
 
Gaaf kantmos komt alleen op zandgrond voor, vooral in eikenbossen en 
naaldbossen. Omdat de meeste introducties in het zuiden van Nederland 
en in België plaatsvonden, is de soort nu vooral in Noord-Brabant en in de 
duinen van Zuid-Holland algemeen. Maar daar komt langzaam 
verandering in. Elk jaar worden er nieuwe plekken ontdekt ten noorden 
van de grote rivieren. De Utrechtse Heuvelrug en de zuidrand van de 
Veluwe zijn recent voor het eerst gekoloniseerd en sporadisch wordt de 
soort ook in o.a. Drenthe en op de Wadden gevonden. Het zal ongetwijfeld 
niet lang meer duren voordat de soort ook daar een algemene verschijning 
wordt. Een echte plaag is gaaf kantmos niet geworden. Zo heeft de soort 
geen andere zeldzame of bedreigde mossen verdrongen” 
Voor de Schoorlse Duinen kan gesteld worden dat de soort er in de 
afgelopen vijf jaar een algemene soort is geworden. Verder vonden we 
neptunusmos - Lepidozia reptans. Deze levermossoort groeit op vochtige 
walkantjes en mijdt plekken met direct zonlicht.   
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Op open plekken in het mos groeit heide klauwtjesmos - Hypnum jutlandicum, samen met groot laddermos - 
Pseudoscleropodium purum en gewoon gaffeltandmos - Dicranum scoparium. Op enkele locaties komt groot 
gaffeltandmos - Dicranum majus. Ook het zeer fraaie kussentjesmos - Leucobryum glaucum wordt gevonden, 
evenals het groot platmos - Plagiothecium nemorale. 
Op een enkele naast het pad staat rond boogsterrenmos - Plagiomnium affine, een fraai mos, dat in het veld 
goed is te herkennen. 
 
Naast het al eerder genoemde grijs kronkelsteeltje zijn er twee andere Campylopus-soorten te vinden. Een 
grappig mosje is het breekblaadje - Campylopus pyriformis. Wanneer je plantjes hiervan een aai geeft breken 
er kleine blaadjes af, waaruit elders weer een nieuw plantje kan groeien. Een soort die hier erg op lijkt is het 
boskronkelsteeltje - Campylopus flexuosus, alleen zitten de blaadjes van deze soort stevig vast. Een andere 
zeer algemene soort is het gewoon pluisjesmos - Dicranella heteromalla. 
 
Het geplooid snavelmos - Eurhynchium striatum gaf ons hoofdbrekens. In het veld gingen de gedachten eerder 
uit naar struikmos - Thamnobryum alopecurum, maar determinatie met de microscoop bracht ons op geplooid 
snavelmos. Een soort die overigens niet zeldzaam is. 
 
Langs de bosrand, wanneer we over het fietspad weer terug naar 
de startlocatie lopen, vinden we enkele beuken met een 
interessante mosbegroeiing. Zo groeit er broedhaarmuts - 
Orthotrichum lyellii. Broedhaarmuts is een haarmutssoort die 
gemakkelijk herkenbaar is aan de massa broedkorrels, die soms 
met het blote oog al zichtbaar zijn. Een soort die de afgelopen 
jaren algemener is geworden in onze omgeving. Verder staat er 
bleek boomvorkje - Metzgeria furcata, een levermos en 
knotskroesmos - Ulota bruchii. Twee soorten die eveneens zijn 
toegenomen. De toename van een aantal schorsbewonende 
soorten heeft waarschijnlijk te maken met de verminderde 
luchtverontreiniging. 
 
Wegen en bermen 
Het tegelpad langs de Duinweg herbergt de laatste soorten van de excursie. Op de delen die weinig worden 
betreden is een mosbegroeiing te vinden met algemene soorten als gedraaid knikmos - Bryum capillare, 
gewoon muursterretje - Tortula muralis, gewoon muisjesmos - Grimmia pulvinata, maar ook met klein 
duinsterretje - Syntrichia ruralis var. Calcicola in de spleten tussen de tegels. Het blijft immers de 
binnenduinrand.  
Tussen de trottoirstenen vinden we verder oranjesteeltje. De BLWG-verspreidingsatlas zegt over 
oranjesteeltje: “Bryoerythrophyllum recurvirostre komt op kalkhoudend substraat algemeen en vaak in grote 
aantallen voor. Het mos kan bijvoorbeeld worden gevonden in de kalkrijke duinen, op kalkhoudend gesteente 
en op bomen. In het stedelijk gebied groeit het soms tussen de trottoirtegels. De verspreidingsgegevens lijken 
te wijzen op uitbreiding gedurende de laatste decennia. Of groeit dit mos veel in vroeger relatief slecht 
onderzochte milieus? ” 
 
Bijna veertig soorten zijn er gevonden tijdens de paar uurtjes struinen in dit kilometerhok. Een leuk resultaat! 
 
Pieter Korstanje 
 

 
 
 

breekblaadje 

http://waarneming.nl/user/view/14229?sp=17454&from=2014-02-01&to=2015-01-31&prov=2&month=
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Strandwerkgroep 
 
Henk Witte 
072-5895170 
witte43@gmail.com 
nieuwsbrief “De Knorhaan” 
 
Inleiding 
 
Iedere maand gaat de strandwerkgroep op excursie naar een stukje kust. Meestal binnen de provinciegrenzen 
maar dit jaar ook vier maal daar buiten: Goeree, Tweede Maasvlakte en 2x Zandmotor/Hoek van Holland. 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. 
 
Zandmotor en Hoek van Holland, 25 januari 2014 
 
We hebben eerst het strandgedeelte bezocht tussenTer 
Heijde / Monster en het begin van de Zandmotor. Er lagen 
zo veel mooie schelpen-bankjes dat we al gauw geen last 
meer hadden van de koude wind. Met zo'n 10 liter gruis in 
de auto zijn we op het einde van de middag ook nog even 
naar het strand van Hoek van Holland gegaan. Hier lag 
beduidend minder gruis. We hebben ongeveer een halve 
liter meegenomen om thuis uit te zoeken. 
 
Beide stranden staan onder meer bekend om hun fossiele 
schelpen. De oudste dateren van het Eoceen, gemiddeld 
45 miljoen jaar geleden.  
Wij vonden bij de Zandmotor uit deze periode een 
slotfragment van de zwinkokkel en 4 exemplaren van de de 
Turritella solanderi (een soort penhoren). Ze zijn 80.000 
jaar geleden door de Oerschelde vanuit België naar de 
zandwinput voor de Maasvlakte 2 getransporteerd. 
Uit het gruis kwam ook een fragment van een stoottandje 
te voorschijn dat veel overeenkomsten had met de  
Dentalium costatum. Deze soort leefde in het Plioceen (2½ 
– 5 miljoen jaar geleden). 
 
De schelpen uit het Eemien (115 duizend jaar geleden) 
hebben hier ter plaatse wel geleefd. We vonden bij de 
Zandmotor van deze groep o.a. 3x asgrauwe tolhoren, 5x 
muizenkeuteltje (Bittium reticulatum), 12x Bittium spec., 
1x platte cirkelhoren, 9x verdikte fuikhoren, 62x kleine 
fuikhoren, 11x gestreept priemhorentje, 4x fragment bonte mantel, 1x paardenzadel, 11x dubbeltjesschelp, vrij 
algemeen de geknobbelde hartschelp, 3x fragment pleistocene strandschelp, vrij algemeen de grijze 
tapijtschelp, 5x dichtgestreepte artemisschelp, 12x korfschelp, 1x slotfragment afgeknotte gaper, 3x 
slotfragment van de pholade en 15x zwakgeribte olifantstand. 
 

mailto:witte43@gmail.com
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En dat was nog niet alles. We verzamelden bij de Zandloper 
ook 54x gewone wenteltrap, 2x witte wenteltrap, 1x gekielde 
cirkelslak, 83x gewone trapgevel, 2x breed tandhorentje, 2x 
melkwitte arkschelp, 8x wijde mantel, 2x grote astarte, 19 
fragmenten van de sabelschede, 9x kleine platschelp, 1x 
prismatische dunschaal en 4x geplooide rotsboorder. 
 
Bij Hoek van Holland vonden we o.a.  1 fragment van de 
melkwitte arkschelp, een gave pleistocene strandschelp, 9 
fragmenten van de sabelschede, 1x kleine platschelp, 1x 
geplooide rotsboorder en 1 fragment van de papierschelp. 
 
 

 
Camperduin, 16 februari 2014 
 
Het stormachtige weer van de vorige dagen had jammer 
genoeg niet gezorgd voor interessant aanspoelsel. De 
lijst met waarnemingen was deze keer dan ook niet lang. 
Vermeldenswaard was wel de vondst van een rugschild 
van de gedoornde zeekat. 
 
Egmond aan Zee, 22 maart 2014 
 
Door de stevige wind was de gevoelstemperatuur 
aanzienlijk lager dan 8º. Langs de vloedlijn lag af en toe 
een randje gruis. Het aantal waargenomen soorten bleef 
helaas beperkt. Een leuke vondst is die van een 
prismatische dunschaal in de hoogwaterlijn. Het stomp 
traliehorentje is ook geen alledaagse soort maar 
ontbreekt meestal niet in het gruis van Egmond aan Zee 
en Bergen aan Zee. 
 
Texel, 13 april 2014 
 

Het strandje aan de Mokbaai naast de veerhaven leverde 
enkele tere dunschalen op. Waar wij enkele jaren geleden meer 
exemplaren vonden stond het water nog te hoog. Om de zelfde 
reden vonden we nu ook geen muizenoortjes. 
Op de Noordzeestranden lagen geen gruisbankjes. Het aantal 
soorten bleef daardoor beperkt. Bij paal 9 (Hoornderslag) 
zagen we nogal wat clusters van eikapsels van de wulk. Vaak 
zaten er juveniele wulkjes in en soms ook porseleinkrabbetjes. 
Aan vrij veel clusters zaten mini-eendenmossels vastgehecht. 
Dit verschijnsel hadden we nog niet eerder waargenomen. In 
mei kwam van Ecomare een melding dat er op Texel miljoenen 
exemplaren van de zeldzame geplooide eendenmossel waren 

aangespoeld. Wellicht behoorden onze vondsten ook tot deze 
soort. Van de bonte mantel vonden we 1 exemplaar. De 
geknobbelde hartschelp, de noorse hartschelp en de grijze 
tapijtschelp waren vrij algemeen. 

Jonge geplooide eendenmossels op 

eikapsels van de wulk 
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Op het noordelijker gelegen strand bij Ecomare (paal 17) waren we niet lang geweest. Hier geen geknobbelde 
hartschelpen maar wel opnieuw vrij algemeen de grijze tapijtschelp. Het pronkstuk was een artemisschelp. 
 

Op de soortenlijst voor het strand rond de vuurtoren 
stond merkwaardigerwijs geen enkele buikpotige 
(horen). Dit gemis werd ruimschoots gecompenseerd 
door de grote aantallen langsvliegende grote sterns en, 
dank zij het heldere weer, het uitzicht op Vlieland. Van 
de tweekleppigen vonden we 18 soorten, waaronder 
enkele geknobbelde hartschelpen en grijze 
tapijtschelpen. 
Aan de kant van de Waddenzee hebben we het strandje 
bij Dijkmanshuizen (tussen Oosterend en Oudeschild) 
bezocht. Hier lagen juist heel veel horentjes, verdeeld 
over 5 soorten. Algemeen waren de gewone en ruwe 
alikruik. Vrij algemeen de stompe alikruik en het 
muiltje. Een leuke vondst was die van een scheefhoren. 
Bij de tweekleppigen kwamen we niet verder dan 7 
soorten, veel minder dan langs de Noordzee. 

 
Goeree, 18 mei 2014 
 
We hebben ons ditmaal beperkt tot het haventje bij Ouddorp, het strand aan de zuidkant van de  
Brouwersdam (incl. de spuisluis) en het strand aan de noordkant van de Brouwersdam (een bliksembezoek). 

 
In het haventje van Ouddorp lieten vier soorten 
zakpijpen zich goed bekijken en fotograferen: de paarse 
geleikorst, de knotszakpijp, de doorschijnende zakpijp en 
de slingerzakpijp. De bloemdieren lieten zich 
vertegenwoordigden door de slibanemoon (1x), 
paardenanemoon (enkele), golfbrekeranemoon (enkele) 
en weduweroos (algemeen). Viltwier was ons bij eerdere 
bezoeken nog niet opgevallen.  Van de asgrauwe 
keverslak zagen we twee exemplaren. Het is altijd weer 
leuk om fuikhorens over de bodem te zien 
rondschuifelen. 
 
 
 

Bij de spuisluis zagen we weer de nodige levende purperslakken, 
schaalhorens en paardenanemomen. Het strand aan de zuidkant 
van de Brouwersdam leverde weer heel wat leuke vondsten op. 
We vonden hier één exemplaar van Sphaenotrochus sp., een 
koraaldiertje dat net als de zeeanemonen behoort tot de 
bloemdieren. Op zuidelijker Zeeuwse stranden hebben we 
eerder deze soort  ook gevonden. 
De met afstand meest bijzondere schelpensoort was Haminoea 
navicula. Linda Keesman vond thuis twee fragmenten in het 
meegenomen gruis. Zij heeft een foto geplaatst op de openbare 
facebook-groep van de Nederlandse Macologische Vereniging 

Strand bij de vuurtoren 

zakpijpen en anemonen in de haven 

Haminoea navicula 
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(NVM). Na een discussie tussen enkele schelpenkenners kwam men op deze naam. Het is de tweede, mogelijk 
derde, vondst van deze soort van de Nederlandse stranden. 
Een greep uit de overige vondsten: 4x zwakgeribte olifantstand, 1x sleutelgathoren, 1x gewone schotelhoren, 
1x asgrauwe tolhoren, 29x melkwit traliedrijfhorentje, 28x gewone wenteltrap, 2x witte wenteltrap, 1x groot 
glanshorentje, 28x gekielde cirkelslak, 1x koffieboontje, 1x stekelhoren, 2x kleine fuikhoren, 11x gewone 
trapgevel. 1x hoge trapgevel, algemeen de melkwitte arkschelp, vrij algemeen de bonte mantel, 6x 
dubbeltjesschelp, 1x Parvilucina scaldensis, 1x Astarte cf. sulcata, 2x Digitaria digitaria, 1x Claibornicardia 
aalterensis, 1x scheve kokkel, 1x geknobbelde hartschelp, 15x korfmossel en 1x korfschelp, 
Tijdens het bliksembezoek aan de noordkant van de Brouwersdam vonden we een flink aantal  levende 
stompe alikruiken. Dankzij een paar grepen in het ruim aanwezige schelpengruis hadden we uiteindelijk toch 
nog een aardige soortenlijst, met o.a.: 2x geplooide rotsboorder, 47x melkwit traliedrijfhorentje, 111x vliezig 
drijfhorentje, 15x gewone wenteltrap, 32x gekielde cirkelslak en 1x gewone trapgevel. 
 
Wijk aan Zee (Noordpier), 15 juni 2014 
 
Ondanks het veelvuldig voorkomen van de 
glanzende tepelhoren was er geen veelbelovend 
gruis te vinden. Mede hierdoor werden er weinig 
bijzondere soorten gevonden. Opvallend was het 
grote aantal paardenanemonen in een nis tussen de 
stenen van de pier. Vermeldenswaardig zijn verder 
de vondsten van 2x noorse hartschelp, 1x grijze 
tapijtschelp, 1x gewone wenteltrap en 1x zeevitrage, 
een kolonie mosdiertjes. 
 
 
 
 
Petten, 12 juli 2014 
 
Een extra leuke en leerzame excursie vanwege de deelname van drie leden van de Strandwacht Katwijk-
Noordwijk. Vanaf het strand hadden wij zicht op de vooroeversuppletie ter versterking van de Hondsbossche 
Zeewering. Dat deze suppletie directe gevolgen had voor het aanspoelsel bij Petten bleek o.a. uit de vondsten 
van 1x nagelkrab, 6x helmkrab en 2 scharen van het burchtenkreeftje Pestarella tyrrhena.  

De gorgelpijp, een hydroidpoliep, was vrij algemeen 
aanwezig. Van zowel de slibanemoon als de 
paardenanemoon vonden we één exemplaar. Ook raapten 
we een bos van 6 eikapsels van de hondshaai op. Verder 
lagen er o.a. 1x scheefhoren, 1x gewone wenteltrap, 
eikapsels van de gevlochten fuikhoren, 1x wijde mantel 
(recent), 1x geknobbelde hartschelp, vrij algemeen 
fragmenten van de kleine zwaardschede, 3x fragmenten 
van de grote zwaardschede en 1x grijze tapijtschelp. Er 
lagen veel schelpen op het strand en een heel klein deel 
daarvan was veelbelovend gruis. Een zeldzame vondst 
daarin was een vers exemplaar van het geribt 
zeeklitschelpje. Verder een tweede scheefhoren en nog 
drie gewone wenteltrapjes, 8x vliezig drijfhorentje, 8x 
muizenkeuteltje, 1x Bittium jadertinum,  1x gewone 
penhoren, 1x melkwit priemhorentje, 2x oubliehoren, 2x 
kleine platschelp, 1x ovale venusschelp en 1x korfschelp.   

Paardenanemonen boven water 

paardenanemoon onder water 
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Huisduinen, 10 augustus 2014 
 
Vanaf restaurant Nogal Wiedus zijn we weer een stukje naar het zuiden gelopen. Enkele aangespoelde 
slibanemonen lieten zich goed bekijken. Verder vonden we o.a. een levende gewone schaalhoren, 4x 
muizenkeuteltje sp., 1x gewone wenteltrap, 1x gekielde cirkelslak, 1x wijde mantel, enkele fragmenten van de 
bonte mantel, 1x paardenzadel, 1x tere hartschelp, 4x geknobbelde hartschelp, vrij algemeen noorse 
hartschelp, enkele fragmenten kleine zwaardschede, 4x grijze tapijtschelp, 1x ovale venusschelp en 5x 
korfschelp. 
 
Tweede Maasvlakte, 14 september 2014 
 
Het werd tijd dat we eens op excursie gingen 
naar dit strand dat al weer een tijdje voor 
bezoekers is opengesteld. We hadden al veel 
gelezen over vondsten van botten uit de periode 
dat de Noordzee een toendragebied was. Er 
leken ook veel fossiele schelpen voor te komen, 
net als bij de Zandmotor. We vonden  zowaar 
een stukje ivoor van een mammoet-slagtand! De 
berichten over fossiele schelpen waren ook niet 
overdreven. Meestal daterend uit het Eemien 
(tussen de laatste twee ijstijden). We raapten uit 
die categorie ook olifantstanden op. Deze 
weekdieren worden hoogstens enkele 
centimeters lang. 
 
De meest aansprekende vondsten: 14 stukjes 
van de fossiele driekantige kalkkokerworm (Eemien), 1x muizenkeuteltje, 3x gewone wenteltrap, 5x 
stekelhoren, 7x kleine fuikhoren, 12x gewone trapgevel, 1x spoelhoren, 4x melkwitte arkschelp, 1x wijde 
mantel juv., 14x bonte mantel, 1x gewelfde mantel, 11x paardenzadel, 3x dubbeltjesschelp, 22x grote astarte, 
algemeen geknobbelde hartschelp,  6x fragment brede strandschelp, 7x fossiele fragmenten grote 
strandschelp, 2x fragment pleistocene strandschelp, algemeen gewone otterschelp, zowel recent als fossiel, 3x 
grote zwaardschede, 3x topje messchede, 2x geplooide zonneschelp, 1x wrattige venusschelp,  1x gewone 
artemisschelp, 1x dichtgestreepte artemisschelp, vrij algemeen grijze tapijtschelp, 10x korfmossel, 6x 
korfschelp, 1x fragment pholade en 5x zwakgeribte olifantstand. 
 
 

Petten, 5 oktober 2014 
 
Al vanaf de vorige zandsuppletie op het Pettemer strand en 
zeker vanaf de start van de zandsuppletie voor de 
Hondsbossche Zeewering is er hier voor de strandwerkgroep 
veel te beleven. Echt bijzondere waarnemingen waren deze 
keer een purperslak, een tere hartschelp en twee 
fragmenten van de eierschelp. 
Al langere tijd is bekend dat in de Noordzee en de 
Waddenzee naast de zeedruif een andere ribkwal, de 
Amerikaanse ribkwal, massaal kan voorkomen.  
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Tijdens deze excursie ontdekten we voor het eerst enkele 
exemplaren van deze soort op het strand. Wellicht 
hebben we de nieuwkomer tot nu toe over het hoofd 
gezien.   
Andere interessante waarnemingen zijn o.a. 3x 
brakwateralikruik, 1x melkwit traliedrijfhorentje, 3x 
vliezig drijfhorentje, 5x muizenkeuteltje sp., 1x gewone 
penhoren, 3x gewone wenteltrap, 2x gekielde cirkelslak, 
3x gewone trapgevel, 1x oubliehoren, 1x bonte mantel, 
1x topje van de messchede, 2x grijze tapijtschelp en 2x 
geplooide rotsboorder. 
 
 
 
 
 
 
Hoek van Holland en Zandmotor, 15 november 2014 
 

Ondanks de gestaag vallende motregen werden op beide locaties weer 
leuke waarnemingen gedaan, maar minder dan op 25 januari jl. Tussen Ter 
Heijde/Monster en de Zandmotor lag in tegenstelling tot de vorige excursie 
geen gruis. Wel soms dikke lagen grovere schelpen. 
Een mooie vondst bij Hoek van Holland was een gave spoelhoren. Later 
kwam er uit het meegenomen gruis zelfs nog een tweede bij. Andere 
vondsten van deze locatie: 2x melkwit traliedrijfhorentje, 10x gewone 
wenteltrap,  2x kleine fuikhoren, 2x gewone trapgevel, 5x wijde mantel, 1x 
fragment bonte mantel, 4x slotfragment sabelschede, 2x kleine platschelp, 
6x geplooide rotsboorder en 1x zwakgeribte olifantstand.    
Bij de Zandmotor vonden we o.a. 1x wijde mantel, 1x bonte mantel, 1x 
paardenzadel, algemeen de geknobbelde hartschelp, vrij algemeen de 
noorse hartschelp, 1x slotfragment brede strandschelp, 2x pleistocene 
strandschelp, zeer algemeen de gewone otterschelp (veel doubletten, ook 
juveniel), vrij algemeen de grijze tapijtschelp en 1x dichtgestreepte 
artemisschelp. 

 
Zuidpier IJmuiden, 3 december 2014 
 
Ondanks de flinke storm van de vorige dag hadden de 
meeuwen maar weinig schelpen met vleesresten tot 
hun beschikking. Wel lagen er meer dan gemiddelde 
aantallen doubletten, o.a. van het zaagje en het 
nonnetje. Enkele stukken zacht hout met boorgaten 
bevatten kleppen van de Amerikaanse en de witte 
boormossel. Er was heel weinig gruis om mee naar 
huis te nemen. 
 Op de soortenlijst zien we o.a.: 2x vliezig 
drijfhorentje, 2x gewone wenteltrap, 3x muiltje, 2x 
ovaal zeeklitschelpje (waarvan 1 doublet), 4x 
tweetandschelpje, een los eikapsel en een bos met 
14 eikapsels van de hondshaai. 
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Insectenwerkgroep KNNV Alkmaar 2014- excursies. 

Inleiding 

Dit jaar omvatten de werkzaamheden van de insectenwerkgroep twee activiteiten: excursies en 

inventarisaties. Het verslag valt dus in twee delen uiteen: eerst de excursies en daarna de inventarisaties. Per 

excursie of  geïnventariseerd terrein worden opvallende zaken besproken. Alle gegevens zijn aan het einde van 

het verslag toegevoegd als bijlagen. 

In willekeurige volgorde bedanken we de volgende personen, die op één of andere wijze hun bijdrage aan dit 

verslag hebben geleverd, hetzij door foto’s, hetzij door determineren, hetzij door registreren, hetzij door het 

leveren van tekst:   

John van Roosmalen, Luc van Knijnsberg, Daan Wolfskeel, 

Wilbert Kerkhof, Ad van Halem, Peter Boer, Henk de Bruijn, 

Tom Damm, Pieter Korstanje en Coen de Rijk. 

Hans Nieuwenhuijsen is verantwoordelijk voor dit verslag. 

We danken Wilbert Kerkhof voor de lay out.  

Nog een mededeling en oproep: Het was het laatste jaar van 

Hans Nieuwenhuijsen als coördinator. Er is nog geen 

opvolger gevonden. 

Excursies en individuele activiteiten. 

Datum Plaats A’foort 
coördinaten 

IPI code Groep(en) 

6.4. PWN 106-521 121. Pinusbos mieren 

1.6 Bakkum, IJsbaan 104-508 352 Duinmeertje 
143 loofbos op 
vochtige,voedselrijke 
grond 

libellen 

 27.6 (NNN) Rekerhout 112.2-518.4 523 Park nachtvlinders 

18/19. 7 Kennemerstrand 99- 496 213 Natte duinvallei 
214 Open duingebied 
151 Duinstruweel 

nachtvlinders 

3.8.  Kennemerstrand 99- 496 213 Natte duinvallei 
214 Open duingebied 
151 Duinstruweel 

Bijen en wespen 

21.9. PWN Egmond 104- 515 214 Open duingebied Sprinkhanen 
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De resultaten van de excursies en individuele activiteiten. 

6.4. 2014 Mieren in de duinen (zie bijlage E1). 

Onder leiding van Peter Boer zijn  twee leden van de werkgroep op zoek gegaan naar de mieren. Er werden zes 

mierensoorten gevonden. 

Twee bijzondere vondsten moeten vermeld worden. Allereerst de vele landschietmotten op een rode 

bosmiernest. Zie daarvoor verder BLAD 36. Juni 2014. Het is niet bekend wat de aard is van deze relatie. 

Hebben de mieren er voordeel van? Of de schietmotten? 

Minstens zo bijzonder was de blauwwratschimmel op rode bosmieren in een nest vlak bij de voormalige 

Uilenvanger. Waarschijnlijk heeft de schimmel voordeel van deze relatie, maar wat het betekent voor de 

mieren is onduidelijk. 

1.6.2014 Libellen in de duinen.(zie bijlage E2).  

Onder leiding van Wilbert Kerkhof.  

Met drie deelnemers is met mooi weer de IJsbaan langs de 

Zeeweg bij Castricum bezocht. Er werden vier soorten 

juffers en vier echte libellen gezien. De vroege 

glazenmaker (Aeshna isoceles) en de glassnijder 

(Brachytron pratense) waren hier de verwachtte maar wel 

leukste waarnemingen. 

Het tweede deel van de excursie voerde naar de poel bij 

de Westert. Het nieuwe meertje op de oude plaats van de 

vroegere parkeerplaats bij Egmond Binnen. De leukste 

waarneming hier was een vrouwtje tengere grasjuffer 

(Ischnura pumilio). Dit is een soort die nog niet zo lang in 

onze duinen bekend is maar wel landelijk aan een opmars 

bezig is. 

Buiten de libellen werden er ook enkel sprinkhanen en 

wespen gevonden. Zie bijlage 

27.6.2014. nachtvlinders in het park.  

Nationale Nachtvlinder Nacht. (zie bijlage E3).  

Deze jaarlijkse gebeurtenis stond weer onder leiding van John van 

Roosmalen. Hij hield eerst een korte inleiding en vervolgens werd 

post gevat bij een aantal lakens. Ook was er hier en daar lokkende 

smeer aangebracht maar daar kwam niets op af. 

Vermeldenswaard is de hommelnestmot                (Aphomia 

sociella), een wasmot. De larven van deze microvlinder eten de 

was van de hommelbroedcellen en – voorraadcellen. Ze kunnen 

een plaag zijn in zo’n nest. Ik herinner mij een nestkast met een 

boomhommel nest. Toen ik de kast aan het einde van het seizoen 

open maakte bleek de hele kast gevuld met spinsel met hier en 

daar een dode mot. 

Vroege glazenmaker 
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Op het laken komen ook interessante sluipwespen af. Een 

hele interessante is een Mesochorus soort, een hyperparasiet, 

die haar ei legt in de larve van een parasiet, die weer in een 

rups leeft, een soort Russisch poppetjes effect. 

Natuurlijk komen er volop muggen naar het laken, maar ook 

vliegen. We zagen soorten uit de families van de waterdazen, 

oevervliegen en echte vliegen. 

In totaal werden 113 soorten nachtvlinders waargenomen: 60 

macro’s en 53 micro’s. 

 

18/19.7.2014. Nachtvlinders in de duinen (Kennemerstrand). Individuele excursie. (zie bijlage E4).  

foto’s John van Roosmalen 

Op het Kennemerstrand 

groeit inmiddels een zeer 

rijke en gevarieerde 

vegetatie. In totaal werden 

er 217 (!) soorten nacht-

vlinders        waargenomen: 

105 macro’s en 217 micro’s.  

 

 

3.8. 2014. Bijen en wespen in de duinen (Kennemerstrand). O.l.v. Hans Nieuwenhuijsen (Zie bijlage E5). 

Zoals uit de bijlage E5 valt op te maken hebben we niet alleen gelet op bijen en wespen. Toch wil ik twee 

soorten bijen naar voren halen. Allereerst de gedoornde slakkenhuisbij, een zeldzame soort, die zijn nest in 

een leeg slakkenhuis maakt. Er is een plek met bloeiende heelblaadjes waar de vrouwtjes altijd te vinden zijn, 

druk stuifmeel verzamelend in hun buikschuiers. 

De Nederlandse naam van Epeolus cruciger , de heideviltbij, is nogal verwarrend. Er is hier geen hei te 

bekennen. Het is echter een broedparasiet van een aantal zijdebij soorten zoals de. de heizijdebij (die hier niet 

voorkomt), de schorzijdebij ( die hier waarschijnlijk niet voorkomt en pas in augustus vliegt) en de donkere 

zijdebij, die ik hier nog niet gevonden heb maar hier wel kan voorkomen. Opvallend is dat we vorig jaar om 

deze tijd wel de wormkruidbij ( Colletes daviesanus) hebben aangetroffen. Ik denk dat de heideviltbij hier 

waarschijnlijk parasiteert op de wormkruidbij en dat is bijzonder want deze relatie wordt niet in de literatuur 

vermeld.  

 

 

 

Hoefbladvedermot Honingklavervouwmot 
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21.9.2014. Sprinkhanen in de duinen( Egmomd, De Bleek). 

O.l.v. Wilbert Kerkhof.(Zie bijlage E6). 

Ook in het goede seizoen kan het wel eens tegenvallen bij het 

zoeken naar sprinkhanen. De ongeveer 10 deelnemers pasten 

maar net onder het luifeltje van het informatiepaneel aan het 

begin van de Bleek. Tussen de buien door zijn er toch nog zes 

soorten sprinkhanen gevonden.   

 

 

 

Insectenwerkgroep  2014. Inventarisaties 

data plaats A’foort 
coördinaten 

IPI code 

2.3.; 24.4.; 17.5.;24.6.; 
30.7. 

Vlindertuin Groene 
Voet 

112.3- 519.7 523 Park 

22.8. Alkmaarse 
Nachtvlindernacht 

Vlindertuin Groene 
Voet 

112.3- 519.7 523 Park 

4.5.; 14.8. Parnassia 103.9- 519.3 151 Duinstruweel 
245 half-natuurlijk droog 
grasland. 
345. klein gegraven plasje.in 
gegraven plasje. 

17.5. les IVN gidsen Parnassia 103.9- 519.3 151 Duinstruweel 
245 half-natuurlijk droog 
grasland. 
345. klein gegraven plasje.in 
gegraven plasje. 

14.8. nachtvlinders Parnassia 103.9- 519.3 151 Duinstruweel 
245 half-natuurlijk droog 
grasland. 
345. klein gegraven plasje.in 
gegraven plasje. 

13.7. Hortus Alkmaar 
(alleen foto’s) 

114-518 521 ‘Volkstuin’ 

 

Een korte beschrijving van de Vlindertuin Groene Voet. 

Het gebiedje is een ecologische parkstrook 40x 90 m ( 0,36 ha). Het is in 2012 ingericht als vlindertuin. Voor 
het inventariseren worden vijf biotopen onderscheiden. De biotopen ‘vaste planten” (B), bloemrijk grasland 
met tuinwallen (C), bosrand en zoom (A), kort gras en zandpad, ook zandrand bij vijver (D) en vijver met 
oevervegetatie (E). 
 

blauwvleugelsprinkhaan 
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Resultaten Groene Voet.   

( Zie Bijlagen GV 1 tm 5)   

Opmerkingen Groene Voet. 

Een bijzonder waarneming betreft de gewone krabspin (GV 

2). Het dier bleek een bij gevangen te hebben, dat is niet 

ongewoon voor krabspinnen, die zelfs honingbijen 

verschalken. De prooi van deze spin was het mannetje- zeer 

klein- van de kleine wespbij. Wespbijen zijn 

broedparasieten van zandbijen. 

Dezelfde bijlage laat in april een explosie van vliesvleugelige 

insecten ( bijen, mieren en wespen) zien. Soms zijn er veel 

waarnemingen en soms geen van een bepaalde groep. Dat 

komt meestal omdat we met een paar mensen 

inventariseren, elk met een eigen belangstelling. Niet  

iedereen is altijd aanwezig en dat verklaart het wisselend 

aantal resultaten per groep. Dat geldt niet voor de bijen en wespen, die ik inventariseer, want ik ben altijd 

aanwezig als ‘notulant’.  

Eind juni werd in een stijlwandje bij het vijvertje graafwespje Mimesa lutaria gevangen, een gewone soort van 

zandgronden. Het diertje jaagt op kleine springcicaden. Bij mijn weten is het de eerste vondst boven het 

Noordzee kanaal. 

Tijdens de Alkmaarse nachtvlinder Nacht werd niet alleen naar nachtvlinders gekeken. Ook vliegen en 

sluipwespen komen op het licht af. Van de vliegen noem ik een oogkapvlieg, de vliegen van deze familie leggen 

hun eieren op spuugbeestjes, een soort cicaden. De larven van de vlieg eten zo’n springertje van binnenuit op. 

De schildwesp Homolobus discolor, legt zijn eieren in de rupsen van uiltjes en spanners, nachtvlinders dus. 

Op dit moment maak ik een overzicht per orde, vanaf 2013. Ik heb de bijen, wespen, vlinders ( macro dag en 

macro nacht) en de vliegen verwerkt. De microvlinders staan nog in de wachtrij. Het is mijn voornemen om 

vanaf 2015 in verband met de werkdruk alleen bijen, wespen ( en een enkele sluipwesp) en vlinders te 

inventariseren. Hopelijk nemen anderen andere groepen voor hun rekening. 

Alvast de volgende getallen. Er zijn in de vorige twee jaar 31 soorten bijen waargenomen. Dit jaar zijn er acht 

soorten bijgekomen. Totaal 39 bijensoorten. Van de angeldragende wespen zijn in 2012 en 2013 13 soorten 

waargenomen. Dit jaar vijf nieuwe soorten. Totaal 18 soorten. Zweefvliegen: was 14 soorten, nieuw 6, totaal 

20 soorten. Dagvlinders: was 16, nieuw één, totaal 17. 

Om deze resultaten eens te vergelijken met de literatuurgegevens van een aantal steden heb ik die gegevens 

eens samengevat.  

De gegevens van een aantal steden: soort- totalen en het soortenrijkste  gebied. 

 

 

Kleine Vos ( 2.3.2014) 
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stad Tot.  
Bije
n 

Tot. 
Wesp
en 

Tot. 
zweefvlieg
en 

Tot. 
Dag- 
vlinde
rs 

Plek meeste 
bijen 

Plek 
meeste 
wespen 

Plek meeste  
Zweef 
vliegen 

Plek 
mees
te  
vlind
ers 

Bron 

Ede     Koekeltse 
Boslaan: 31 

   Koster
, 
2000 

Maastrich
t 

139    Beyart 
Kloostertuin:
82 

   Koster 
2000 

Veenenda
al ( 1972-
82) 

    Savonnin 
Loomanstr.t
uin: 32 

   Koster 
2000 

Westervo
ort ( 
1987- 
2007) 

    Rangeerterre
in: 
124 

Rangeert
errein: 
120 

  Smit 
2008 

Deventer 
(2012) 

103 63   Welcheletvel
d (50ha):50 

Wecheler
veld: 40 

  Smit 
ea 
2012 

Purmeren
d 
(2014) 

42  66 16 Gorslaan: 22  Heemtuin De 
Dwarsgouw: 
28 

 Reem
er  ea 
2014 

Rotterda
m 
(2014) 

61  75  Stoopweg:33  Stoopweg:39  Reem
er ea 
2014 

Alkmaar 
(2012-
2014) 

    Groene Voet 
( 0,3 ha): 39 

18 20 17 Dit 
versla
g 

 

Conclusie 

We hebben geen gegevens over de hele stad Alkmaar wat betreft het aantal soorten bijen maar ik schat dat 

we toch wel op 50 soorten uitkomen. Kijken we naar de plek met de meeste bijen dan scoort de Vlindertuin de 

Groene Voet, ook gezien het kleine oppervlak en de ligging in Noord-Holland, goed. 

Bij de zweefvliegen is het probleem dat er niemand in de iwg systematisch op zweefvliegen let: ze worden en 

passant meegenomen. Anders is dat voor de  dagvlinders, daar wordt wel goed op gelet. Het aantal komt 

overeen met dat in een stad als Purmerend. Maar als Vlindertuin moet er nog een schepje bovenop! 
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IJSVOGELWERKGROEP ALKMAAR e.o. JAARVERSLAG 2014 KNNV afd. regio Alkmaar; VWG-Alkmaar e.o; IVN 

Noord-Kennemerland 

 

Inleiding en weerbericht: 

In tegenstelling tot vorig jaar was het een extreem zachte winter. Heel bijzonder, maar prima voor ijsvogels. 

Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 6,0 °C tegen 3,4 °C normaal, eindigt de winter samen met die 

van 1990 op een gedeelde tweede plaats in de rij van zachtste winters sinds 1706. Op de eerste plaats staat de 

winter van 2006-2007 met een gemiddelde van 6,5 °C.( met als gevolg 2 hele goede ijsvogeljaren)  In het 

grootste deel van ons land ontbrak het compleet aan winters weer, of sneeuw en vorst. In De Bilt werden 

slechts tien vorstdagen genoteerd (minimumtemperatuur lager dan 0,0 °C) tegen 38 normaal. Een dergelijk 

laag aantal is sinds 1901 niet eerder vastgesteld. Op sommige plaatsen aan zee heeft het zelfs op geen enkele 

dag gevroren. Ook dat is sinds 1901 nooit eerder gebeurd in het winterseizoen. In De Bilt is het deze winter 

niet kouder geworden dan -3,1 °C. Dat is hoogste minimumtemperatuur in ruim een eeuw. IJsdagen 

(maximumtemperatuur lager dan 0,0 °C) kwamen helemaal niet voor, het langjarig gemiddelde bedraagt er 

zeven ijsdagen.  

Met gemiddeld over het land 249 zonuren tegen normaal 

196 was de winter zonnig. De winter was aan de droge 

kant met landelijk gemiddeld 189 mm tegen 208 mm 

normaal.. In het grootste deel van het land werd deze 

winter geen sneeuw waargenomen. Alleen tussen 24 en 

26 januari viel en lag er in het noordoosten van het land 

sneeuw. Vrijwel sneeuw loze winters komen vaker voor, 

het laatst in 2007.  (bron seizoen verslag KNMI de Bilt) 

Het voorjaar begon dan ook nog nooit zo vroeg voor de 
ijsvogels. Eerder werd er wel in januari gebaltst, maar 
dat brak ze in 2012 op, toen het vanaf half jan tot half 
febr. stevig vroor tot zelfs -18 graden c. Eind februari dit 
keer werd er bij de Hortus Alkmaar gebaltst en dat 
resulteerde in een zeer vroeg uitvliegen van het eerste 
legsel. 

Werkzaamheden: 

Vanwege de relatief lage ijsvogelstand van afgelopen jaar hebben we op 24 februari op paar plekken die het 

meest kansrijk waren wat wanden geschoond. Hans Schouten, Jan Nanne, Peter Stoop en ik deden een rondje 

Egmond-Heiloo.  We zagen we een ijsvogel langs de Zeeweg. Er is zelfs daarom een nieuwe wand gemaakt  aan 

de westkant van Heiloo op de hoek van de Stetlaan. De wanden in de Egmonderhout zijn keurig onderhouden 

door de werkgroep aldaar. De Oudorperhout is door Hans aangepakt .Victor van der Valk heeft begin februari 

het wandje in de Kleimeer geschoond. De gemeente heeft de Rekerhout, '’T Rak en de Groene voet opgeknapt. 

Bij de Rekerhout werd toen ook een ijsvogel waargenomen.  Op 1 maart zijn de wanden op de Bergense 

begraafplaats en langs de Landweg door Sipke Gonggrijp, Peter en mijzelf onderhanden genomen. Helaas 

wordt daar veel overhangend materiaal gesnoeid, waarbij weinig rekening wordt gehouden met het 

ijsvogelbiotoop. Dook Vlugt kon melden dat bij de volkstuin in Bergen ook een wand was geschoond.  

 

ijsvogels bij Hortus Alkmaar in 2014  Rob Struyk) 
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De resultaten per gemeente  

Gemeente Alkmaar. 

 

Op 25 februari werd al balts opgemerkt op de Hortus Alkmaar  Sindsdien is onophoudelijk een stel ijsvogels 

aanwezig geweest.  Het eerste broedsel vloog al op 10 mei uit. 2 weken eerder dan mijn vorige vroegste 

waarneming op 24 mei. Op 28 juni vloog het 2e broedsel uit. Op of rond 5 sept het 3e nest en op 24 oktober 

een 4e legsel. In alle gevallen is niet vastgesteld hoeveel juvenielen zijn uitgevlogen. In ieder geval hebben vele 

hortusbezoekers kunnen genieten van de 

activiteiten. Tot het eind van het jaar zijn de ijsvogels 

nog steeds erg actief.   

Dicht bij in Oudorp, maar ver genoeg voor een 2e 

territorium, aan de andere kant van de Nollenweg 

zijn 2 geldige waarnemingen gedaan.  Het nest zelf is 

niet gevonden, maar kon ook bij de Leedjes zijn 

geweest.  De broedvogelinventarisatie Alkmaar 2014 

leverde overigens maar 2 territoria op. 

 

De andere locatie in Alkmaar waar een paar ijsvogels 

de winter doorbrachten was de Egmonderhout. Ook 

het gehele voorjaar zijn ze gezien en gemeld. Op 11 

april kon ik het nestelen vaststellen in een grote kluit 

aan de westkant van het park. Het was mooi om zo 

het voeren van de jongen te bekijken.  

 

Op 25 april zag Harry Smit een ijsvogel bij camping Alkmaar. Dit is niet zover van de Egmonderhout, hoewel 

het heel goed een ander territorium kan zijn. De fusieafstand is volgens SOVON 2000 m, maar kan in de 

praktijk op goede plekken veel kleiner zijn. De eerdere waarneming van Miranda Zutt op 1 april langs de 

Groene weg zou dan duiden op een 2e geldig territorium. Maar dan op Bergens grondgebied, mogelijk 

landgoed Karperton, dat op ruim 2 km van de Egmonderhout ligt. 

 

Gemeente Bergen  

Zoals eerder genoemd is er rond de Karperton een ijsvogel gezien waarvan 2 binnen de datumgrenzen. Dat is 

genoeg voor een geldig territorium. Langs de Zeeweg vanaf Heiloo is bij de gemaakte wanden ook een ijsvogel 

gezien. Helaas daar geen geldige waarneming. 

Meerdere keren posten door Arjen en Jan leverde niets op. 

 

Gemeente Heiloo 

Hoewel Arjen Dekker en ik tussen de datumgrenzen regelmatig hebben gepost kon er geen ijsvogel worden 

genoteerd. Op 7 maart zag Arjen langs het Zevenhuizen wel een ijsvogel. 

Eind februari zag hij een ijsvogel langs de Sandersloot. Ter hoogte van de R. Frederiklaan. 

 

 

 

 

 

Hortus Alkmaar in 2014 Rob Struyk) 
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Gemeente Langedijk 

Al vanaf januari kwamen er af en toe meldingen uit de 

Kleimeer. Kees Klay heeft begin april een vissend mannetje 

mooi kunnen filmen. (http://youtu.be/5zB663ZNvF4). Hier 

staan nog veel meer leuke beelden op. (Bekijk ook zijn 2e 

filmpje over de vogels in de Kleimeer).Tijdens diverse 

bezoeken heb ik de ijsvogels mooi kunnen waarnemen. Er 

is hier minimaal 2x gebroed. Victor Valk zag op 22 juni 4 

ijsvogels bij elkaar.  

Marian Steffens uit Zuid-Scharwoude kon mij enthousiast 

melden dat er ijsvogels broedden achter een eilandje vlak 

bij haar huis. (Noorderplas) Bij controle bleek er een 

ijsvogelwand te zijn gemaakt bij een bebost eilandje. Het is 

niet duidelijk wie daar bezig is geweest, maar de diverse 

nestingangen waren onmiskenbaar.  

 

Gemeente Heerhugowaard en Obdam. 

Cees Verkerke had vanaf 19 maart meerdere 

waarnemingen in zijn tuin aan de Beukenlaan. Dat is 

relatief dicht bij het sportpark en het 

pannenkoekenhuis, waar al eerder ijsvogels hebben 

gebroed. Meer waarnemingen hebben we helaas niet. 

Petra Vlaming zag in 2013 meerdere malen twee 

ijsvogels daar in de buurt. Met afgelopen winter in 

aanmerking genomen zou het dus logisch zijn geweest 

als er wel een terrritorium was geweest.  

 

Gemeente Castricum  

Na de melding van een paartje door Arjan Dekker van 

september 2013 werd het territorium dit jaar door     

Luc Knijnsberg bij de Karpervijver opnieuw vastgesteld. 

Zelf ben ik er een paar keer geweest zonder iets te kunnen zien. Zo zie je hoe toevallig een waarneming kan 

zijn, ook bij opvallend gekleurde en hard roepende vogels.  Bij een rondje op 28 dec. zat een ijsvogel in een 

wilg achter de rietkraag te vissen.  Op 6 maart zag Arjen ook een ijsvogel achter het zwembad van Castricum.  

 

Op het ringstation zijn dit jaar 15 juv. IJsvogels geringd  t.o.v.11 van vorig jaar . (med. Luc Knijnsberg) Een 

kleine toename. 

 

 

 

 

 

Overzicht territoria/broedparen per gemeente  vanaf 1999 tot en met 2013 

Wand bij de noorderplan in Langedijk        

(M. Steffens) 

ijsvogel (man) in de Kleimeer (K. Klay) 

http://youtu.be/5zB663ZNvF4
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Het aantal waarnemingen op www.waarneming.nl. binnen de datumgrenzen in Noord-Holland was 194  (van 1 

april tot 15 mei). In ons werkgebied waren er 26 tegenover 6 meldingen van vorig jaar.  De waarnemingen 

betrof vooral  3 gebieden. De Beverkoog, Kleimeer en rond de Egmonderhout.  Er waren ook 2 meldingen 

binnen de datumgrenzen in Oudorp. Dit ligt dicht bij de Beverkoog, maar ook hier kan misschien wel een 

territorium zijn geweest. De afstand is groot genoeg. Namelijk 1,5 tot 2 km. 

 

Vooral vanaf augustus zijn overal in onze regio ijsvogels gemeld. Stina de Graaf melde op 7 september: 

Gisteren, 12.03, juist toen ik de De Genestetlaan overstak – ik reed door de P. C. Hooftlaan in Heerhugowaard 

richting de Middenwaard – werd ik ingehaald door een blauwe schicht, op ongeveer anderhalve meter afstand, 

op hoofdhoogte. Hij verdween in een ijselijk tempo over het water van de hele grote vijver rechts van de weg. Ik 

zou kunnen zweren dat ik een *snelheidsgeluid* hoorde, want daarom keek ik ook. Kan dat? Mijn dag was in 

elk geval erg goed! 

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

2014 veel beter is geweest dan 2013.  6 mogelijk 8 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 r.polder1@hetnet.nl  

Westerweg  232 1815 JK Alkmaar 

Samenvatting: 

resultaten ijsvogelwerkgroep 2014. 

De ongewoon zachte winter volgend op een paar strengen winters heeft de ijsvogels weer een enorme 

stimulans gegeven. Het aantal territoria is gestegen van 3 tot 4 in 2013 naar minimaal 6 en mogelijk 8.  Met 

een select gezelschap zijn in februari in het werkgebied op een aantal plekken wanden geschoond en zelfs een 

nieuwe gemaakt. 

In de  Egmonderhout is minimaal 2 x gebroed en bij de Hortus Alkmaar was het zelfs 4 x raak. Op sommige 

dagen konden bezoekers van de Hortus Alkmaar ook mooi genieten van de onbeholpen pogingen van jonge 

ijsvogels om vis te vangen en vooral te bedelen bij hun regelmatig langs vliegende ouders. In Langedijk waren 2 

territoria waarvan op beide plekken in de Kleimeer twee maal en waarschijnlijk ook twee maal een groot 

gebracht nest tussen de eilanden in het Oosterdelgebied(Noorderplas). Ook in Oudorp en bij de Karperton is 

een territorium vastgesteld.  Bij de Karpervijver in Bakkum is behalve een territorium weinig bekend. Dat er in 

vanaf augustus toch overal in de regio ijsvogels zijn gemeld, met 15 geringde juveniele dieren op het 

ringstation Castricum duidt op een goed broedsucces. 

 

gemeente 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

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

Heiloo   1 1 1 1 1 1 1 1   1    

Castricum     1 1 1 1 1 2  1    1 

Bergen        2 1 1 1 1 1 1 1? 1 

Heerhugowaard       1 1 3 5 2 2 1   1? 

Langedijk        2 2 2   2 1 1 2 

Obdam          1 1 ?     

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

http://www.waarneming.nl/
mailto:r.polder1@hetnet.nl
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Biologisch jaarverslag 2014 
Paddenstoelenwerkgroep “De Noordkop” 
 
De paddenstoelen van de zeereep en de toenemende dynamiek. 

De laatste jaren vinden er in toenemende mate veranderingen 
plaats in de kustduinen. 
De statische vastgelegde zeeduinen, met een jaarlijks 
toenemende stikstofdepositie, veranderen. Onder invloed van 
de wereld wijde opwarming van het klimaat met de 
zeespiegelstijging als gevolg bleek zandsuppletie noodzakelijk.  
De stranden van bepaalde delen van de kust waren smaller 
geworden en er vond afslag plaats van de zeeduinen. Na de 
noodzakelijke zandsuppleties werd een toename van de 
dynamiek geconstateerd  in de vorm van een toename van 
stuivend schoon zand. 
Veel planten en dieren zullen profiteren van de veranderende 
situatie, andere weer niet. Hoe het zal uitpakken voor de 
paddenstoelen van de zeereep  is nog maar de vraag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe soort bekerzwam in de zeeduinen ontdekt. 
 
Op 3 november 2013 werd door leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging in de zeeduinen van 
Schoorl een onbekende bekerzwam aangetroffen. De determinatie van de bekerzwam  veroorzaakte in eerste 
instantie nogal wat hoofdbrekens. Dankzij de sleutel in het Funghi di ambienti dunali van Giovanni, 
Mauro,Luca en Paolo kon  de bekerzwam worden gedetermineerd als de Violette duinbekerzwam(Peziza 
boltonii). In het boek wordt de bekerzwam beschouwd als typisch voor de Zuid-Europese zandduinen. 
Nog geen week later werden er in de zeeduinen ten zuiden van het Kennemerstrand bij Ijmuiden op  twee 
verschillende plaatsen ettelijke exemplaren aangetroffen. Hier groeiden ze op het vochtige zand tussen lage 
duindoorntjes in gezelschap van alom bekende soorten van enigszins dynamische zeeduinen zoals 
Zandtulpjes(Peziza arenaria) en Zeeduinchampignons(Agaricus devoniensis). 
Omdat de Violette duinbekerzwam  inmiddels goed wordt herkend werden herbaria met gedroogde 
paddenstoelen nagekeken waarna nog twee collecties boven water kwamen. Eén collectie van de zeeduinen 
van het Zwanenwater(Noord-Holland) uit 2012 en één collectie van de reeds bekende locatie van de 
zeeduinen bij IJmuiden maar dan van een jaar eerder. 
Het vermoeden bestaat dat de soort al enige jaren in de zeeduinen voor komt. 

Violette duinbekerzwam(Foto: Martijn Oud) 

 

Dynamiek in de duinen van de zeereep 
Meer dood organisch materiaal 
 Een deel van het schone suppletiezand 
komt door de overheersende 
westenwind achter de zeeduinen 
terecht. De vegetatie sterft gedeeltelijk 
af, een toename van dood organisch 
materiaal is het gevolg.   
Helm speelt hierbij een belangrijke rol. 
Helm is een grassoort die is aangepast 
aan stuivend zand. De Helm komt wel is 
waar onder het zand terecht, maar 
groeit daar telkens weer boven uit. Een 
deel van de onderste wortelmassa’s 
sterven wel af. Andersom gebeurd het 
ook, als het zand waar de Helm of 
andere zeeduinplanten op staan wordt 
weggeblazen en deze op het zand 
komen te liggen. De toename van  dood 
organisch materiaal is belangrijk voor 
veel saprotrofe paddenstoelen. 
Ook de kwaliteit van het bedekkende 
zand is van invloed, het is kalk- en 
mineraalrijk en bevat nauwelijks 
stikstof. 
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De derde waarneming dateert van 26 februari 2014. Toen werd de Violette duinbekerzwam in het 
Numansdorpse bos vlak achter de dijk van het Haringvliet gevonden. 
Op Ameland word momenteel doelbewust meer dynamiek gecreëerd door delen van de kustduinen af te 
graven. Hier werd de Violette duinbekerzwam recent  in drie uurhokken in de duinen als nieuwkomer 
aangetroffen. 
De Violette duinbekerzwam heeft zich inmiddels ook in andere, meer noordelijker landen gevestigd. 
Onder andere in Ierland in 2000  en in Denemarken in 2006. In België is hij het afgelopen decennium op 
verschillende locaties aangetroffen en heeft zich in die jaren ononderbroken gehandhaafd. 
De reden van de noordwaartse vestiging van een van oorsprong zuidelijke soort zal te maken hebben met de 
opwarming van het klimaat in combinatie met de effecten van globalisering. De toename van de dynamiek in 
de zeeduinen speelt hierbij waarschijnlijk een belangrijke rol gezien de toename op Ameland. 
 
Nieuwe soort parasolzwam in de zeeduinen. 
 
De Zandparasolzwam(Lepiota brunneolilacea) valt op door de 
lilabruine schubben en banden afgezet met donkerbruine tot bijna 
zwarte richels op hoedrand en steel. 
De Zandparasolzwam werd in 1972 voor het eerst beschreven door 
de Franse mycologen Bon&Boiffard voor de Zuid-Franse kustduinen.  
Op 30 oktober 2002 werd de Zandparasolzwam(Lepiota 
brunneolilacea) voor het eerst als nieuwe soort voor Nederland  
gevonden. Lepiota brunneolilacea heeft al een Nederlandse naam 
omdat de soort meer dan 20 jaar geleden werd aangezien voor een 
in Zuid-Limburg voorkomende soort parasolzwam. Er is nu meer 
duidelijkheid over dit taxon en de Zuid-Limburgse vondst wordt nu 
toegeschreven aan een andere soort parasolzwam. De echte 
Zandparasolzwam werd voor het eerst voor Nederland ontdekt door 
Marcel Groenendaal van de Nederlandse Mycologische Vereniging 
tijdens een inventarisatie van “De Kerf”. De Kerf is een slufterachtig 
natuurontwikkelingsproject in de zeeduinen van het Noord-
Hollandse Schoorl.  
Op 5 november 2014 werd de Zandparasolzwam ook in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen gevonden tijdens een onderzoek 
in het kader van het zeereepproject van de NMV.  
De nieuwe locatie betekend de tweede vondst van de 
Zandparasolzwam in Nederland en daarmee de tweede op rij in de kustduinen. 
Amper drie dagen daarna werd de soort opgemerkt tijdens een excursie van PWG”De Noordkop” in de duinen 
ten zuiden van het Kennemerstrand.  
De overeenkomst tussen de drie verschillende locaties is treffend. 
 De Nederlandse naam “Zandparasolzwam” die bepaald is door de Commissie Nederlandse Namen(CNN)  lijkt 
een goed gekozen naam gezien de aard van de locaties van beide vondsten. 
Het lijkt erop dat het recente voorkomen in Nederland meer te maken heeft met de klimaatsverandering en 
globalisering dan met een toename van de dynamiek. 
 
 
 
 
 
 

 

Zandparasolzwam(Foto: Alfons Vaessen)  
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Nieuwe soort dikhoed in de zeeduinen: Leucopaxillus paradoxus.  

Op 9 november 2013 werd er tijdens een excursie van PWG”De 
Noordkop” in het duingebied ten zuiden van het Kennemerstrand 
een voor Nederland nieuwe paddenstoelensoort ontdekt. Het 
was al snel duidelijk dat het moest gaan om een 
vertegenwoordiger van de groep van de 
dikhoeden(Leucopaxillus). Er werd pas laat ruchtbaarheid aan de 
vondst gegeven vanwege problemen met het zoeken naar de 
juiste wetenschappelijke soortnaam. Volgens de sleutel van 
“Ludwig” zou de soort Leucopaxillus albissimus moeten heten 
maar door gelijktijdige revisie en DNA analyse van dit genus werd 
de naam Leucopaxillus paradoxum als de juiste geacht. Het 
gebied “La Maranda”ten zuiden van het Kennemerstrand heeft 
inmiddels een reputatie als vindplaats voor nieuwe soorten.  

Het zou kunnen dat de in Nederland met uitsterven bedreigde 
Roomkleurige dikhoed een variëteit is van L.paradoxum maar een 
definitieve uitspraak daaromtrent heeft geen haast. L.paradoxum 
heeft een wijde verspreiding in Europa van noord naar zuid en 
komt ook in Noord-Amerika voor. De vestiging in Nederland was 
daarom te verwachten. Eerder, op 23 november 2012,  werd 
L.paradoxum in de zeeduinen van de Meijendaalse slag gevonden 
maar er kon toen geen soortnaam worden bepaald. (Bovenste 
foto). Hoewel L.paradoxum in Nederland inmiddels van twee 
vondsten bekend is van de zeeduinen is het in Europa geen 
typische duinsoort. 

 
 
 

Lepista subconnexa  
(Foto: Marianne Duyvestijn) 

Nieuwe schijnridderzwam in de 
zeeduinen: Lepista subconnexa 

 
Tijdens een excursie naar de duinen van 

het Kennemerstrand van PWG”De 
Noordkop”op 27 oktober 2012 werd een 

onbekende paddenstoel gevonden. 
Drie leden bleken na de excursie 

onafhankelijk van elkaar exemplaren 
van een onbekende paddenstoel mee 

naar huis te hebben genomen om deze 
te determineren. De determinatie 

leverde aanvankelijk veel problemen op 
maar uiteindelijk werd duidelijk dat het 

ging om een voor Nederland nieuwe 
soort schijnridderzwam , lepista 

subconnexa. Volgens de literatuur heeft 
kent deze soort zijn verspreiding in 

Noord-Amerika. De nieuwe soort heeft 
nog geen Nederlandse naam maar daar 

wordt aan gewerkt. Door een 
oplettende excursiedeelnemer  werden 

er voor alle zekerheid foto’s van de 
onbekende paddenstoel gemaakt. Het is 

zeer aannemelijk dat Lepista 
subconnexa door menselijke activiteiten 

hier terecht is gekomen waarbij de 
sporen door het  vervoer van allerlei 

goederen in onze kustzone terecht zijn 
gekomen (globalisering). Enkele 

kilometers van de vondstlocatie varen 
schepen af en aan naar de haven van 

IJmuiden. Tot voor kort werd deze 
schijnridderzwam(Lepista) nog 

ingedeeld bij de 
trechterzwammen(Clitocybe). Dit kwam 
oa door het bezit van licht ruwe sporen 

terwijl trechterzwammen uitsluitend 
soorten met gladde sporen 

vertegenwoordigen. Lepista subconnexa 
is nauwelijks bekend van Europa maar 

wordt wijd verbreid gevonden in Noord-
Amerika.  Het is moeilijk om aan te 

tonen in hoeverre een toename van 
uitsluitend  dynamiek in de zeeduinen 

invloed heeft gehad op de vestiging van 
deze nieuwe soort in de zeeduinen. 
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De duinen van Schoorl in 1880. 
 
Zo zag F.W.van Eeden in 1880 de duinen bij Schoorl: 
 
Troosteloos ronddwarrelend door wervelwinden 
voortgezweept, gelijk de zondaars in Dantes hel, zweeft 
hier de zandgeest zonder rust te vinden en vermoordt 
en verstikt de vriendelijke duinplantjes en overstelpt het 
geboomte en belet allen plantengroei. Hier woont de 
revolutie “Der geist der stets verneint” en ontziet in zijn 
dollen onzin niets, tot eenmaal een held onder de 
menschen zal opstaan en zeggen: Ik zal gezag en orde 
brengen in die wanorde; ik zal die zandzee herscheppen 
tot een aards paradijs!(Onkruid, Blz 175) 
Frederik van Eeden zou blij zijn geweest dat “Der geist 
der stets verneint”werd geketend, iets waar we heden 
ten dage anders over zijn gaan denken. 
Het toelaten van enige dynamiek, is een loffelijk streven 
maar het moet wel in de hand te houden zijn. Als het 
proces van verstuiven een grotere omvang aanneemt 
kan het een eigen leven gaan leiden en moeilijk te 
stuiten. 
 
Resumerend. 
 
De behandelde nieuwe soorten betreffen slechts 
voorbeelden van een veel omvangrijkere groep van 
meest kleinere paddenstoelensoorten die als nieuw 
worden beschouwd voor de kustduinen. Het aantal 
nieuwe Nederlandse soorten Roesten, Meeldauwen, 

andere Ascomyceten en Myxomyceten  loopt inmiddels in de tientallen. Hieronder bevinden zich ook  soorten 
die nieuw bleken te zijn voor de wetenschap. De vermoedelijke oorzaak van de vestiging van deze nieuwe 
soorten is divers. Veel nieuwelingen hebben de noordgrens van hun verspreidingsgebied naar het noorden toe 
bijgesteld onder invloed van de klimaatsverandering. Andere soorten lijken hier “toevallig”terecht gekomen te 
zijn door menselijk handelen(globalisering). Voor een aantal andere nieuwe soorten lijkt de toename van de 
dynamiek weer de oorzaak te zijn. Het is een combinatie van nieuwe en voor veel soorten paddenstoelen 
gunstige factoren. Tezamen spelen ze een rol  van betekenis. Hoe de oorspronkelijke inheemse paddenstoelen 
van de zeeduinen zich zullen houden onder invloed van al die veranderingen moet onderzoek duidelijk maken. 
Hiervoor heeft de Nederlandse Mycologische Vereniging in samenwerking met het Netwerk Ecologische 
Monitoring  het zeereepproject opgestart. Doe mee met dit belangrijke project. 
Voor meer informatie ga naar: 
nem.paddestoelenkartering.nl 
 
Tekst: Martijn Oud, PR-Nederlandse Mycologische Vereniging. 
 
mnaj.oud@chello.nl 
 

 

 

Leucopaxillus paradoxus 
(Foto’s:Martijn Oud en Hans Adema) 
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Verslag over 2014 van de Zoogdierwerkgroep 

Richard Witte & Bert Brussel 

 

 

In 2014 is door de leden van de Zoogdierwerkgroep nauw samengewerkt met de Noordhollandse Zoogdier 

Studiegroep (www.nozos.nl) en is een goede start gemaakt met activiteiten door de werkgroep. Beide 

organisaties treffen elkaar ook binnen ANIMO. Via ANIMO maken we ons hard voor beperking van bomenkap 

in relatie tot vleermuizen. 

Vrijwilligers van Natuurmonumenten hebben voor ons 10 vleermuiskasten gemaakt die we in het Heilooër Bos 

hebben opgehangen. We hopen dat in 2015 hier vleermuizen in verblijven. Tijdens de “Nacht van de 

Vleermuis” op 28 augustus is een vleermuisexcursie gegeven in het Heilooër Bos.  Vanwege het grote aantal 

aanmelding is moest deze excursie zelfs een tweede keer gegeven worden. Mede omdat de excursie via 

www.nachtvandevleermuis.nl/excursies/noord-holland werd aangekondigd. De werkgroep is ook betrokken 

geraakt bij het project “Batman Hoppend Langs Scholen in Noord-Holland”. Op www.BatZone.org en 

www.facebook.com/BatZones valt te lezen wat allemaal is gedaan in het kader van dit project. 

Als tweede type onderzoek zijn in het Heilooër Bos cameravallen opgehangen. Hiermee is in ieder geval een 

belangrijke vossenlocatie ‘ontdekt’. Verder werden soorten als bruine rat en haas betrapt. De vondst van een 

doodgereden boommarter nabij de westelijke randweg van Alkmaar geeft ons hoop dat we deze prachtige 

soort gaan aantreffen. 

Samen met de NOZOS en Bureau Endemica 

(www.endemica.nl) is een muizeninventarisatie 

weekend in het Wormer- en Jisperveld gehouden. 

Dit was op verzoek van Natuurmonumenten. Er zijn 

zes percelen onderzocht die we ’s nachts per boot 

moesten bezoeken. In totaal werden 300 

inloopvallen uitgezet en gecontroleerd. Er zijn niet 

alleen volop noordse woelmuizen gevangen maar 

ook een wezel, waterspitsmuis en helaas ook een 

veldmuis. De opstellers van het beheerplan voor het 

gebied gingen er onterecht vanuit dat de veldmuis 

niet in het gebied aanwezig is. Tijdens het 

terreinbeheer dient men nu ernstig rekening te 

houden met het ongunstig maken van het gebied 

voor deze concurrent van de kwetsbare noordse 

woelmuis. 

 

Plannen voor 2015 

Uiteraard gaan we verder met het cameravallenonderzoek in het Heilooër Bos. Ook zullen we in 2015 de 

vleermuiskasten controleren op gebruik door vleermuizen. Tijdens de Nacht van de Vleermuis zal een excursie 

worden gegeven die toegankelijk is voor het brede publiek. Er zullen ook enkele vleermuisexcursies speciaal 

voor de werkgroepsleden georganiseerd worden. Naast het geven van een cursus ‘Zoogdieren in Noord-

Holland’ (als onderdeel van de Natuurcursus 2015) gaan we ook muizenonderzoek doen in Boekelermeer. We 

hopen hier de waterspitsmuis aan te treffen. Dit onderzoek heeft uiteraard te maken met de geplande afslag 

van de A9. Hierbij werken we samen met Groen Platform Heiloo. 

Damhert voorloper van de wolf? 

http://www.nozos.nl/
http://www.nachtvandevleermuis.nl/excursies/noord-holland
http://www.batzone.org/
http://www.facebook.com/BatZones
http://www.endemica.nl/
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akkerdistel 
Amerikaanse vogelkers 
basterdklaver 
biezeknoppen 
biggenkruid 
blaartrekkende boterbloem 
braam 
brem 
cranberry 
duinriet 
duizendblad 
dwergkroos 
dwergviltkruid 
echt duizendguldenkruid 
eikvaren 
engelwortel 
fijn schapengras 
fioringras 
gele lis 
gele waterkers 
geplooide stokbraam 
gestreepte witbol 
gevlekte orchis 
gewone hoornbloem 
gewone veldbies 
gewone waterbies 
grasmuur 
greppelrus 
grote brandnetel 
grote egelskop 
grote kroosvaren 
grote ratelaar 
grote waterweegbree 
grote weegbree 
harig wilgenroosje 
hazenpootje 
hazenzegge 
heen 
heermoes 
heidekartelblad 
herderstasje 
holpijp 
Jakobskruiskruid 
kale jonker 
kamgras 
kattenstaart 
klein kroos 
kleine klaver 
kleine lisdodde 

kleine ratelaar 
kleine watereppe 
kluwenhoornbloem 
kluwenzuring 
knoopkruid 
koningsvaren 
kraailook 
kruipwilg 
lidsteng 
liggende klaver 
liggende vetmuur 
margriet 
moerasmuur 
moerasrolklaver 
moeraswalstro 
morgenster spec. 
muizenoor 
muizenoortje 
oorsilene 
oranje havikskruid 
perzikkruid 
peterseliebraam 
pinksterbloem 
pitrus 
puntkroos 
ratelpopulier 
reukgras 
reukloze kamille 
riet 
rietorchis 
rimpelroos 
rode klaver 
rolklaver 
rood zwenkgras 
ruw beemdgras 
schapenzuring 
schermhavikskruid 
scherpe boterbloem 
schijnaardbei 
slanke waterbies 
smalle stelvaren 
smalle weegbree 
speenkruid 
stekelbrem 
struikhei 
tenger fonteinkruid 
tormentil 
tweestijlige meidoorn 
varkensgras 

veelbloemige veldbies 
veelwortelig 
kroosveenwortel 
veldzuring 
vergeten wikke 
vierrijige ogentroost 
vleugeltjesbloem 
vogelpootje 
vogelwikke 
vroege haver 
waternavel 
waterzuring 
welriekende nachtorchis 
wilde lijsterbes 
wilgenroosje 
witte abeel 
wolfspoot 
zachte berk 
zandstruisgras 
zandzegge 
zomereik 
zomprus 
zompvergeet-mij-nietje 
zwaluwtong 

Totaaloverzicht planten Damlanderpolder 10 juni 2014 
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moerasandoorn 

moerasbasterdwederik 

ruw beemdgras 

gewone berenklauw 

zachte berk 

gewoon biggenkruid 

scherpe boterbloem 

gewone braam 

grote brandnetel 

gewone dotterbloem 

witte dovenetel 

ijle dravik 

grote engelwortel 

es 

fluitenkruid 

glanshaver 

blauw glidkruid 

late guldenroede 

heermoes 

gevleugeld hertshooi 

hondsdraf 

kale jonker 

wilde kamperfoelie 

kamvaren 

grote kattenstaart 

kleefkruid 

kompassla 

koninginnekruid 

Amerikaans krenteboompje 

kropaar 

kweek 

gele lis 

grote lisdodde 

kleine lisdodde 

wilde lijsterbes 

gewone melkdistel 

watermunt 

rietorchis 

penningkruid 

pinksterbloem 

gewoon reukgras 

riet 

rietgras 

Robertskruid 

poelruit 

gewone smeerwortel 

smalle stekelvaren 

echte valeriaan 

veenwortel 

Amerikaanse vogelkers 

moeraswalstro 

grote wederik 

vogelwikke 

harig wilgenroosje 

haagwinde 

gestreepte witbol 

wolfspoot 

oeverzegge 

tweerijige zegge 

zwarte zegge 

veldzuring 

waterzuring 

rood zwenkgras 

moerasandoorn 

appel 

gewone berenklauw 

boerenwormkruid 

scherpe boterbloem 

dauwbraam 

gewone braam 

grote brandnetel 

bijvoet 

akkerdistel 

kruldistel 

speerdistel 

witte dovenetel 

zachte dravik 

duizendblad 

gewone engelwortel 

es 

fioringras 

glanshaver 

heermoes 

herik 

hondsdraf 

hopklaver 

grote kaardebol 

schijfkamille 

rode klaver 

witte klaver 

kleefkruid 

gewone klit 

avondkoekoeksbloem 

amerikaans krenteboompje 

kropaar 

Jakobskruiskruid 

kweek 

gele lis 

kraailook 

gekroesde melkdistel 

gele morgenster 

gewone morgenster 

zwarte mosterd 

slipbladige ooievaarsbek 

paardenbloem 

peen 

Canadese populier 

Engels raaigras 

raapzaad 

gewone raket 

riet 

rietgras 

Robertskruid 

poelruit 

pitrus 

sleedoorn 

gewone smeerwortel 

sneeuwbes 

straatgras 

timoteegras 

echte valeriaan 

varkensgras 

veenwortel 

vlasbekje 

Totaaloverzicht planten  Oeverland Schermerringvaart 3 juni 2014 

 

Totaaloverzicht planten Oeverland Twuyvermolen, 24 juni 2014 
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gewone vlier 

vijfvingerkruid 

smalle weegbree 

vogelwikke 

schietwilg 

harig wilgenroosje 

akkerwinde 

haagwinde 

gestreepte witbol 

oeverzegge 

ruige zegge 

zilverschoon 

krulzuring 

waterzuring 

rietzwenkgras 

akkerkers 
bergbasterdwederik 
beuk 
gewoon biggenkruid 
bosrank 
scherpe boterbloem 
gewone braam 
dijkviltbraam 
grote brandnetel 
bijvoet 
speerdistel 
ijle dravik 
zachte dravik 
drienerfmuur 
duinriet 
duizendblad 
zomereik 
tijmereprijs 
veldereprijs 
es 
gewone esdoorn 
Noorse esdoorn 
fluitenkruid 
Canadese fijnstraal 
zomerfijnstraal 
korrelganzevoet 
melganzevoet 
rode ganzevoet 
late guldenroede 
Europese hanenpoot 
oranje havikskruid 
heermoes 
groot heksenkruid 
gele helmbloem 
knopig helmkruid 
herderstasje 
klein hoefblad 
hondspeterselie 
gewone hoornbloem 
hopklaver 

tuinjudaspenning 
klein kaasjeskruid 
schijfkamille 
dolle kervel 
bleke klaproos 
kleine klaver 
rode klaver 
witte klaver 
gehoornde klaverzuring 
stijve klaverzuring 
kleefkruid 
akkerklokje 
prachtklokje 
piramideklokje 
kaal knopkruid 
dagkoekoeksbloem 
koninginnekruid 
kropaar 
kruipertje 
Jakobskruiskruid 
klein kruiskruid 
kleverig kruiskruid 
kweek 
langbaardgras 
muurleeuwenbek 
walstroleeuwenbek 
vertakte leeuwentand 
look-zonder-look 
madeliefje 
uitstaande melde 
gewone melkdistel 
moederkruid 
vogelmuur 
muurpeper 
groene naaldaar 
zwarte nachtschade 
geel nagelkruid 
bermooievaarsbek 
zachte ooievaarsbek 
overblijvende ossentong 

paardenbloem 
Engels raaigras 
raapzaad 
gewone raket 
reigersbek 
robertskruid 
rimpelroos 
greppelrus 
tengere rus 
schijnpapaver 
Sint-Janskruid 
Spaanse aak 
stinkende gouwe 
klein streepzaad 
timoteegras 
tongvaren 
gewoon varkensgras 
kleine varkenskers 
veenwortel 
kleine veldkers 
liggende vetmuur 
harig vingergras 
gewone vlier 
vlinderstruik 
vroege haver 
grote weegbree 
hertshoornweegbree 
smalle weegbree 
wilgenroosje 
harig wilgenroosje 
haagwinde 
gestreepte witbol 
tuinwolfsmelk 
zandraket 
ruige zegge 
zevenblad 
zilverschoon 
krulzuring 
ridderzuring 
zwaluwtong 

   

Totaaloverzicht planten omgeving Nassauplein, 1 juli 2014 
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Totaaloverzicht Schermereiland 29 juli 2014  

grauwe abeel 

akkerkers 

akkerkool 

moerasandoorn 

gewone berenklauw 

reuzenberenklauw 

gewoon biggenkruid 

bitterzoet 

boerenwormkruid 

bosrank 

kruipende boterbloem 

gewone braam 

grote brandnetel 

bijvoet 

akkerdistel 

kruldistel 

speerdistel 

witte dovenetel 

ijle dravik 

dubbelkelk 

duizendblad 

zomereik 

gewone engelwortel 

draadererpijs 

veldereprijs 

es 

fluitenkruid 

Canadese fijnstraal 

melganzevoet 

gele plomp 

glanshaver 

klein glaskruid 

goudsbloem 

late guldenroede 

Europese hanenpoot 

heelblaadjes 

heermoes 

herderstasje 

herik 

groot hoefblad 

klein hoefblad 

hondsdraf 

citroengele honingklaver 

goudgele honingklaver 

witte honingklaver 

hopklaver 

grote kaardenbol 

groot kaasjeskruid 

reukeloze kamille 

schijfkamille 

bleke klaproos 

grote klaproos 

rode klaver 

witte klaver 

gehoornde klaverzuring 

stijve klaverzuring 

kleefkruid 

klimop 

knoopkruid 

harig knopkruid 

kompassla 

koningskaars 

kransgras 

kropaar 

kruipertje 

bezemkruiskruid 

duin Jakobskruiskruid 

klein kruiskruid 

kweek 

straatliefdegras 

liesgras 

gele lis 

madeliefje 

gekroesde melkdistel 

gewone melkdistel 

zwarte mosterd 

watermunt 

muurpeper 

muurvaren 

groene naaldaar 

beklierde nachtschade 

zachte ooievaarsbek 

paardenbloem 

peen 

perzikkruid 

raapzaad 

gewone raket 

reigersbek 

wilde reseda 

riet 

rietgras 

greppelrus 

pitrus 

blaassilene 

gewone smeerwortel 

stinkende gouwe 

straatgras 

klein streepzaad 

gewoon struisgras 

middelste teunisbloem 

tongvaren 

zwarte toorts 

gewoon varkensgras 

veenwortel 

harig vingergras 

gewone vlier 

smal vlieszaad 

vijfvingerkruid 

kleine watereppe 

gele waterkers 

grote weegbree 

hertshoornweegbree 

smalle weegbree 

vogelwikke 

harig wilgenroosje 

akkerwinde 

haagwinde 

gestreepte witbol 

tuinwolfsmelk 

wolfspoot 

grote zandkool 

zegekruid 

ruige zegge 

valse voszegge 

zevenblad 

zilverschoon 

krulzuring 

veldzuring 

waterzuring 

rietzwenkgras 
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akkerkers 

akkerkool 
bosandoorn 
moerasandoorn 
Italiaanse aronskelk 
gewone berenklauw 
reuzenberenklauw 
bitterzoet 
bosrank 
blaartrekkende 
boterbloem 
kruipende boterbloem 
scherpe boterbloem 
dauwbraam 
dijkviltbraam 
grote brandnetel 
kleine brandnetel 
bijvoet 
akkerdistel 
kruldistel 
speerdistel 
witte dovenetel 
ijle dravik 
zachte dravik 
duizendblad 
zwarte els 
zomereik 
klimopereprijs 
Noorse esdoorn 
fioringras 
fluitenkruid 
Canadese fijnstraal 
melganzevoet 
gele plomp 
late guldenroede 
Europese hanenpoot 
heermoes 
herderstasje 
herik 
gevleugeld hertshooi 
groot hoefblad 
klein hoefblad 
hoenderbeet 
hondsdraf 
citroengele 
honingklaver 
goudgele honingklaver 
witte honingklaver 
gewone hoornbloem 
hop 
hopklaver 
veldiep 

grote kaardebol 
groot kaasjeskruid 
echte kamille 
reukeloze kamille 
schijfkamille 
grote kattenstaart 
keizerskaars 
grote klaproos 
kleine klaver 
rode klaver 
witte klaver 
gehoornde klaverzuring 
stijve klaverzuring 
kleefkruid 
klimop 
knoopkruid 
harig knopkruid 
dagkoekoeksbloem 
kompassla 
kroontjeskruid 
kropaar 
kruipertje 
bezemkruiskruid 
Jakobskruiskruid 
klein kruiskruid 
kleverig kruiskruid 
kweek 
gewoon langbaardgras 
muurleeuwenbek 
walstroleeuwenbek 
vertakte leeuwentand 
klein liefdegras 
straatliefdegras 
liesgras 
gele lis 
look-zonder-look 
luzerne 
madeliefje 
akkermelkdistel 
gekroesde melkdistel 
gewone melkdistel 
gele morgenster 
gouden regen 
zwarte mosterd 
vogelmuur 
groene naaldaar 
geelrode naaldaar 
beklierde nachtschade 
geel nagelkruid 
kleine ooievaarsbek 
zachte ooievaarsbek 
paardenbloem 
penningkruid 
perzikkruid 
pluimgierst 
Engels raaigras 
 

raapzaad 
gewone raket 
Engels raaigras 
raapzaad 
gewone raket 
grote ratelaar 
reigersbek 
wilde reseda 
riet 
Robertskruid 
greppelrus 
zomprus 
gewone smeerwortel 
Spaanse aak 
stinkende gouwe 
stokroos 
straatgras 
klein streepzaad 
gewoon struisgras 
zwart tandzaad 
timoteegras 
echte valeriaan 
gewoon varkensgras 
kleine varkenskers 
veenwortel 
liggende vetmuur 
harig vingergras 
vlasbekje 
gewone vlier 
vijfvingerkruid 
grote weegbree 
smalle weegbree 
boswilg 
schietwilg 
harig wilgenroosje 
haagwinde 
gestreepte witbol 
tuinwolfsmelk 
wolfspoot 
grote zandkool 
gewone zandmuur 
zeepkruid 
zandraket 
oeverzegge 
ruige zegge 
valse voszegge 
zandzegge 
zevenblad 
zilverschoon 
krulzuring 
ridderzuring 
zwaluwtong 

rood zwenkgras 

 

Totaaloverzicht omgeving Bergerhof, 5 augustus 2014 
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Totaaloverzicht mossen 
Duinweg Schoorl, km-hok 
108-522 
 
bleek boomvorkje - 
Metzgeria furcata 
bleek dikkopmos - 
Brachythecium albicans 
boomsnavelmos - 
Rhynchostegium confertum 
boskronkelsteeltje - 
Campylopus flexuosus 
breekblaadje - Campylopus 
pyriformis 
broedhaarmuts - 
Orthotrichum lyellii 
fijn laddermos - Kindbergia 
praelonga 
fraai haarmos - Polytrichum 
formosum 
gaaf kantmos - Lophocolea 
semiteres 
gedraaid knikmos - Bryum 
capillare 
gedrongen kantmos - 
Lophocolea heterophylla 
geplooid snavelmos - 
Eurhynchium striatum 
gewone haarmuts - 
Orthotrichum affine 
gewoon dikkopmos - 
Brachythecium rutabulum 
gewoon gaffeltandmos - 
Dicranum scoparium 
gewoon kantmos - 
Lophocolea bidentata 
gewoon klauwtjesmos - 
Hypnum cupressiforme 
gewoon muisjesmos - 
Grimmia pulvinata 
gewoon muursterretje - 
Tortula muralis 
gewoon pluisdraadmos - 
Amblystegium serpens 
gewoon pluisjesmos - 
Dicranella heteromalla 
gewoon puntmos - 
Calliergonella cuspidata 
gewoon sterremos - Mnium 
hornum 
grijs kronkelsteeltje - 
Campylopus introflexus 

grijze haarmuts - 
Orthotrichum diaphanum 
groot gaffeltandmos - 
Dicranum majus 
groot laddermos - 
Pseudoscleropodium purum 
groot platmos - 
Plagiothecium nemorale 
groot rimpelmos - Atrichum 
undulatum 
haakmos - Rhytidiadelphus 
squarrosus 
heide klauwtjesmos - 
Hypnum jutlandicum 
klein duinsterretje - 
Syntrichia ruralis var. 
Calcicola 
knotskroesmos - Ulota 
bruchii 
kussentjesmos -
 Leucobryum glaucum 
neptunusmos - Lepidozia 
reptans 
oranjesteeltje - 
Bryoerythrophyllum 
recurvirostre 
purpersteeltje - Ceratodon 
purpureus 
rond boogsterrenmos - 
Plagiomnium affine 
zandhaarmos - Polytrichum 
juniperinum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://waarneming.nl/user/view/14229?sp=17454&from=2014-02-01&to=2015-01-31&prov=2&month=
http://waarneming.nl/user/view/14229?sp=17454&from=2014-02-01&to=2015-01-31&prov=2&month=
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De resultaten van de inventarisaties. 

Bijlage E1. Resultaten Mieren excursie PWN (106-521). 6.4.2014 o.l.v. Peter Boer. 

IPI code: 121. Pinusbos. 

Stam Geleedpotigen (Arthropoda) 

Klasse Spinachtigen (Arachnida) 

Zwarthandboswolfspin (Pardosa saltans) ♂ en ♀ 

Substam Veelpotigen ( Myriapoda) 

Schendyla nemorensis (1000-poot) niet in Google; Gewone duizendpoot (Lithobius forficatus) 

Substam Kreeftachtigen en insecten (Pancrustacea) 

(o.a. orde Pissebedden, Vlokreeften) 

Gewone pissebed (Oniscus asselus) 

Klasse Zespotigen (Hexapoda) 

Subklasse Insekten (Insecta) 

orde Soort (nl) Soort (we) Bijzonderheden foto 

Schietmotten 
(Trichoptera) 

Landkokerjuffer Enoicyla pusilla Larven in kokers aan 
oppervlak rode 
bossmiernest 

 

Vliesvleugeligen 
(Hymenoptera) 

Rode bosmier 
 
 
 
 
Humusmier 
 
Glanzende houtmier 
 
Buntgrasmier 
 
Grauwzwarte 
renmier 
Satermier 

Formica rufa 
 
 
 
 
Lasius platythorax 
Lasius fuliginosus 
 
 
Lasius 
psammophylus 
Formica fusca 
 
Formica excecta 

Eén nest bij Uilenvanger 
besmet met schimmel 
blauwwrat ( Aegeritella 
superficialis) 
Nest in humus,rotte 
boomstronk 
o.a. melken van 
eikenschorsluis 
Stomaphis quercus . 
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Bijlage E2. Excursie: Castricum, IJsbaan en Egmond binnen- De Westerd. 

Amersfoortcoordinaten: 104-508 

Datum: 1.6.2014 

IPI code: 352 Duinmeertje, 143 loofbos op vochtige,voedselrijke grond 

Subklasse Insekten (Insecta) 

orde Soort (nl) Soort (w) Bijzonder 
Heden 
(plaats/aantal) 

Libellen (Odonata) Azuurwaterjuffer 
Lantaarntje 
Gewone pantserjuffer 
Watersnuffel 
Viervlek 
Grote keizerlibel 
Glassnijder 
Vroege glazenmaker 
Tengere grasjuffer 
Gewone oeverlibel 

Coenagrion puella 
Ischnura elegans 
Lestes sponsa 
Enallagma cyathigerum 
Libellula quadrimaculata 
Anax imperator 
Brachytron pratense 
Aeshna isosceles 
Ischnura pumilio 
Orthetrum cancellatum 

C/100 
C/100-E/100 
C/50 
C/4- E/50 
C/10 
C/5- E/3 
C/3 
C/10 
E/1♀ 
E/7 

Sprinkhanen en 
krekels 
(Orthoptera) 

Zanddoorntje 
Grote groene 
sabelsprinkhaan 

Tetrex ceperoi 
Tettigonia viridissima 

C/2- E/5 
E/1 nimf 

Vlinders 
(Lepidoptera) 

   

Macro- dag Kleine Vos  E/2 

Vliesvleugeligen 
(Hymenoptera) 

Fijngestippelde groefbij 
 
bladwesp 

Lasioglossum 
punctatissimum 
Rhogogaster viridis 

C/1 
 
E/1 
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Bijlage E3. Excursie: Nationale Nachtvlinder Nacht. 

Amersfoortcoordinaten: 112.2-518.4 

Datum: 27.6.2014, Rekerhout 

IPI code: 523 park 

Subklasse Insekten (Insecta) 

Op laken. 

orde Soort (nl) Soort (w) Aant. 

Vlinders 
(Lepidoptera) 

   

Macro- dag    

Macro- nacht vuursteenvlinder  
kleine zomervlinder  
schildstipspanner 
vlekstipspanner 
grijze stipspanner  
wortelhoutspanner 
gele agaatspanner  
oranje bruinbandspanner 
groenbandspanner 
sporkehoutspanner  
wegedoornspanner  
grijze dwergspanner 
guldenroededwergspanner 
groene dwergspanner 
v-dwergspanner 
leverkleurige spanner  
bonte bessenvlinder 
gerande spanner 
hagedoornvlinder 
vliervlinder   
peper-en-zoutvlinder  
taxusspikkelspanner 
variabele spikkelspanner 
ringspikkelspanner 
witte grijsbandspanner 
witte schaduwspanner  
rode dennenspanner 
ligusterpijlstaart 
groot avondrood 
gewone velduil 
geoogde worteluil 
gewone worteluil  
houtspaander  
huismoeder  
driehoekuil 
perzikkruiduil  

  2 
ca.5 
 
 
2 
 
2 
 
 
ca.6 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
ca.5 
ca.10 
2 
 
2 
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gekraagde grasuil 
stompvleugelgrasuil 
bont schaapje  
drietand/psi-uil 
meldevlinder  
levervlek 
populierenuil  
hyena  
maanuiltje 
graswortelvlinder  
okergele grasuil 
bosgrasuil 
gelobd halmuiltje 
donker halmuiltje 
oranjegeel halmuiltje 
zandhalmuiltje 
gewone stofuil 
kleine groenuil 
koperuil 
bruine snuituil 
lijnsnuituil 

 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Micro dwergmineermot spec. 
gewoon kroeskopje  
vogelkersstippelmot 
meidoornstippelmot  
wilgenstippelmot  
grootvlekstippelmot  
meidoornduifmot  
 
essenmot  
sierlijke pedaalmot  
berkenpedaalmot  
koolmotje  
gewone kaartmot  
bruine huismot  
 
kleine mosboorder  
meidoornkwastmot  
 
katjessmalvleugelmot  
lisdoddeveertje 
zebramot  
streepsmalpalpmot [gelijnde 
smalpalpmot]  
puntvleugelpalpmot  
zonnesproetbladroller  
kleine boogbladroller 
 
zomerbladroller 
heggebladroller  
kersenbladroller leverkleurige 
bladroller  

 
Nemapogon cloacella 
Yponomeuta evonymella 
Y. padella  
Y. rorrella 
Y. plumbella 
Paraswammerdamia 
nebulella 
Prays fraxinella 
Argyresthia brockeella 

A. goedartella 
Plutella xylostella 
Agonopterix heracliana 
Hofmannophila 
pseudospretella 
Batia lunaris 
Blastodacna hellerella 
Coleophora spec. 
Batrachedra praeangusta 
Limnaecia phragmitella 
Parachronistis albiceps 
 
Carpatolechia fugitivella 
Brachmia blandella 
Aleimma loeflingiana 
Acleris forsskaleana 
Cnephasia spec  
Ditula angustoriana 
Archips rosana 
Pandemis cerasana 
P. heparana 

 
 
ca 5 
ca 5 
 
 
ca 10 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
2 
3 
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tuinbladroller stipjesbladroller  
gewone witvlakbladroller  
pinguïntje  
tweebandbladroller 
oranjegele-lijnbladroller  
slangekruidbladroller  
oranje oogbladroller  
loofboombladroller 
bramenbladroller  
topspinnertje 
mineerborstelmot  
 
windevedermot 
hommelnestmot bandlichtmot  
vroege granietmot variabele 
granietmot rietmot  
gewone grasmot  
rietsnuitmot  
liesgrassnuitmot 
kroosvlindertje  
witvlekkruidenmot  
micro spec. 

Clepsis consimilana 
Lozotaeniodes formosana 
Hedya nubiferana 
Hedya salicella 
Piniphila bifasciana 
Celypha cespitana 
Lobesia abscisana 
Epinotia abbreviana 
Gypsonoma dealbana 
Notocelia uddmanniana 
Rhopobota naevana  
Epermenia chaerophyllella)  
Emmelina monodactyla 
Aphomia sociella 
Sciota adelphella  
Scoparia ambigualis 
Eudonia mercurella 
Chilo phragmitella 
Pediasia fascelinella 
Schoenobius gigantella 
Donacaula forficella 
Cataclysta lemnata 
Udea olivalis 
 

2 
 
 
4 
 
 
 
Ca 10 
 
 
2 
 
2 
3 
3 
2 
 
 
3 
 
2 
 
2 
 
 

Vliegen en 
muggen 
(Diptrera) 

Echte vliegen drie spec.? 
Waterdaas ♂ 
Bloemvlieg ♂ 
Oevervliegen 

Muscidae (3x) 
Anthericidae 
Anthomyiidae 
Ephrididae 

 

Vliesvleugeligen 
(Hymenoptera) 

Schildwesp 
Sluipwesp ♂ 
Sluipwesp 
Sluipwesp 

Charmon spec. 
Oxytorus spec. 
Diplazontinae 
Mesochorus spec. 

 

 

Nachtvlinders ter plekke. 

Kristalbladroller – Celypha siderana  3  vrij zeldzaam. 

Gewone zakdrager- Psyche casta ( koker van de soort) 

Huismoeder 

Gewone silene uil ( rups) 

Gele agaatspanner 
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Bijlage E4. Excursie: Kennemerstrand. Nachtvlinders 

Amersfoortcoordinaten: 99-496 

Datum: 18, 19. 7. 2014 

IPI code: 213 Natteduinvallei; 214 Openduingebied; 151 Duinstruweel. 

Subklasse Insekten (Insecta) 

Op  laken. 

orde Soort (nl Soort (w) 

Vlinders 
(Lepidoptera) 

  

Macro- nacht hopwortelboorder  
gestippelde houtvlinder 
slakrups 
rietvink 
braamvlinder 
vuursteenvlinder 
kleine zomervlinder 
zwartstipspanner 
schaduwstipspanner 
schildstipspanner  
geblokte stipspanner 
grijze stipspanner 
egale stipspanner 
bosspanner 
gewone bandspanner 
gestreepte goudspanner 
kajatehoutspanner 
oranje agaatspanner 
variabele spanner 
donkere ogentroostspanner  
hengeldwergspanner 
vlasbekdwergspanner  
wilgendwergspanner (foto) 
egale dwergspanner  (foto) 
zwartvlekdwergspanner 
bijvoetdwergspanner  
v-dwergspanner 
gerande spanner  
donker klaverblaadje 
kortzuiger 
vliervlinder  
peper-en-zoutvlinder 
taxusspikkelspanner 
gewone spikkkelspanner 
bruine grijsbandspanner  
dennenpijlstaart 
ligusterpijlstaart 

Hepialus humili 
Zeuzera pyrina 
Apoda limacodes 
Euthrix potatoria 
Thyatira batis 
Habrosyne pyritoides 
Hemithea aestivaria 
Scopula nigropunctata 
Idaea rusticata 
Idaea biselata 
Idaea emarginata 
Idaea aversata 
Idaea straminata 
Scopula immutata 
Epirrhoe alternata 
Camptogramma bilineata 
Pelurga comitata 
Eulithis testata 
Hydriomena furcata 
Perizoma bifasciata 
Eupithecia plumbeolata 
Eupithecia linariata 
Eupithecia tenuiata 
Eupithecia absinthiata 
Eupithecia centaureata 
Eupithecia innotata 
Chloroclystis v-ata 
Lomaspilis marginata 
Macaria alternata 
Crocalis elinguara 
Ourapteryx sambucaria 
Biston betularia 
Peribatodes rhomboidaria 
Ectropis crepuscularia 
Cabera exanthemata 
Sphinx pinastri 
Sphinx ligustri 
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pauwoogpijlstaart  
populierenpijlstaart  
groot avondrood 
klein avondrood  
kleine hermelijnvlinder  
kameeltje  
snuitvlinder 
donkere wapendrager 
bruine wapendrager 
wapendrager  
witvlakvlinder  
satijnvlinder 
glad beertje  
muisbeertje 
klein kokerbeertje 
streepkokerbeertje  
grote beer 
kleine beer  
graanworteluil  
rookkleurige  worteluil 
variabele worteluil 
bonte worteluil 
puta-uil 
houtspaander  
haarbos 
huismoeder  
volgeling 
breedbandhuismoeder 
kleine huismoeder 
 
groente-uil 
gekraagde grasuil  
stompvleugelgrasuil 
grasuil spec. 
donkergroene korstmosuil  
lichte korstmosuil 
levervlek 
tweekleurige heremietuil  
hyena 
graswortelvlinder 
zandhalmuiltje  
duinhalmuiltje 
halmrupsvlinder (lichte vorm) 
weidehalmuiltje 
zandhaverboorder 
gele duinrietboorder 
roodbruine vlekuil 
gestippelde rietboorder  
egale rietboorder 
smalvleugelrietboorder  
lichte daguil  
gewone stofuil 

Smerinthus ocellata 
Laothoe populi 
Deilephila elpenor 
Deilephila porcellus 
Furcula furcula 
Notodonta ziczac 
Pterostoma palpina 
Clostera pigra 
Clostera curtula 
Phalera bucephala 
Orgya antiqua 
Leucoma salicis 
Eilema griseola 
Pelosia muscerda 
Eilema pygmaeola 
Eilema complana 
Arctia caja 
Phragmatobia fuliginosa 
Euxoa tritici 
Euxoa nigricans 
Euxoa cursoria 
Agrotis vestigialis 
Agrotis puta 
Axylia putris 
Ochropleura plecta 
Noctua pronuba 
Noctua comes 
Noctua fimbriata 
Noctua interjecta 
Noctua janthe/janthina 
Lacanobia oleracea 
Mythimna ferrago 
Mythimna impura 
 
Cryphia algae 
Bryophyla domestica 
Euplexia lucipara 
Ipimorpha subtusa 
Cosmia trapezina 
Apamea monoglypha 
Mesoligia furuncula 
Mesoligia literosa 
Mesapamea secalis 
Mesapamea secalella 
Chortodes elymi 
Chortodes fluxa 
Amphipoea oculea 
Lenisa geminipuncta 
Arenostola phragmitidis 
Chilodes maritima 
Heliotis viriplaca 
Hoplodrina octogenaria 
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donkere marmeruil 
koperuil 
gamma-uil  
purperuiltje 

Protodeltote pygarga 
Diachrysia chrisitis 
Autographa gamma 
Phytometra viridana 

Micro witvlekkijkgaatje 
honingklavervouwmot  
paardekastanjemineermot 
wilgenslakkespoormot  
eenstipslakkespoormot 
wilgenstippelmot 
meidoornstippelmot 
grootvlekstippelmot   
koolmotje  
bitterzoetmot  
bruine huismot  
dwergsikkelmot  
zwamboorder  
kleine mosboorder  
naaldkunstwerkje  
duinrietmineermot  
lichte metaalkokermot  
? 
Gele wilgenroosjesmot 
gewone wilgeroosjesmot  
lisdoddeveertje  
grauwe spaandermot  
gewone kaartmot  
purperkaartmot  
geelbandboegsprietmot 
stipjespalpmot  
populierenspikkelpalpmot  
puntvleugelpalpmot  
palpmot van honingklaver = ? 
palpmot spec. 
rietpalpmot  
kustoogje  
distelbladroller  
donker c-smalsnuitje  
koperrandbladroller  
grote appelbladroller  
gevlamde bladroller  
heggebladroller 
leverkleurige bladroller  
tuinbladroller  
getekende biesbladroller  
zeebiesbladroller  
bonte fruitbladroller  
grijze marmerbladroller  
berkenmarmerbladroller  
slangekruidbladroller  
variabele oogbladroller  
loofboombladroller  

Monopis weaverella 
Phyllonorycter medicaginella 
Cameraria ohridella 
Phyllocnistis saligna 
Phyllocnistis unipunctella 
Yponomeuta rorrella 
Y. padella 
Y. plumbella 
Plutella xylostella 
Acrolepia autumnitella 
Hofmannophila pseudospretella 
Borkhausenia fuscescens 
Crassa unitella 
Batia lunaris) 
Bisigna procerella 
Elachista bisulcella 
Coleophora trifolii 
Coleophora spec. 
Mompha ochraceella 
M. epilobiella 
Limnaecia phragmitella 
Blastobasis phycidella 
Agonopterix heracliana 
Agonopterix purpurea 
Monochroa lucidella 
Pseudotelphusa paripunctella 
Anacampsis populella 
Brachmia blandella 
 
 
Helcystogramma rufescens 
Thiotricha subocellea 
Agapeta hamana 
Aethes rubigana 
Cochylis hybridella 
Archips podana 
Archips xylosteana 
A. rosana 
Pandemis heparana 
Clepsis consimilana 
Bactra furfurana) 
Bactra robustana 
Eudemis profundana 
Apotomis semifasciana 
Apotomis betuletana 
Lobesia abscisana 
Epinotia nisella 
Gypsonoma dealbana 
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populierenbladroller 
bramenbladroller  
scherpe hermelijnbladroller  
smalle hermelijnbladroller  
rode knopbladroller  
paardebloembladroller 
hoefijzermot  
distelknoopvlekje  
tweekleurig knoopvlekje  
gewone spiegelmot  
bleke vlekwortelmot 
hoefbladvedermot  
duizendguldenkruidvedermot) 
ereprijsvedermot  
pinokkiomot 
eikenlichtmot  
mutsjeslichtmot  
loogkruidlichtmot 
lichtmot spec. 
strooiselmot  
? 
helmgrasmot  
duingranietmot  
nazomergranietmot  
blauwooggrasmot 
rietmot  
gewone grasmot 
zilverstreepgrasmot  
egale-vlakjesmot  
baardsnuitmot  
rietsnuitmot  
duikermot  
kroosvlindertje  
muntvlinder  
bruidsmot  
maïsboorder  
gewone coronamot  
luipaardlichtmot  
parelmoermot  

Gypsonoma aceriana 
Notocelia uddmanniana 
Notocelia roborana 
Notocelia incarnatana 
Spilonota ocellana 
Celypha striana 
Epiblema foenella 
Eucosma cana 
Eucosma obumbratana 
Cydia splendana 
Dichrorampha simpliciana 
Platyptilia gonodactyla 
Stenoptilia zophodactylus 
Stenoptilia pterodactyla 
Synaphe punctalis 
Phycita roborella 
Acrobasis advenella 
Gymnancyla canella 
Acrobasis advenella 
Endotricha flammealis 
Phycitodes  spec. 
Anerastia lotella 
Eudonia lineola 
Eudonia truncicolella 
Agriphila straminella 
Chilo phragmitella 
Chrysoteuchia culmella 
Crambus pascuella 
Catoptria pinella 
Platytes alpinella 
Schoenobius gigantella 
Acentria ephemerella 
Cataclysta lemnata 
Pyrausta aurata 
Sitochroa palealis 
Ostrinia nubilalis 
Anania coronata 
Nomophila noctuella 
Pleuroptya ruralis 

 

Ter plaatse in het veld: 

koolmotje (Plutella xylostella) 

Coleophora spec. 3x 

lichte rietpalpmot (Helcystogramma lutatella) z.z. 

rietpalpmot (H. rufescens)  

Bactra spec. 
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brandnetelbladroller (Celypha lacunana) 

bleke vlekwortelmot (Dichrorampha simpliciana) 

duizendguldenkruidvedermot (Stenoptilia zophodactylus) 6 

pinokkiomot (Synaphe punctalis) 

blauwooggrasmot (Agriphila straminella) 

muntvlinder (Pyrausta aurata) 

schildstipspanner (Idaea biselata) 

streepstipspanner (Idaea humiliata) 

gewone bandspanner (Epirrhoe alternata) 

gestreepte goudspanner (Cramptogramma bilineata) 

donkere ogentroostspanner ( Perizoma bifasciata) z.z. 

donker klaverblaadje (Macaria alternata) 

gamma-uil (Autographa gamma) 

 

Op de parkeerplaats (verlicht betaalhokje): 

bosbeswitvlekmot (Incurvaria oehlmanniella) 

printplaatmot (Phyllocnistis xenia) 

Bryotropha spec. 

lichte kustmot (Caryocolum blandulella) 

vlekzandvleugeltje  (Scrobipalpa costella) 

puntvleugelpalpmot (Brachmia blandella) 

rietpalpmot (Helcystogramma rufescens) 

paardebloembladroller (Celypha striana) 

rode knopbladroller (Spilonota ocellana) 

puntsnuitbladroller (Sparganothis pilleriana) 

purperrode haakbladroller (Ancylis unculana) 

oranjebruine grasmot (Pediasia contaminella) 
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loogkruidlichtmot (Gymnancyla canella) 

duinmosmot (Aphomia zelleri) 

vlekstipspanner (Idaea dimidiata) 

grijze stipspanner (Idaea aversata) 

gewone spikkelspanner ( Ectropis crepuscularia) 

spitsvleugelgrasuil ( ?) 

 

 

Bijlage E5. Bijen en wespen.: IJmuiden, Kennemerstrand. 

Amersfoortcoordinaten: 99-496. 

Datum: 3.8.2014 

IPI codes: 214 Open duingebied (incl. grasland), 151 Duinstruweel. 

Subklasse Insekten (Insecta) 

orde Soort (nl) Soort (wl) Bijzonderhede
n 

F 

Libellen (Odonata) Lantaarntje 
Bruinrode heide libel, ♀ 
Watersnuffel 

Ischnura elegans 
Sympetrum striolatum 
Enallagma cyathigerum 

  

Sprinkhanen en 
krekels 
(Orthoptera) 

Bruine sprinkhaan 
Zanddoorntje 
Duinsabelsprinkhaan 
Blauwvleugelsprinkhaan 
Zuidelijk spitskopje 
Gewoon spitskopje 
Grote groene sabel- 
sprinkhaan 
Snortikker 
Struiksprinkhaan 

Chortippus brunneus 
Tetrix seperoi 
Platycleis albopunctata 
Oedipoda caerulescens 
Conocephalus fuscus 
Conocephalus dorsalis 
Tettigonia viridissima 
 
Chortippus mollis 
Leptophyes punctatissima 

  

Vlinders 
(Lepidoptera) 

    

Kevers (Coleoptera) Het moertje Chrysolina polita   

Macro- dag Icarusblauwtje ♂,♀ 
Oranje luzernevlinder 
Zwartsprietdikkopje 
Bont zandoogje 
Bruin zandoogje 
Kleine parelmoervlinder 
Atalanta 
Citroenvlinder 
Kleine vos 

Polyomatus icarus 
Coleas croceus 
Thymeolicus lineola 
Pararge aegeria 
Maniola jurtina 
Issoria lathonia 
Vanessa atalanta 
Gonepteryx rhamni 
Aglais urticea 
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Hooibeestje Coenonympha pamphilus 

Vliegen en muggen 
(Diptera) 

Prachtwapenvlieg Chloromyia formosa   

Vliesvleugeligen 
(Hymenoptera) 

Aardhommel 
Steenhommel 
Heidebronsgroefbij 
Gedoornde slakkenhuisbij 
 
 
Heideviltbij 

Bombus terrestris 
B. lapidarius 
Halictus confusus ♂,♀ 
Osmia spinulosa ♀ 
 
 
 
Epeolus cruciger ♀ 

 
 
 
Stuifmeel 
verzamelend 
op heel-
blaadjes. 

 

 

 

Bijlage E6.  Excursie:  Egmond. De Bleek. 

Amersfoortcoordinaten: 104- 515 

Datum: 21.9.2014. 

IPI code: 214 Open duingebied. 

Subklasse Insekten (Insecta) 

orde Soort (nl Soort (w) Foto bijzonderheden 

Libellen (Odonata)     

Sprinkhanen en 
krekels 
(Orthoptera) 

    

Oorwormen 
(Dermaptera) 

    

Snavelinsekten  ( 
Hemiptera) 

    

Kevers (Coleoptera) Wormkruidhaantje 
Hottentot haantje 
 

Galeruca  tanaceti 
Chrysolina 
haemoptera 

  

Schietmotten en 
kokerjuffers  
(Trichoptera) 

    

Vlinders 
(Lepidoptera) 

    

Macro- dag     

Macro- nacht     

Micro     

Schorpioenvliegen 
(Mecoptera) 

    

Vliegen en muggen 
(Diptrera) 

    

Vliesvleugeligen 
(Hymenoptera) 
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Karteringsrapportage  Paddestoelen 
 Martijn 
Oud / Borinagestraat 19 1827DXAlkmaar   
Verslagnr: 1192 Waarnemers: NMV-KNNV exc olv Gert Immerzeel en Martijn Oud 

Gebiedsnaam: Nyenrode(Breukelen) Waarnemersnummer:  

Herbariumnummer:  Opmerkingen: Bewolkt en zon 18 gr Celsius.Opkomst circa 50 personen 

Datum: 18-10-2014 Km-hok: 31-36-24 
Code Soortnamen :  Rode lijst(2008) Lijst Talr Herb Milieu Subs Org Opm 

001,39,0 Agaricus silvicola Slanke anijschampignon X 00 
001,46,9 Agaricus xanthoderma Karbolchampignon X 00 
002,05,0 Agrocybe erebia Leverkleurige leemhoed X 00 
003,07,0 Amanita fulva Roodbruine slanke amaniet X 00 
010,06,0 Boletus erythropus Gewone heksenboleet X 00 
010,07,0 Boletus fechtneri Bleke boleet (2)Bedreigd 3 X 00 
010,09,0 Boletus impolitus Goudporieboleet (2)Bedreigd 3 X 00 Prachtige soort 
010,12,0 Boletus luridus Netstelige heksenboleet (3)Kwetsbaar 2 X 00 
010,16,2 Boletus radicans Wortelende boleet X 00 
014,05,9 Hygrocybe virginea Gewoon sneeuwzwammetje (4)Gevoelig 1 X 00 
022,02,0 Clitocybe albofragrans Witte anijstrechterzwam X 00 
022,28,0 Clitocybe phaeopthalma Spieringtrechterzwam X 00 
022,38,0 Clitocybe odora Groene anijstrechterzwam X 00 
022,40,9 Clitocybe phyllophila Grote bostrechterzwam X 00 
023,05,0 Clitopilus prunulus Grote molenaar X 00 
024,04,0 Gymnopus confluens Bundelcollybia X 00 
024,07,0 Gymnopus dryophilus sl. Eikebladzwammetje X 00 
024,14,0 Gymnopus peronatus Scherpe collybia X 00 
025,21,0 Conocybe pubescens Donzig breeksteeltje X 00 Tuinmest 
026,04,0 Coprinopsis atramentaria Grote kale inktzwam X 00 
026,10,0 Coprinus comatus Geschubde inktzwam X 00 
026,17,0 Coprinellus disseminatus Zwerminktzwam X 00 
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026,42,0 Coprinopsis lagopus Hazepootje X 00 
026,57,9 Parasola plicatilis  X 00 Moet meegenomen worden voor  
 microscopische determinatie. 

028,01,1 Cortinarius acutus Spitse gordijnzwam (2)Bedreigd 3 X 00 
028,03,0 Cortinarius alboviolaceus Lila gordijnzwam (3)Kwetsbaar 2 X 00 m.Herb 
028,09,0 Cortinarius anomalus Vaaggegordelde gordijnzwam X 00 
028,47,0 Cortinarius vernus Lilastelige gordijnzwam X 00 
028,59,0 Cortinarius hemitrichus Witschubbige gordijnzwam X 00 
028,65,0 Cortinarius incisus Streephoedgordijnzwam X 00 
028,66,0 Cortinarius infractus Olijfkleurige gordijnzwam X 00 
028,79,0 Cortinarius nemorensis Bruine kleibosgordijnzwam X 00 
028,80,0 Cortinarius obtusus Jodoformgordijnzwam (3)Kwetsbaar 2 X 00 m 
028,85,0 Cortinarius paleaceus Gewone pelargoniumgordijnzwam X 00 
028,87,9 Cortinarius parvannulatus Cederhoutgordijnzwam (4)Gevoelig 1 X 00 m 
028,96,0 Cortinarius psammocephalus Fijnschubbige gordijnzwam (2)Bedreigd 3 X 00 m.Herb 
029,07,0 Cortinarius umbrinolens Bietengordijnzwam X 00 m.Herb 
029,27,0 Cortinarius subbalaustinus Roodbruine gordijnzwam X 00 
029,38,0 Cortinarius trivialis Gegordelde gordijnzwam X 00 
029,57,0 Cortinarius turgidus Witte zijdegordijnzwam (3)Kwetsbaar 2 X 00 m 
029,76,0 Cortinarius rigens Wortelende gordijnzwam X 00 
030,01,0 Cortinarius balteatocumatilis Violetbruine gordijnzwam (4)Gevoelig 1 X 00 
030,09,0 Cortinarius coalescens Gele kleibosgordijnzwam (4)Gevoelig 1 X 00 
031,02,0 Crepidotus applanatus Gestreept oorzwammetje X 00 34 10 m.Kees Roobeek 
031,04,0 Crepidotus cesatii Rondsporig oorzwammetje X 00 m 
031,10,0 Crepidotus mollis Week oorzwammetje X 00 
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040,06,0 Entoloma araneosum Spinnewebsatijnzwam (4)Gevoelig 1 X 00 Mooie vondst. 
040,48,0 Entoloma pleopodium Citroengele satijnzwam (3)Kwetsbaar 2 X 00 f.icterinum 
040,65,0 Entoloma hebes Dunsteelsatijnzwam X 00 m 
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041,06,0 Entoloma sericeum Bruine satijnzwam X 00 
041,11,0 Entoloma sordidulum Groezelige satijnzwam X 00 m 
046,07,0 Galerina calyptrata Oranje mosklokje (3)Kwetsbaar 2 X 00 m 
046,23,0 Galerina hypnorum Geelbruin mosklokje X 00 
046,28,0 Galerina marginata Bundelmosklokje X 00 m 
046,57,0 Galerina vittiformis Barnsteenmosklokje(var.vittiformis) X 00 
051,07,0 Gymnopilus junonius Prachtvlamhoed X 00 
054,20,9 Hebeloma mesophaeum Tweekleurige vaalhoed X 00 
054,27,0 Hebeloma sacchariolens Oranjebloesemzwam X 00 
054,28,0 Hebeloma sinapizans Grote vaalhoed X 00 
054,36,0 Hebeloma velutipes Opaalvaalhoed X 00 
054,45,0 Hebeloma aestivale Zomervaalhoed X 00 m.Herb .Oa met zeer lange soms  
 gesepteerde cheilocystiden.  
 Perisporum lossend. 

062,01,0 Camarophyllopsis atropuncta Zwartgespikkelde wasplaat (4)Gevoelig 1 X 00 
063,06,0 Hypholoma fascicularis Gewone zwavelkop X 00 
064,01,0 Inocybe glabrescens Gladde vezelkop X 00 
064,08,0 Inocybe asterospora Sterspoorvezelkop (3)Kwetsbaar 2 X 00 
064,27,0 Inocybe corydalina v. corydalina Groenige perevezelkop (3)Kwetsbaar 2 X 00 
064,33,0 Inocybe rimosa Geelbruine spleetvezelkop X 00 
064,40,1 Inocybe geophylla Witte satijnvezelkop X 00 
064,40,3 Inocybe lilacina Lila satijnvezelkop X 00 
064,43,0 Inocybe griseolilacina Lilagrijze vezelkop X 00 
064,45,0 Inocybe haemacta Blozende stinkvezelkop X 00 
064,47,0 Inocybe hirtella Amandelvezelkop X 00 
064,65,0 Inocybe mixtilis Gele knolvezelkop X 00 
064,74,0 Inocybe paludinella Valse satijnvelzelkop (2)Bedreigd 3 X 00 m. 
067,01,0 Laccaria amethystina Rodekoolzwam X 00 
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067,02,0 Laccaria bicolor Tweekleurige fopzwam X 00 
069,09,0 Lactarius blennius Grijsgroene melkzwam X 00 
069,11,0 Lactarius chrysorrheus Zwavelmelkzwam X 00 
069,12,0 Lactarius subumbonatus Lichte watermelkzwam X 00 Geen Donkere watermelkzwam. 
069,13,0 Lactarius circellatus Haagbeukmelkzwam X 00 
069,29,9 Lactarius fulvissimus Rode kleibosmelkzwam X 00 
069,42,0 Lactarius pyrogalus Vuurmelkzwam X 00 
069,44,0 Lactarius quietus Kaneelkleurige melkzwam X 00 
069,51,0 Lactarius subdulcis Bitterzoete melkzwam X 00 
069,52,0 Lactarius tabidus Rimpelende melkzwam X 00 
070,03,0 Leccinum pseudoscabrum Haagbeuk boleet (3)Kwetsbaar 2 X 00 Klein exemplaar. 
0722,XX, Mycosphaerella ulmi X 00 m.Anamorph. Iep spec.Kees  
073,02,0 Lepiota aspera Spitsschubbige parasolzwam X 00 
073,05,0 Lepiota castanea Kastanjeparasolzwam X 00 m 
073,09,0 Lepiota cristata Stinkparasolzwam X 00 
073,17,0 Lepiota griseovirens Grijsgroene parasolzwam X 00 m.Herb 
073,36,0 Lepiota subincarnata Vaalroze parasolzwam X 00 
073,50,0 Lepiota pilodes Vals viltparasolzwam (4)Gevoelig 1 X 00 
074,04,9 Lepista flaccida Roodbruine schijnridderzwam X 00 
074,07,0 Clitocybe nebularis Nevelzwam X 00 
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074,09,0 Lepista saeva Paarssteelschijnridder (3)Kwetsbaar 2 X 00 
076,11,0 Leucoagaricus tener Tere champignonparasol X 00 
080,03,0 Lyophyllum decastes Bruine bundelridderzwam X 00 
083,05,0 Marasmiellus ramealis Takruitertje X 00 
084,16,0 Marasmius setosus Tengere beuketaailing X 00 
085,28,0 Melanoleuca polioleuca Zwartwitte veldridderzwam X 00 
0906,01,0 Ceratiomyxa fruticulosa Gewoon Ijsvingertje X 00 
091,02,0 Mycena acicula Oranje dwergmycena X 00 

 dinsdag 11 november 2014 Pagina 4 van 11 

Datum: 18-10-2014 Km-hok: 31-36-24 
Code Soortnamen :  Rode lijst(2008) Lijst Talr Herb Milieu Subs Org Opm 

091,04,0 Mycena adscendens Suikermycena X 00 
091,05,0 Mycena aetites Grijsbruine grasmycena X 00 
091,14,0 Mycena capillaris Kleine beukebladmycena X 00 
091,26,0 Mycena filopes Draadsteelmycena X 00 
091,27,0 Mycena flavescens Geelsnedemycena X 00 m 
091,28,0 Mycena flavoalba Bleekgele mycena X 00 
091,30,0 Mycena galericulata Helmmycena X 00 
091,31,2 Mycena galopus v. galopus Melksteelmycena var galopus X 00 
091,31,3 Mycena galopus v. nigra Melksteelmycena var nigra X 00 
091,47,0 Mycena arcangeliana Bundelmycena X 00 
091,49,0 Mycena pearsoniana Vals elfenschermpje X 00 
091,58,0 Mycena pura Elfenschermpje X 00 
091,63,0 Mycena sanguinolenta Kleine bloedsteelmycena (4)Gevoelig 1 X 00 
091,66,0 Mycena speirea Kleine breedplaatmycena X 00 
091,74,0 Mycena vitilis Papilmycena X 00 
091,80,0 Mycena rosea Heksenschermpje X 00 
097,09,0 Omphalina baeospora Kleinsporig trechtertje X 00 
097,18,0 Omphalina velutipes Pelargoniumtrechtertje X 00 m. 
099,03,0 Oudemansiella mucida Porseleinzwam X 00 
100,01,0 Panaeolina foenisecii Gazonvlekplaat X 00 
104,02,0 Paxillus involutus Gewone krulzoom X 00 
1062,01,0 Rhizodiscinia lignyota Houtdropjeszwam X 00 m.Kees Roobeek 
1094,01,0 Erysiphe alphitoides Eikenmeeldauw X 00 m.Eik spec.Kees Roobeek 
1098,01,0 Phyllactinia guttata Hazelaarmeeldauw X 00 m.Hazelaar.Kees Roobeek 
1098,02,0 Phyllactinia fraxini Essenmeeldauw X 00 m.Es.Kees Roobeek 
110,05,0 Pholiotina vexans Manchetbrreksteeltje X 00 m 
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1102,0x,0 Erysiphe arcuata Haagbeukmeeldauw X 00 m.Op Haagbeuk.Kees Roobeek.  
 Waarschijnlijk nieuw voor  
 Nederland. 

1118,04,1 Erysiphe aquilegiae var. aquilegiae Akeleimeeldauw X 00 m.Akelei.Kees Roobeek 
1118,04,2 Erysiphe aquilegiae var.ranunculi Boterbloemmeeldauw X 00 m. Kruipende boterbloem.Kees  
 Roobeek 

1118,13,0 Erysiphe heraclei Schermbloemmeeldauw X 00 m.Fluitenkruid en Gewone  
 berenklauw.Kees Roobeek. 

1123,03,0 Podosphaera tridactyla Kersenmeeldauw X 00 m.Vogelkers. Kees Roobeek 
114,02,0 Pluteus cervinus Hertezwam X 00 
114,06,0 Pluteus cinereofuscus Grondhertezwam X 00 
114,11,0 Pluteus leoninus Goudgele hertezwam (3)Kwetsbaar 2 X 00 
114,15,9 Pluteus nanus Dwerghertezwam X 00 m 
114,22,0 Pluteus plautus Knolvoethertezwam (3)Kwetsbaar 2 X 00 
114,28,0 Pluteus salicinus Grauwgroene hertezwam X 00 
116,15,0 Psathyrella conopilus Langsteelfranjehoed X 00 
116,27,0 Psathyrella corrugis Sierlijke franjehoed X 00 
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116,42,0 Psathyrella multipedata Bundelfranjehoed X 00 
116,61,9 Psathyrella prona Kleine grasfranjehoed X 00 
116,81,0 Lacrymaria lacrymabunda Tranende franjehoed 3 00 
123,01,0 Rhodotus palmatus Zalmzwam X 00 
124,01,0 Rickenella fibula Oranjegeel trechtertje X 00 
124,02,0 Rickenella swartzii Paarsharttrechtertje X 00 
125,05,9 Ripartites tricholoma Gewoon vilthoedje X 00 
126,10,0 Russula amoenolens Scherpe kamrussula X 00 
126,14,0 Russula undulata Zwartpurperen russula X 00 
126,23,0 Russula risigallina Abrikozenrussula X 00 
126,39,0 Russula farinipes Bleekgele russula (3)Kwetsbaar 2 X 00 
126,40,0 Russula fellea Beukerussula X 00 
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126,44,0 Russula fragilis Broze russula X 00 
126,48,0 Russula graveolens Vissige eikerussula X 00  var. megacantha 
126,48,9 Russula graveolens  Vissige purperhoed sl X 00 Taxon wordt als onzeker beschouwd 
126,53,0 Russula ionochlora Violetgroene russula X 00 
126,61,0 Russula luteotacta Geelvlekkende russula X 00 
126,63,0 Russula mairei Stevige braakrussula X 00 
126,70,0 Russula nigricans Grofplaatrussula X 00 
126,72,0 Russula ochroleuca Geelwitte russula X 00 
126,73,0 Russula odorata Geurige russula X 00 
126,79,0 Russula pectinatoides Onsmakelijke kamrussula X 00 
126,80,0 Russula pelargonia Geraniumrussula (3)Kwetsbaar 2 X 00 
126,84,0 Russula pseudointegra Kleibosrussula X 00 
126,95,0 Russula rutila Rode geelplaatrussula (2)Bedreigd 3 X 00 
126,98,0 Russula solaris Zonnerussula X 00 
127,14,0 Russula violacea Violette russula (2)Bedreigd 3 X 00 m.Herb 
130,01,1 Simocybe centunculus f.centunculus Olijfkleurig matkopje (3)Kwetsbaar 2 X 00 
134,06,0 Stropharia caerulea Valse kopergroenzwam X 00 
137,04,9 Tricholoma album Witte ridderzwam (3)Kwetsbaar 2 X 00 
137,25,0 Tricholoma scalpturatum Zilvergrijze ridderzwam X 00 Heeft een eigen soortstatus gekregen 
137,26,0 Tricholoma sciodes Bitterscherpe ridderzwam (4)Gevoelig 1 X 00 m.Herb 
137,32,0 Tricholoma sulphureum Narcisridderzwam X 00 
137,35,0 Tricholoma ustale Beukeridderzwam X 00 
137,36,0 Tricholoma ustaloides Valse beukeridderzwam X 00 
139,03,0 Tubaria dispersa Meidoorndonsvoetje X 00 
139,04,0 Tubaria furfuracea Gewoon donsvoetje X 00 
141,11,0 Volvariella ceasiotincta Onwelriekende beurszwam (4)Gevoelig 1 X 00 m.Herb 
142,07,0 Xerocomus pruinatus Purperbruine fluweelboleet X 00 
142,08,0 Xerocomus rubellus Rode boleet X 00 
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142,10,0 Xerocomus subtomentosus Fluweelboleet X 00 
142,14,0 Boletus cisalpinus Blauwvlekkende fluweelboleet X 00 
142,15,0 Xerocomus declivitatum Blozende fluweelboleet X 00 Dit was Boletus communis 
2005,0x,0 Frommeëlla mexicana Schijnaardbeiroest X 00 m. Schijnaardbei.Kees Roobeek.  
 Nieuw voor Ned. 

2006,04,0 Gymnosporangium sabinae Peer-Jeneverbesroest X 00 m.Peer. Kees Roobeek 
2008,05,0 Melamsora epitea Waardrijke wilgenroest X 00 m.Wilg.Kees Roobeek 
2010,01,0 Melampsoridium betulinum Berk en Elsroest X 00 m.Berk spec.Kees Roobeek 
2015,27,0 Puccinia convolvuli Winderoest X 00 m.Haagwinde.Kees Roobeek 
2015,43,0 Puccinia glechomatis Hondsdrafroest X 00 m.Hondsdraf.Kees Roobeek 
2021,01,0 Triphragmium ulmariae Moerasspirearoest X 00 m.Moerasspirea.Kees Roobeek 
2022,21,0 Uromyces rumicis Speenkruid-zuringroest X 00 m.Zuring spec.Kees Roobeek 
204,01,0 Calvatia excipuliformis Plooivoetstuifzwam X 00 
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211,04,0 Geastrum fimbriatum Gewimperde aardster X 00 
211,14,0 Geastrum triplex Gekraagde aardster X 00 
216,04,0 Lycoperdon molle Zachtstekelige stuifzwam X 00 
216,06,0 Lycoperdon pyriforme Peervormige stuifzwam X 00 
225,02,0 Phallus impudicus Grote stinkzwam X 00 
228,01,0 Scleroderma areolatum Kleine aardappelbovist X 00 
228,04,0 Scleroderma citrinum Gele aardappelbovist X 00 
260,01,0 Auricularia mesenterica Viltige judasoor X 00 
279,01,0 Radulomyces confluens Ziekenhuisboomkorst X 00 
281,01,0 Chondrostereum purpureum Paarse korstzwam X 00 
283,01,0 Clavaria falcata Spitse knotszwam X 00 
283,07,0 Clavaria incarnata Zonnegloedknotszwam (2)Bedreigd 3 X 00 
283,14,0 Clavaria fragilis Wormvormige knotszwam (3)Kwetsbaar 2 X 00 m.Herb. Martijn Oud+Kees  
286,01,0 Clavulina cinerea Asgrauwe koraalzwam X 00 
286,02,0 Clavulina coralloides Witte koraalzwam X 00 
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287,03,0 Clavulinopsis helveola Gele knotszwam (4)Gevoelig 1 X 00 
287,05,0 Clavulinopsis laeticolor Fraaie knotszwam (3)Kwetsbaar 2 X 00 var. bulbispora 
287,05,0 Clavulinopsis laeticolor Fraaie knotszwam (3)Kwetsbaar 2 X 00 var. laeticolor 
287,06,0 Clavulinopsis luteo-alba Verblekende knotszwam (3)Kwetsbaar 2 X 00 
299,03,9 Dacrymyces stllatus Oranje druppelzwam X 00 
302,01,0 Daedaleopsis confragosa Roodporiehoutzwam X 00 
306,01,0 Dacrymyces capitatus Gesteelde druppelzwam X 00 
310,01,0 Exidia thuretiana Stijfselzwam X 00 
319,01,0 Ganoderma lipsiense Platte tonderzwam X 00 m 
319,02,0 Ganoderma adspersum Dikrandtonderzwam X 00 m 
319,05,0 Ganoderma cupreolaccatum Waslakzwam X 00 
331,01,0 Auricularia auricula-judae Judasoor X 00 
334,04,0 Hymenochaete rubiginosa Roestkleurige borstelzwam X 00 
340,01,0 Inonotus cuticularis Dunne weerschijnzwam (3)Kwetsbaar 2 X 00 
340,02,0 Pseudoinonotus dryadeus Eikeweerschijnzwam (2)Bedreigd 3 X 00 
360,01,0 Meripilus giganteus Reuzenzwam X 00 
362,01,0 Phlebia tremelosa Spekzwoerdzwam X 00 
362,01,0 Phlebia tremelosa Spekzwoerdzwam X 00 
365,01,0 Exidia nucleata Klontjes trilzwam X 00 
370,05,0 Peniophora laeta Haagbeuk schorszwam (2)Bedreigd 3 X 00 
371,01,0 Perenniporia fraxinea Essezwam (3)Kwetsbaar 2 X 00 
382,02,0 Polyporus badius Peksteel X 00 
382,08,0 Polyporus squamosus Zadelzwam X 00 
382,11,0 Polyporus varius Waaierbuisjeszwam X 00 
389,14,0 Ramaria stricta Rechte koraalzwam 1 00 
409,01,0 Stereum gausapatum Eikebloedzwam X 00 
409,02,0 Stereum hirsutum Gele korstzwam X 00 
409,06,0 Stereum subtomentossum Waaierkorstzwam X 00 
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413,01,0 Thelephora anthocephala Gespleten franjezwam X 00 
414,03,0 Tomentella crinalis Gestekeld rouwkorstje X 00 
417,01,0 Trametes gibbosa Witte bultzwam X 00 
417,07,0 Trametes versicolor Gewoon elfenbankje X 00 
419,04,0 Tremella mesenterica Gele trilzwam X 00 
420,01,0 Trichaptum abietinum Paarse dennezwam X 00 
557,02,9 Ascocoryne sarcoides sl. Inlc. Cylichnium X 00 
567,01,0 Bulgaria inquinans Zwarte knoopzwam X 00 
577,05,0 Ciboria pseudotuberosa Ekelbekertje X 00 
583,05,0 Elaphocordyceps ophioglossoides Zwarte truffelknotszwam X 00 
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584,01,0 Hypocrea gelatinosa Weke kussentjeszwam X 00 
588,01,0 Daldinia concentrica Kogelhoutskoolzwam X 00 
589,35,0 Lachnum virgineum Gewoon franjekelkje X 00 
593,02,0 Diatrypella quercina Eikeschorsschijfje X 00 
599,01,0 Elaphomyces garnulatus Korrelige hertetruffel (3)Kwetsbaar 2 X 00 
614,05,0 Helvella crispa Witte kluifzwam X 00 
614,07,0 Helvella elastica Holsteelkluifzwam (3)Kwetsbaar 2 X 00 
614,10,0 Helvella lacunosa Zwarte kluifzwam X 00 
622,07,0 Hymenoscyphus fagineus Beuken vlieskelkje X 00 m.Op Beukendop.Kees Roobeek 
622,08,0 Hymenoscyphus fructigenus Eikeldopbekertje X 00 
622,08,0 Hymenoscyphus seminis-alni Elzenzaadvlieskelkje X 00 
625,06,0 Hypomyces cervinigenus Kluifzwameter X 00 m.Anamorph.Op Helvella spec.  
 Kees Roobeek 

626,06,0 Annulohypoxylon multiforme Vergroeide kogelzwam X 00 
648,01,0 Humaria hemisphaerica Kleine bruine bekerzwam X 00 
648,09,2 Inocybe fraudans Perenvezelkop X 00 
650,01,0 Nectria cinnabarina sl Gewoon meniezwammetje X 00 
650,01,1 Nectria cinnebarina teleomorf Gewoon meniezwammetje  X 00 
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650,01,2 Nectria cinnebarina anamorf Gewoon meniezwammetje anamorf X 00 
658,01,0 Otidea alutacea Zeemkleurig hazeoor X 00 
658,02,0 Otidea bufonia Donker hazeoor X 00 
658,03,0 Otidea cochleata Gedrongen hazeoor (4)Gevoelig 1 X 00 
658,06,0 Otidea onotica Gewoon varkensoor (3)Kwetsbaar 2 X 00 
662,21,0 Peziza michelii Zwavelmelkbekerzwam X 00 m.Kees Roobeek 
677,01,0 Tarzetta catinus Gekarteld leemkelkje X 00 
684,06,0 Rutstroemia firma Eiketakstromakelkje X 00 
710,01,0 Kretzschmaria deusta Korsthoutskoolzwam X 00 
713,03,0 Xylaria hypoxylon Geweizwammetje X 00 
713,04,0 Xylaria longipes Esdoornhoutknotszwam X 00 
713,06,0 Xylaria polymorpha Houtknotszwam X 00 
722,13,0 Mycosphaerella podagrariae Zevenbladpuntkogeltje X 00 m. Zevenblad.Kees Roobeek 
xxx,40,0 Sawadaea bicornis Esdoornmeeldauw X 00 m. Spaanse aak. Kees Roobeek 
 Overzicht voor 'PaddoID' =  1192 (278 Soorten) 
 Som 92 
 Eindtotaal 92 
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