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H1 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 Mossenwerkgroep, die regelmatig verslag doen van hun activiteiten. De 

Strandwerkgroep met haar periodiek “De Knorhaan”. De Insectenwerkgroep draaide op halve 

kracht bij ontstentenis van een coördinator. Helaas waren de Zoogdierwerkgroep en de 

Hydrobiologische werkgroep dit jaar niet actief vanwege drukke werkzaamheden van de 

coördinatoren. 

 

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 

Veldbiologische Jaarverslag 2015 van onze afdeling. Ik dank daarvoor van harte de 

coördinatoren. Pieter Korstanje wordt  bedankt voor de lay out. 

 

Om het geheel leesbaar te maken zijn lijsten met waarnemingen niet opgenomen in dit 

verslag. 

 

Hans Nieuwenhuijsen,  

Veldbiologische Secretaris van de KNNV, afdeling regio Alkmaar. 
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H2 Plantenwerkgroep 
 

Pieter Korstanje 

F2hheipie@hetnet.nl 
 

De Plantenwerkgroep heeft afgelopen jaar dertien inventarisatie-excursies georganiseerd.  De 

opkomst varieerde van enkele enthousiastelingen tot een groep van zo’n vijftien personen. De 

Plantenwerkgroep heeft afgelopen jaar acht nieuwsbrieven uit laten komen met informatie 

over de inventarisatieresultaten, plantennieuwtjes en excursie-aankondigingen. In totaal zijn 

bijna 1.300 waarnemingen doorgegeven aan Floron. Hieronder een aantal impressies van 

excursies. De complete soortenlijsten zijn te vinden in de nieuwsbrieven op de website. 
 

Geestmerambacht 

Met meer dan twintig deelnemers brachten we op 26 mei een bezoek 

aan het Geestmerambacht. Het weer werkte mee, het enthousiasme 

in de groep was groot en er lieten zich maar liefst 110 verschillende 

plantensoorten vinden. Veel algemene soorten, die voor sommigen 

nieuw waren. En een paar verrassingen, die zorgen voor 

fotomomentjes.  

 

Een paar bloemrijke weidjes, met een extensief 

maaibeheerder zorgen voor de grootste 

bijzonderheid. In het verleden was hier addertong - 

Ophioglossum vulgatum aangetroffen. Na een 

minuutje struinen vond Sipke de eerste plantjes 

terug. De groeiplaats bevatte meer dan honderd exemplaren.  

 

Al eerder bekeken we de grote keverorchis - Listera ovata die hier een 

bekende groeiplaats heeft. Eén exemplaar stond langs het pad en liet 

zich van dichtbij zien. Twee andere bijzonderheden, die hier 

waarschijnlijk niet op eigen kracht zijn gekomen, waren 

reuzenpaardenstaart - Equisetum telmateia en Japans hoefblad - 

Petasites japonicus. 

 

Piet Winder liet ons zien hoe je van fluitenkruid een fluitje maakt. 

Eigenlijk heel eenvoudig, een fluitje van een cent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grote keverorchis 

addertong 

reuzenpaardenstaart 

fluitje van een cent 
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Goed bewaakte natuur op de Boekelermeer 

Op 16 juni brachten we een bezoek aan het oostelijk deel van het natuurcompensatiegebied op 

de Boekelermeer. Een terrein dat goed in het snotje wordt gehouden, want de bewaking van 

Taqa kwam ons al voor het begin van de excursie een bezoek brengen. 

 

Rond een rugstreeppaddenpoel groeit echt duizendguldenkruid - Centaurium erythraea, 

samen met liggende klaver - Trifolium campestre en hazenpootje - Trifolium arvense. Even 

verderop vonden we hoenderbeet - Lamium amplexicaule, sofiekruid -Descurainia sophia, 

rietorchis - Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa, ringelwikke - Vicia hirsuta en 

vierzadige wikke - Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma. Leuk om de twee wikkesoorten 

naast elkaar te vinden. Er staat ook bosogenstroost - Euphrasia nemorosa, tussen grote en 

kleine ratelaar. Het is de vraag of de bosogentroost hier zelfstandig is gekomen, of in een 

zaadmengsel zat. 

 

Op een naastgelegen braakliggend terrein staat zilverhaver - Aira caryophyllea en in een 

woud van honingklavers en teunisbloemen hebben we stilgestaan bij wat doorgeschoten radijs 

- Raphanus sativus subsp. sativus. In totaal werden meer dan 125 soorten aangevinkt. 

 

Duinrellen Schoorl 

De duinrellen van Schoorl staan bekend om de 

aanwezigheid van klimopwaterranonkel. Op 23 juni 

liepen we enkele duinrellen af om te bekijken of we de 

soort terug konden vinden. In de eerste duinrel die we 

bekeken stond in de bovenloop weinig water. Lager 

gelegen werd het vochtiger en begon het water te 

stromen.  

 

We vonden klimopwaterranonkel - Ranunculus 

hederaceus, dat er welvarend bij stond, begeleid door 

stomphoekig sterrenkroos - Callitriche obtusangula, 

dotterbloem - Caltha palustris, witte waterkers - Rorippa nasturtium-aquaticum, watergras – 

Catabrosa aquatica, holpijp - Equisetum fluviatile en haarfonteinkruid - Potamogeton 

trichoides. Op de oever blauw glidkruid - Scutellaria galericulata, hazenzegge - Carex 

leporina, grote wederik - Lysimachia vulgaris en zwarte zegge - Carex nigra. In de bermen een 

aantal exemplaren  van de gevlekte scheerling - Conium maculatum, een soort die de laatste 

jaren wel wat lijkt toe te nemen. 
 
 
 
  

klimopwaterranonkel 

gevlekte scheerling 
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Station Castricum 

Het was een mooie avond, die van de 30e juni. We bezochten 

het gebied achter het station van Castricum. De duinen zijn 

hier dichtbij, het spoor zorgt altijd voor leuke waarnemingen 

en de herinrichting van de omgeving leverde bij elkaar een 

lange lijst op van maar liefst 147 soorten. 

 

We vonden o.a klein timoteegras, bleke morgenster, 

heggendoornzaad en akkerviooltje. Langs het spoor stonden 

de bleke, de grote en de ruige klaproos. Op het dak van het 

huis van Hilde liepen we door een zee van zacht geurende 

kamille. Ook de egelantier geurde ons tegemoet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarderhout 

De Plantenwerkgroep had nog nooit een bezoek gebracht aan 

de Waarderhout in Heerhugowaard. Het was dus de hoogste 

tijd om dit jonge kleibos te verkennen. Waar eerst koolvelden 

waren, staat nu een gemengd loofbos met, op plekken waar 

voldoende licht kan komen, een uitbundige ondergroei op de 

bodem.  

 

De voedselrijkdom levert meters hoge melkdistels - Sonchus 

oleraceus op, flinke pollen valse voszegge - Carex otrubae 

en dicht braamstruweel. We vonden o.a. dolle kervel - 

Chaerophyllum temulum, groot heksenkruid - Circaea lutetiana, stomp vlotgras - Glyceria 

notata, een aantal ontluikende brede wespenorchissen - Epipactis helleborine, zwarte bes - 

Ribes nigrum, aalbes - Ribes rubrum en enkele veldjes schijnaardbei - Duchesnea indica. 

 

Sipke heeft afgelopen winter de Waarderhout afgestruind op zoek naar varens. Wanneer de 

andere plantengroei is afgestorven en de bladeren van de bomen zijn, vallen de varens extra op. 

Hij kwam onder andere tongvaren, mannetjesvaren, geschubde mannetjesvaren, smalle en 

brede stekelvaren, stijve naaldvaren en zachte naaldvaren tegen. Een respectabel aantal soorten!  

Op waarneming.nl staan zijn foto’s van alle varensoorten. 

 

 

brede wespenorchis 
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Tussen de straatstenen 

Onder dreigende luchten struinden we op 29 augustus 

wat door de binnenstad op zoek naar de altijd weer 

verrassende straatflora. Harig vingergras, harig 

knopkruid, beklierde nachtschade, tongvaren, 

muurleeuwenbek, kransgras, alles was aanwezig.  

 

Maar er was meer. Zo wist Nick van der Ham een 

groeiplaats van kwispelgerst. Een paar jaar terug hier 

uitgezaaid, maar zich nog steeds stand houdend.  

 

Even verderop een tweede verrassing: 

straatwolfsmelk. Een nieuwkomer in Nederland. De afgelopen jaren, aldus waarneming.nl, al 

gevonden in Heerhugowaard, Egmond en Castricum en nu dus ook in Alkmaar, aan de Oude 

Gracht.  

 

Al eerder op de avond vonden we kleine leeuwenklauw. Ook een leuke soort voor tussen de 

straatstenen. En we stonden stil bij berijpt beemdgras (kenmerk behaarde oortjes). “Al langer 

present, maar niet herkend”, aldus een tweet van Ton Denters. 

 

Duinen bij ’t Woud  
Op 4 augustus maakten we struintocht door de duinen bij ’t Woud. Langs de Woudweg zijn een 

aantal jaar geleden wat vochtige laagten aangebracht. Het was hier oppassen om niet op een 

klein kikkertje of padje te stappen.  

 

In de vochtige zones staat o.a. glidkruid, waterpunge en dwergzegge. Op de drogere delen staat 

kleine bevernel en heggendoornzaad, samen met tijm, vleugeltjesbloem en viltganzerik. 

Blauwvleugsprinkhanen bewaakten het geheel. De regen van een paar weken eerder had 

verschillende russula’s wakker gemaakt.  

 

De vondst van de avond was het stofzaad - Monotropa hypopitys. Op een bekende plek langs 

de Woudweg werden na wat speurwerk aardig wat stengels gevonden. Een bijzondere soort, 

die in ons duingebied gelukkig nog regelmatig is te vinden, maar het landelijk steeds slechter 

doet. 

 

 

  

kwispelgerst kleine leeuwenklauw straatwolfsmelk 
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Hondbossche Duinen 

Op dinsdagavond 18 augustus bracht de Plantenwerkgroep 

een bezoek aan de nieuwe duinen voor de Hondsbossche 

Zeewering. In het zand dat er enkele maanden geleden nog 

maagdelijk bij lag, werden tussen de aangeplante helm de 

eerste wilde planten ontdekt!  

 

Begin dit jaar werd er nog met grof materieel gewerkt aan de 

nieuwe duinen voor de Hondsbossche Zeewering. Mossels en 

patella’s verdwenen onder duizenden kubieke meters zand. 

Steenlopers en meeuwen moesten op zoek naar een andere 

gedekte tafel. En ook het onderwaterleven kreeg een flinke 

schok. Maar de natuur grijpt terug. In het maagdelijke zand 

verschijnen in rap tempo de eerste planten.  

 

Tussen aangeplante helm verschijnen de eerste pioniers. Bijvoorbeeld de 

zeeraket. Een soort die zich thuis voelt in de dynamische zeereep en tegen 

een teugje zilt water kan. Ook het klein hoefblad heeft de Hondsbossche 

Duinen ontdekt. Naast deze algemene soorten vond de Platenwerkgroep 

jonge exemplaren van de strandbiet en de zeekool. Soorten die voorkomen 

tussen de stenige bekleding van de Hondsbossche Zeeweering en zich nu 

weten uit te breiden in de nieuwe duinen.  

 

Tenslotte zijn de duinaveruit en de bolletjesraket het 

vermelden waard. De duinaveruit, die ook verscheen nadat 

de kerf was aangelegd, heeft blijkbaar weinig moeite met 

vestiging in het barre zandmilieu. De bolletjesraket vormt 

een fleurige verschijning in het kale zand. 

 

De Plantenwerkgroep blijft de komende jaren de 

ontwikkeling van de plantengroei in de Hondsbossche 

Duinen volgen. 
  

bolletjesraket 

bolletjesraket 

duinaveruit 

strandbiet 

zeekool 
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H3 Mossenwerkgroep 
 

Bijzondere mossen in het Bergerbos en Oude Hof 

De Mossenwerkgroep heeft afgelopen winter/voorjaar de mossen in het Bergerbos en Oude 

Hof, inclusief de Muziektuin en het Paddenpad geïnventariseerd. Er werden bijna zeventig 

verschillende mossoorten gevonden, waaronder maar liefst twaalf levermossen. Een 

spectaculair aantal! 

 

Het voorlaatste mossenonderzoek vond plaats in 1984. Dat was een inventarisatie voor een 

doctoraalscriptie van M.E. Ikelaar van de VU. Met name epifytische groeiende mossoorten 

hadden het toen erg lastig en waren maar mondjesmaat te vinden. Het landelijke beeld dat 

epifyten het de laatste tijd veel beter doen is ook in het Bergerbos en Oude Hof te zien. Als een 

van de oorzaken wordt de verbeterde luchtkwaliteit gezien.  

 

Tijdens de inventarisatie in 1984 is het gebied intensief onderzocht en zijn zo’n vijftig bezoeken 

afgelegd. De inventarisatie van dit jaar is minder intensief geweest. Er zijn drie excursies 

geweest, waarna ik zelf aanvullend een vijftal bezoekjes heb gebracht om het beeld compleet 

te maken. Vooraf zijn verder wat verspreidingskaartjes van een aantal soorten ontvangen van 

PWN.  

 

Veel vondsten zijn op naam gebracht tijdens de avonden van de Mossenwerkgroep. Met behulp 

van binoculairs, microscopen en enkele naslagwerken is aan de hand van celkenmerken, de 

vorm van blad en sporenkapsels getracht om alle vondsten een naam te geven.  

 

Directe aanleiding voor de inventarisatie was een 

verzoek van PWN, die benieuwd was naar de 

stand van de mossen in het Bergerbos. Dat er 

uiteindelijk zoveel verschillende soorten 

gevonden zouden worden, hadden we van 

tevoren niet ingeschat. In dit verslag wordt met 

name ingegaan op de levermossen die zijn 

aangetroffen. Bij het op naam brengen van een 

aantal bijzondere mossen zijn Niko Buiten en 

Huub van Melick gevraagd om determinaties te 

bevestigen, waarvoor dank. 

 

Levermossen 

 

Enorme toename bleek boomvorkje 

Een soort die de laatste decennia enorm is toegenomen in het gebied is het Bleek boomvorkje - 

Metzgeria furcata. In 1984 werd de soort slechts op een enkele locatie in het noordelijk deel 

van het Bergerbos aangetroffen. Wie wel eens met een mossenexcursie is meegelopen vanaf de 

parkeerplaats bij Duinvermaak, herinnert zich wellicht de groeiplaats met bleek boomvorkje 

die dan steevast wordt bezocht.  

 

Tegenwoordig is bleek boomvorkje bijna een algemene soort voor het gebied. Op tientallen 

bomen is bleek boomvorkje te vinden, waarbij sommige bomen tot hoog op de stam uitgebreid 

begroeid zijn met de groene vorkjes. Langs enkele lanen in het Oude Hof is bleek boomvorkje 

op een groot deel van de bomen te vinden. Het valt niet na te gaan of de enorme uitbreiding van 

bleek boomvorkje de laatste dertig jaar geleidelijk is gegaan, of met name de laatste jaren een 



10 
 

vlucht heeft genomen. De milde winters en niet te droge zomers van de afgelopen jaren lijken 

de soort in iedere geval goed te hebben gedaan. 

 

Op twee bomen werden boomvorkjes gevonden met een onregelmatig groeibeeld. Dergelijke 

vondsten doen het hart snellen kloppen. Gaat het misschien om blauw boomvorkje - Metzgeria 

fruticulosa, of om ruig boomvorkje - Metzgeria temperata? De vondsten zijn voorgelegd aan 

boomvorkjesexpert Arno van der Pluijm, die aangaf dat het om een vorm van bleek boomvorkje 

gaat met broedkorrels: Metzgeria furcata forma ulvula De broedkorrels groeien uit tot lange 

flappen die voor het onregelmatige beeld zorgen. 

 

Drie kantmossen 

Tijdens de inventarisatie zijn drie soorten kantmos 

gevonden. Zeer algemeen is het gedrongen  kantmos - 

Lophocolea heterophylla, dat zowel op de grond, op 

dode bomen en afgevallen takken en op boomvoeten 

is te vinden.  

 

Het gewoon kantmos - Lophocolea bidentata is 

blijkbaar wat kritischer en is maar op een enkele 

locatie aangetroffen.  

 

Een nieuwkomer is het gaaf kantmos - Lophocolea semiteres. De BLWG-verspreidingsatlas 

meldt over deze soort: “De soort komt oorspronkelijk van het zuidelijk halfrond maar heeft zich 

in de zeventiger jaren in Europa weten te vestigen. Rond 1980 was de eerste vondst in Zuid-

Nederland en zo'n 20 jaar later waren ook de Waddeneilanden bereikt.” In 1984 was de soort 

nog niet aanwezig in het gebied. In het Bergerbos is het nu een algemene soort die langs veel 

paden is te vinden. Waarschijnlijk vindt er verspreiding plaats door de mens. Het is opvallend 

dat gaaf kantmos in het Oude Hof nog nauwelijks aanwezig is. Vermoedelijk komt hier nog wel 

verandering in. 

 

Een drietal epifyten 

Dan weer een drietal mossen die soms in combinatie met elkaar zijn gevonden. Op een aantal 

bomen komt helmroestmos - Frullania dilatata voor. Een makkelijk herkenbare soort, die op 

een vijfentwintigtal bomen is te vinden, met name in het Oude Hof. Helmroestmos is het meest 

op dikke beuken te vinden en staat hier en daar ook op een eik. Aan de Bergerboszijde komt de 

soort maar op enkele locaties voor. Onder de microscoop zijn de kleine, als helmpjes gevormde 

onderlobben van de bladeren, duidelijk te zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar helmroestmos op een boom staat is het speuren naar schijfjesmos - Radula complanata. 

Ik heb uiteindelijk zo’n vijftien bomen gevonden met schijfjesmos, op enkele locaties met fraaie 

sporenkapsels. Een soort die blijkbaar nog kritischer is, betreft het dwergwratjesmos - 

gedrongen kantmos 

helmroestmos dwergwratjesmos schijfjesmos 
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Cololejeunea minutissima. Slechts op één locatie is dit bijzonder kleine mosje gevonden. Op 

het eerste gezicht lijkt het om plukjes alg te gaan. Pas wanneer je beter kijkt valt op dat om 

piepkleine stengeltjes en blaadjes gaat. Op de boom met dwergwratjesmos staat ook 

schijfjesmos, bleek boomvorkje en helmroestmos. Deze bijzondere boom staat op een luwe 

plek, vlak naast een watergang, waar de lucht dus lekker vochtig is. Dwergwratjesmos is, net 

als gaaf kantmos, een relatieve nieuwkomer. De BLWG-verspreidingsatlas zegt over de soort:” 

Cololejeunea minutissima is voor het eerst in Nederland gevonden in 1987 in de Biesbosch. 

Sindsdien is dit minuscule levermos bezig aan een gestage opmars en inmiddels komt het in 

meer dan honderd atlasblokken voor, vooral in het zuiden en westelijk midden van het land. In 

de afgelopen tientallen jaren is de noordgrens van het areaal op het vasteland van Europa 

opgeschoven van midden-Frankrijk naar ons land. Dit kan verband houden met het warmer 

worden van het klimaat ” 

 

Buidelmos, maanmos en neptunusmos 

Nogmaals drie soorten, die een vergelijkbare groeiplaats 

hebben: gaaf buidelmos - Calypogeia muelleriana, echt 

maanmos - Cephalozia lunulifolia en neptunusmos - 

Lepidozia reptans. Van deze drie is neptunusmos het meest 

algemeen. In het Bergerbos is neptunusmos te vinden op 

beide oevers van de beek. Verder groeit het op vochtige 

wanden van enkele walletjes. Maar ook op boomstobben en 

of omgevallen en half vermolmde bomen is het te vinden. 

Onder de microscoop zijn de meest drie en viertoppige 

bladeren mooi te zien.  

 

Het zwaartepunt van de verspreiding van neptunusmos ligt in het Bergerbos. Slechts op één 

locatie heb ik hier gaaf buidelmos gevonden. Op een beschaduwde oever van de beek. In het 

Oude Hof zijn de rollen omgedraaid. Gaaf buidelmos komt hier verspreid over grote delen van 

oevers voor, terwijl neptunusmos is beperkt tot slechts enkele locaties. Wat minder aan de 

oevers gebonden is gewoon maanmos. Op enkele locaties in het Bergerbos en slechts op één 

plek in het Oude Hof komt dit tengere mosje voor. Het gaat in alle gevallen om jaarrond 

vochtige, schaduwrijke locaties, zowel op de grond, als op vermolmd hout. Op één locatie 

kwam echt maanmos voor in combinatie met neptunusmos en gedrongen kantmos. De drie 

levermossoorten groeiden hier door elkaar heen. 

 

Vooral de vondst en uiteindelijk de brede verspreiding in het Oude Hof van gaaf buidelmos was 

een verrassing. Uit het de inventarisatie van 1984 was bekend dat gaaf buidelmos aanwezig kon 

zijn. Aangezien we in eerste instantie geen goed zoekbeeld hadden duurde het even voordat de 

soort werd herkend. 

 

Tenslotte nog tweemaal een vreemde eend in de bijt. Aan 

de zuidzijde van het gebied ligt, tegen het Paddenpad, een 

strookje natuurontwikkeling. Er is hier door de gemeente 

een zeer geleidelijk oplopende oever aangelegd, met een 

zandige bodem. Om de plantengroei een start te geven is 

maaisel gedeponeerd uit het Zwanewater. Tussen allerlei 

bijzondere plantensoorten en enkele veenmossen zijn 

hier de levermossen gewoon moerasvorkje - Riccardia 

chamedryfolia en lippenmos - Chiloscyphus polyanthos 

te vinden.  

echt maanmos 

gewoon moerasvorkje 
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Vergelijking met eerder onderzoek 

Enkele soorten die in 1984 aanwezig waren zijn niet teruggevonden. Het gaat hier o.a. om  

zanddubbeltjesmos. Deze soort is na de waarneming in 1984 niet meer in het duingebied van 

Nederland teruggevonden en betreft dus een toevalstreffer. Andere soorten die niet meer zijn 

gevonden zijn, betreft gewoon draadmos – Cephalozielle divaricata, en gewoon maanmos - 

Cephalozia bicuspidata. Mogelijk dat bij een grotere onderzoeksinspanning enkele van deze 

soorten opnieuw gevonden worden.  Er zijn ook enkele levermossen bij gekomen. Zo zijn gaaf 

kantmos en dwergwratjesmos nieuwkomers. Ook de twee soorten die langs het Paddenpad zijn 

aangetroffen: lippenmos en gewoon moerasvorkje, kwamen hier niet eerder voor.  

 

Een onderzoeker die eerder de mossen inventariseerde in de 

duinstreek was professor J.J. Barkman. Omstreeks de Tweede 

Wereldoorlog bezocht Barkman onder andere het Bergerbos en 

het Oude Hof. Hij vond hier aan levermossen gewoon maanmos, 

helmroestmos, gewoon kantmos, gewoon schijfjesmos en bleek 

boomvorkje. Verder vond hij in het water van het Oude Hof 

gewoon watervorkje - Riccia fluitans. Het water in het Oude Hof 

werd toen nog gevoed door duinrellen, wat voor een goede 

waterkwaliteit zorgde. Nu de aanvoer van water via duinrellen is 

opgedroogd, is gewoon watervorkje niet meer te verwachten. 

 

Overige mossen 

Naast veel algemene soorten die kenmerkend zijn voor duin en bos, zijn noemenswaardig het 

riempjesmos - Rhytidiadelphus loreus, dat in de Muziektuin een grote groeiplaats heeft en 

verder ook in het Bergerbos op een aantal plaatsen voorkomt. Zowel echt iepenmos - Zygodon 

conoideus als staafjesiepenmos - Zygodon viridissimus var. viridissimus komt voor in het 

gebied. Tenslotte komt op enkele brede boomvoeten het knikkend palmpjesmos - Isothecium 

myosuroides voor.  

 

Conclusie 

Het Bergerbos en Oude Hof herbergen een bijzondere verzameling mossen, waaronder veel 

levermosen. De combinatie van een luwe, relatief vochtige locatie in de binnenduinrand, met 

een oud bos met veel dikke bomen, zorgt voor een uitstekend levermossenklimaat. Het feit dat 

het aantal soorten zich heeft uitgebreid en dat enkele bijzondere soorten breed zijn verspreid, 

maken het Bergerbos en het Oude Hof tot een bijzonder levermossengebied. 
 
Literatuur 

- Barkman, J.J. 1941. Over de mosflora in de omgeving van Alkmaar, NKA 51, 1941, p.302-339. 
- Ikelaar, M.E. 1984, Mosseninventarisatie van het Berger Bos en het Oude Hof te Bergen (NH) 

 
 

  
2015 was het laatste jaar 

waarin Leo Bruinenberg 

deelnam aan de activiteiten 

van de Mossenwerkgroep.  

De Mossenwerkgroep heeft 

jarenlang van de gastvrijheid 

van Leo genoten, tijdens de 

werkavonden die bij hem thuis 

werden georganiseerd. 

lippenmos 
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H4 Strandwerkgroep 
 

Henk Witte 

witte43@gmail.com 

nieuwsbrief “De Knorhaan” 

 

Inleiding 

Iedere maand gaat de strandwerkgroep op excursie naar 

een stukje Nederlandse kust. Meestal binnen de 

provinciegrenzen maar enkele keren gaan we verder. 

Dit jaar naar Schouwen/Goeree, de Tweede Maasvlakte 

en de Zandmotor tussen Den Haag en 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 naar  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.  
 

Hargen aan Zee, 24 januari 2015 

De eerste excursie van de strandwerkgroep na de zandsuppletie. Individuele bezoeken hadden 

eerder al geleid tot veel leuke vondsten. De grijze tapijtschelp was nog steeds algemeen. De 

geruite tapijtschelp vrij algemeen, maar alleen als fragment. Ook de noorse hartschelp kwam  

nog algemeen voor. Andere opvallende soorten zijn de stevige strandschelp (algemeen) en 

ovale strandschelp (zeer algemeen).  

 

Verder vonden we onder andere: muizenkeuteltje 

sp. (vrij algemeen), 2x gekielde cirkelslak, 2x 

melkwitte arkschelp, 2 gave en 2x fragment wijde 

mantel, enkele fragmenten bonte mantel, 1x kleine 

astarte, 
 3x scheve hartschelp, vrij algemeen fragmenten 

kleine zwaardschede, 1x topfragment messchede, 

6x kleine platschelp, 1x fragment gewone 

artemisschelp, 4x fragment dichtgestreepte 

artemisschelp, 2x zandschelp en 8 fragmenten van 

de gewone papierschelp.  
 

Wijk aan Zee/ Noordpier, 21 februari 2015 

Het was gelukkig vrijwel droog na een kletsnatte ochtend. Vondsten die het vermelden waard 

zijn: 1x gewone wenteltrap, 1x kleine zwaardschede, 1x fragment messchede en 1x gewone 

zeeappel. Opvallend was het vrij algemeen voorkomen van juveniele doubletten van de 

gewone tapijtschelp. Ook zagen we regelmatig grote doubletten van de witte boormossel. Wel 

tot 65 mm! Opvallende afwezigen zijn de stevige en de ovale strandschelp. 
 

  

grijze tapijtschelp 

mailto:witte43@gmail.com
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Tweede Maasvlakte, 22 maart 2015 
Onze tweede excursie naar dit nieuwe strand was opnieuw een succes. Een plastic jerrycan, die 

we overigens op ieder willekeurig strand hadden kunnen vinden, was alleen al goed voor een 

aardig soortenlijstje: zandkokerworm, driekantige kalkkokerworm en Pomatoceros lamarckii 

(borstelwormen), de niet alledaagse Ostrea denticulata en de schilferige dekschelp 

(tweekleppigen) en tenslotte breedbladig mosdiertje, harig mosdiertje, zeekantwerk, wimper 

mosdiertje, Aspidelectra melolontha en de ook niet alledaagse Fenestrulina delicia 

(mosdiertjes). De determinaties zijn van Rien de Ruijter die ons deze dag vergezelde. 
 

Dan nog een ruime greep uit de (vaak fossiele) 

schelpen die we op het strand vonden: 1x  

scheefhoren, 3x stekelhoren, 1x kleine fuikhoren, 1x 

gewone trapgevel, 1x fragment Glycymeris 

variabilis, 2x melkwitte arkschelp, 2x wijde mantel, 

47x bonte mantel redelijk gaaf (fragmenten vrij 

algemeen), 2x fragment gewelfde mantel, 5x 

paardenzadel, 2x dubbeltjesschelp, 134x grote 

astarte, 1x fragment zwinkokkel, vrij algemeen 

Cerastoderma edule f. major, 14x redelijk gaaf 

geknobbelde hartschelp (fragmenten vrij algemeen), 

8x slotfragment brede strandschelp, 3x fragment pleistocene strandschelp, 2x topfragment 

messchede, 1x glad zaagje, 15x geplooide zonneschelp, 3x gewone artemisschelp, 19x 

dichtgestreepte artemisschelp, vrij algemeen korfmossel,  4x korfschelp, 2x fragment pholade 

en 1x zwakgeribte olifantstand.  
 

Huisduinen, 18 april 2015 

Door het ontbreken van gruisbankjes bleef de soortenlijst beperkt. Toch werden er leuke 

vondsten gedaan, zoals 1x gewone penhoren, 1x wijde mantel, 6x bonte mantel waaronder 

enkele gave exemplaren, 1x gedoornde hartschelp (tijdens onze excursies hier niet eerder 

gevonden), 2x geknobbelde hartschelp, 2x fragment tere hartschelp, 1x pleistocene strandschelp 

en 1x geruite tapijtschelp (hadden we hier ook niet eerder gevonden). 
 

Goeree/Schouwen, 23 mei 2015 
Het was een goede keus om eens door te rijden naar 

het haventje van Burghsluis op Schouwen. Vanwege 

de ligging aan de Oosterschelde zijn hier andere 

soorten te vinden dan in het ons welbekende haventje 

van Ouddorp. Dit ligt aan de vrijwel geheel afgesloten 

Grevelingen. Buitendijks viel de grote hoeveelheid 

gezaagde zee-eik op. Daarop kropen veel stompe en 

vlakke alikruiken.  
 

Bij de lege huisjes op het zandstrandje was goed te zien 

dat vooral de kleine gele exemplaren duidelijk vlakke 

alikruiken waren. Ook leefden er schaalhorens, 

purperslakken en Filippijnse tapijtschelpen. We zagen er 

blaasjeskrabben en één penseelkrab. Op de dijk lag een 

marmerschelp.  Een leuke waarneming in het haventje 

was die van een zeemuis. De wieren waren o.a. 

vertegenwoordigd door viltwier, wakame, kernwier en 

stompe alikruik 

zeemuis 
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knoopwier. Ook zagen we 

“figuurzaagjes” (een hydropoliep), 

de gewone zakspons en enkele 

paarden-anemonen. Verder de 

knotszakpijp en de doorschijnende 

zakpijp. Ook viel ons de blauwe 

springstaart (een insect) op. 
 

Uiteraard werd ook weer het 

Noordzeestrand aan de zuidkant 

van de Brouwersdam aangedaan. 

We vonden er o.a. een stekel van 

een rog, gewone slangsterren, 1x 

brokkelster en 1x gewone zeeappel. 

Van de weekdieren zijn het 

vermelden waard: 2x asgrauwe 

tolhoren, 1x scheefhoren, veel melkwitte traliedrijfhorentjes, 3x vliezig drijf-horentje, 1x 

fragment gewone penhoren, 314x gewone wenteltrap, 33x witte wenteltrap, veel gekielde 

cirkelslakken, 1x koffieboontje, 1x stekelhoren, 8x kleine fuikhoren, 1x Nassarius aff. 

Goreensis, 25x gewone trapgevel, 49x melkwitte arkschelp (waarvan 4x doublet), enkele 

fragmenten bonte mantel, 1x fragment dubbeltjesschelp, 1x Claibornicardia aalterensis, enkele 

korfmossels, 6x geplooide rotsboorder, algemeen witte boormossel (ook 6x acc. schelpstuk van 

deze soort) en 3x slotfragment pholade. 
 

Tenslotte werd nog een kort bezoek gebracht aan het Noordzeestrand aan de noordkant van 

de Brouwersdam. Dit leverde nog op: 10x melkwit traliedrijfhorentje, 9x vliezig drijfhorentje, 

5x gewone wenteltrap, 62x gekielde cirkelslak en enkele “gewone” soorten die we deze dag 

niet eerder hadden gezien.  
 

Petten, 14 juni 2015 

Een deel van de harde kern van de strandwerkgroep, waaronder de coördinator, maakte op het 

zelfde ogenblik de stranden van Ile d' Oléron onveilig. Dankzij Linda kwam er toch een 

soortenlijst voor het Pettemer strand. De meest opvallende vondsten zijn geknobbelde 

hartschelp, grote zwaardschede en geruite tapijtschelp.  
 

Verslag excursie Hargen aan Zee, 10 juli 2015 

Op het nieuwe brede strand waren nog steeds Eemfossielen te 

vinden. Naast de grijze tapijtschelp, die er algemeen is, vonden 

we uit deze categorie 1x geruite tapijtschelp (en enkele 

fragmenten), enkele muizenkeuteltjes en enkele fragmenten 

bonte mantel. Op één locatie lagen een kleine pieterman, veel 

aangespoelde slibanemonen en zeesterren. 
 

Verslag excursie Bergen aan Zee, 25 augustus 2015 

Kort voor deze excursie lagen er op dit strandtraject nog vrij veel schelpen en gruisbankjes. 

Helaas was dit nu niet meer het geval. De waarnemingenlijst was dan ook kort. De leukste 

waarneming is die van een slibanemoon. Ze zullen op veel plaatsen dicht onder het zand leven 

maar ze spoelen slechts af en toe aan.  
 

  

gewone zakspons op knotszakpijp 
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Zandmotor, 20 september 2015 
De Zandmotor tussen Hoek van Holland en Den Haag is 

altijd goed voor leuke waarnemingen. Ditmaal vonden 

we onder andere 3x gewone penhoren, 2x gewone 

wenteltrap, 3x stekelhoren, 2x kleine fuikhoren, 5x 

gewone trapgevel, 2x wijde mantel, ongeveer 10x bonte 

mantel (variërend van fragment tot bijna gaaf), 3x 

paardenzadel, 1x grote astarte, veel geknobbelde 

hartschelpen en grijze tapijtschelpen, ongeveer 10 

pleistocene strandschelpen (eveneens variërend van 

fragment tot bijna gaaf), 2x topfragment messchede, 1x 

fragment geruite tapijtschelp, 1x gewone en 1x 

dichtgestreepte artemisschelp en 3x slotfragment 

pholade.  

 

Op het strand vinden we vaak zoetwatermollusken en 

zelfs landslakken. Bij voorbeeld de driehoeksmossel. 

Voor het eerst troffen we nu een losse klep en een doublet 

aan van de quaggamossel, een naast familielid. Deze 

soort komt in Nederland pas voor sinds 2004.  

 

Er is ditmaal geen gruis mee naar huis genomen. De lijst van waarnemingen had dus langer 

kunnen zijn.  

 

Texel, 10 oktober 2015 
We hebben op drie plaatsen het Noordzeestrand bezocht: bij paal 9 (Den Hoorn), paal 17 

(Ecomare) en paal 28 (De Krim).  

 

Bij paal 28 lag een beetje gruis waardoor dit strand het meest soortenrijk was, bij voorbeeld met 

1x asgrauwe tolhoren, 1x melkwit traliedrijfhorentje, 1x vliezig drijfhorentje, 9x 

muizenkeuteltje, 1x gewone penhoren, 1x gewone trapgevel, 5x melkwitte arkschelp, 10x bonte 

mantel, 1x groot tafelmeshelft en 2x fragment geknobbelde hartschelp.    
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Bij paal 17 vonden we een slibanemoon en 2x fragment gewone artemisschelp. Verdeeld over 

de drie stranden lagen 4 eikapsels van zowel de hondshaai als de stekelrog.  
 

IJmuiden, 15 november 2015 
De eblijn van het normaal gesproken zeer brede strand lag extreem hoog. Enkele uren na de 

eerste herfststorm hadden we grote hoeveelheden levende schelpen verwacht of in ieder geval 

schelpen met vleesresten. Die lagen er echter maar in beperkte mate en dan niet eens bij de 

soorten waarbij je dit zou verwachten zoals Amerikaanse zwaardschede, otterschelp en witte 

dunschaal. Wel zagen we van deze soorten veel doubletten, ook van het zaagje, de halfgeknotte 

strandschelp, het nonnetje en de gewone tapijtschelp. Het vermelden waard zijn een schild van 

de helmkrab en een eikapsel van de hondshaai. In het wat fijnere aanspoelsel werden geen 

bijzondere soorten gevonden. 
 

Huisduinen, 13 december 2015  

Mede dankzij het heerlijk rustige weer na enkele stormachtige dagen hebben we de stenen en 

poeltjes onder aan de dijk beter bekeken dan gewoonlijk. Wij vonden diverse levende 

organismen, waaronder een gewone schaalhoren, een asgrauwe keverslak, een veelkleurige 

zeeduizendpoot, een slibanemoon, 10 kleine strandkrabben, 5 gewone zwemkrabben, een 

slijmvis en een griet.  

 

Ook waren we nieuwsgierig naar het strand na de vrij recente zandsuppletie. Het eerste stukje 

strand viel tegen maar gaandeweg werd de schelpenrijkdom groter: veel fragmenten otterschelp, 

relatief veel noorse hartschelp, veel stevige strandschelp, 3x fragment pleistocene strandschelp, 

vrij algemeen kleine zwaardschede, 1x fragment klein tafelmesheft, 1x grijze tapijtschelp, 1x 

eikapsel van hondshaai en van stekelrog. Veel gruis lag er niet maar het was wel rijk aan 

soorten: 3x brakwateralikruik, 2x opgezwollen brakwaterhorentje, 1x melkwit 

traliedrijfhorentje, 8x muizenkeuteltje, 1x gewone penhoren, 1x spoelhoren, 1x fragment wijde 

mantel, 1x fragment bonte mantel, 5x fragment sabelschede, 24x kleine platschelp, 3x 

korfschelp en 3x gewone papierschelp.  

slijmvis 
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H5 Insectenwerkgroep 
 

Inventarisatie Vlindertuin Groene Voet, Alkmaar 

(112.3- 519.7; IPIcode 523 Park). april/mei. Dagvlinders hele jaar. 

(NB. Lijst van alle waarnemingen op aanvraag bij Hans Nieuwenhuijsen hnieuwenhuijsen@zonnet.nl) 

 

Een korte beschrijving het terrein. 

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

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

planten” (B), bloemrijk grasland met tuinwallen (C), bosrand en zoom (A), kort gras en 

zandpad, ook zandrand bij vijver (D) en vijver met oevervegetatie (E). 

 

Enkele bijzonderheden in 2015. 

1. Een bijenobservatiekast, die vlak 

boven de grond tussen wilde beplanting 

hing, bleek zeer in trek bij de 

tuinbehangersbij (Megachile centun-

cularis). Zeven van de 10 broedbuizen 

bevatten een aantal broedcellen. Vijf van 

de zeven leverden 14 mannetjes van de 

tuinbehangersbij op. Uit één van de 

cellen kwam de made van een 

muurrouwzwever tevoorschijn. De made 

van deze vliegensoort voedt zich met de 

bijenlarve.   

 

Uit een andere broedcel, maar niet die van de behangersbij 

maar van een metselwesp, verscheen de vuurgoudwesp 

(Chrysis ignita).  foto: Pieter van Breugel. De larve van deze 

goudwesp eet de larve van de metselwesp op. De wesp is 

waarschijnlijk de gazel-muurwesp (Ancistrocerus gazella), die 

in de tuin veel voorkomt. 

 

2. Breedbandzandbij (Andrena synadelpha) is een bijzondere 

vondst. Het is de vierde waarneming uit west Nederland,  

1x ADW en 2x Zeeland.  

 

  
foto: Dick Belgers 

foto: Pieter van Breugel 

foto: Pieter van Breugel 

made muurrouwzwever 

goudwesp 
breedbandzandbij 

mailto:hnieuwenhuijsen@zonnet.nl
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De dunne grasband langs de zoom is een geliefde nestelplek voor zandbijen, die hun nest in de 

grond graven.  

 

3. De zwartlijfcicadendoder (Mimumesa littoralis). Tweede vondst boven het IJ. Dit 

graafwespje jaagt op springcicades en maakt haar nest in de grond. Vorig jaar werd in de 

zandrand van de vijverkuil een verwante wesp gevonden, de leem-cicadendoder (Mimesa 

lutaria) , die op springcicaden en bladvlooien (kevertjes) jaagt. Hier gaat het om een nieuwe 

soort voor Noord-Holland. 

 

4. De grofgestippelde platbek (Pipiza noctulica)  is een 

zweefvlieg. Het is een bosrandsoort en de eerste vondst 

in de kop van Noord-Holland. 

 

5. De oranje-dij muurwesp (Ancistrocerus quadratus). 

Eerste vondst na 1980 boven het IJ. Muurwespen 

nestelen in voegen van muren, maar ook in gangen in 

hout.  

 

Het zijn plooivleugelwespen, verwant aan de 

limonadewespen, die hun vleugels in rust in de lengte 

opvouwen. Ze zijn in tegenstelling tot de sociale wespen 

( wespen met een volk) solitair: één vrouwtje maakt een 

nest en zorgt voor het voedsel voor de larven.  

 

6. De gewone dwergzandbij ( Andrena minutula). Dit kleine zandbijtje is makkelijk over het 

hoofd te zien. Bovendien lijkt het sterk op de witkop dwergzandbij (Andrena subopaca), die 

ook in de tuin voorkomt, alleen in de zomer. De gewone dwergzandbij heeft echter twee 

generaties. Het is de tweede waarneming boven het IJ. 

 

7. Veel grasbijmannen (Andrena flavipes) op bloeiende Mahonia, een aangeplante 

Berberissoort. 

 

De resultaten van 2015 samengevat. 

Er zijn in 2015 totaal 13 soorten macrodagvlinders waargenomen, verspreid over de hele tuin.  

 

Het aantal soorten bijen en wespen per habitat: 

a. Bloembed: 5 soorten; 

b. Grasland: 10 soorten; 

c. Vijverkuil: 2 soorten; 

d. Terras: 2 soorten; 

e. Zandpad: 1 soort; 

f. Zoom en mantel: 28 soorten. 

Opgeteld is dat In het totaal 48 soorten maar omdat een soort in meer dan één habitat optreedt 

zijn het in totaal 34 verschillende bijen- en wespensoorten. 

 

Voorlopige stand 2013-2015: 44 soorten bijen, 32 soorten wespen, 16 soorten (macro) 

dagvlinders en 12 soorten (macro) nachtvlinders. 

 

 

 

foto: Roy Kleukers 

grofgestippelde 

platbek 
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Lieveheersbeestjes Geestmerambacht en  PWN ( De Bleek), 25.4.2015 

Een excursie  met Vincent Kalkman om de inventarisatie van Nederland van 

lieveheersbeestjes te stimuleren. 

 

Resultaten  Geestmerambacht (Ac 111.9- 522.7) 

Lieveheersbeestjes: Ongevlekt rietkapoentje (Coccidula 

rufa), Viervlekkig aziatisch lhb (Harmonia axyridis f. 

spectabilis), meeldauwlieveheersbeestje (Halyzia sede-

cimgutata), 10-stippelig lhb (Adalia decempunctata) en 

10- vlek lhb (Calvia decemguttata). 

 

Andere kevers: Elzenhaantje (Agelastica alni), Gewone 

rietkever (Donacia vulgaris). 

 

Sprinkhanen: het zanddoorntje en zeggedoorntje. 

 

Vliegen: de terrasjeszweefvlieg (vrouwtje) Eupeodes 

corolla - Elgiva cucularia  een slakkendodende vlieg. 

Donkere stekelwapenvlieg (Beris hauseri). 

 

Gaasvliegen: Hemerobius cf humulinus, een bruine gaasvliegsoort.  

 

Spinnen: Rietkruisspin (Larinioides cornutus), onvolwassen, Strekspin spec. - Tetragnatha 

spec. en een vermoedelijke zomerwielwebspin (Metellina cf mengei).  
 

Castricum, De Bleek 

Lieveheersbeestjes: Dennenkapoentje (Scymnus suturalis), 

Citroenlhb (Psyllobora vigintiduopunctata), viervleklhb 

(Exochomus quadripustulatus), achtienvleklhb (Myrha octo-

deciguttata), harlekijnlhb (Harmonia quadripunctata) en 

struweelnepkapoentje (Rhyzobius chrysomeloides). 

 

Andere kevers: Panagaeus bipustulatus. Oranje aaskever 

(Oiceoptoma thoracicum), de  snuitkevers Brachonyx pineti en  

Spitsmuisje spec. copula (Apion spec). 

 

Sprinkhanen: 6 nimfen duinsabelsprinkhaan, 2 nimfen knopsprietje en 2 niet te benoemen 

nimfen (waarschijnlijk bruine sprinkhaan). 

 

Wantsen: Pine-cone bug (Gastrodes gossipes). 

 

Spinnen: Zwartrugrenspin (Philodromus dispar) vrouwtje, Gewone staartspin (Textrix 

denticulata) mannetje, Brede wielwebspin (Agalenatea redii) onvolwassen, Renspin spec. 

(Philodromus spec.) onvolwassen, Bodemkrabspin spec. (Ozyptila spec.). 

 

Motten: Gevlekte langsprietmot (Nematopogon adansoniella) 

 

Pissebedden: Gewone oprolpissebed (Armadillidium vulgare)  

foto: Wilbert Kerkhof 

tienstippelig lieveheersbeestje  
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Mieren en bijen: Glanzende houtmier - Lasius 

fuliginosus en het verlaten nest van de zwarte 

honingbij (Apis m. mellifera). 

 

De lieveheersbeestjes excursie bleef niet zonder 

gevolgen. Met name Wilbert heeft een flink aantal 

waarneningen gedaan. Enkele krenten uit zijn pap: 

In november 2015  klopte hij en Marianne 

Ottenvanger  in Schoorl, bij het Vogelmeer, uit 

struikhei het hiëroglyfen lieveheersbeestje en het 

zwarte lieveheersbeest.  

Luc Knijnsberg fotografeerde op  27.12.2015 in het Noordhollands Duinreservaat, terrein 

Castricum, een citroenlieveheersbeestje op de onderzijde van een tongvaren. Toen hij thuis de 

foto nader bekeek zag hij een aantal kapoentjes. Het bleken boogvlekkapoentjes te zijn. Zeer 

zeldzaam. 

Foto: Luc Knijnsberg. 

 

Parnassiapark: eendenpoel en heemtuin Parnassia 

Inventarisatie 25.6.2015 (Ac 103.9-519.3) 

 

Korte beschrijving terrein. 

De omgeving rond de ‘Eendenpoel” en het Parnassiagebouwtje met zijn heemtuin liggen in 

het Parnassiapark in de duinen vlak bij het centrum van Bergen aan Zee. De Eendenpoel is 

eigendom van de Gemeente Bergen en wordt 1x per jaar geschoond door het Landschap 

Noord-Holland. Voor de omgeving van de eendenpoel kies ik IPI 933 Oeverzone van vijver.  

(met o.a. watermunt en kattenstaart) en, vanwege de bomen rondom, IPI 111.Duinvalleibos. 

 

citroenlieveheersbeestje en boogvlekkapoentjes 

De raten van de honingbij in een gekapte boom. 
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De heemtuin van Parnassia is aangelegd door en wordt beheerd door het IVN 

Noordkennemerland. Wat de IPI codes betreft heb ik voor de heemtuin  uiteindelijk gekozen 

voor IPI 523 Park .(Flora en vegetatie: bosachtige elementen en schrale graslandvegetaties). 

Hoewel de tuin is verdeeld in een kalkarme en een kalkrijke zone (Noordelijk deel is kalkarm 

met o.a. zandblauwtje; zuidelijk deel van de tuin kalkrijk met o.a. jacobskruiskruid) heb ik, 

vanwege de kleinschaligheid en het kleinschalige beheer afgezien van IPI 151 Duinstruweel en 

IPI 245 half-natuurlijk grasland. 

 

Resultaten. 

 

Eendenpoel. 

Gewone goudmondwesp  (Ectemnius continuus) - m. (nest in dood hout; jaagt op vliegen) 

Breedmond-knotcelwesp (Crossocerus megacephalus) v (nest in dood hout; jaagt op vliegen) 

Gewone hout-bladluizendoder (Pemphredon inornata) m (in hout; bladluizen) 

Grote pottenbakkerswesp  (Trypoxylon figulus) v (in stengels: spinnen). 

Ruige behangersbij (Megachile circumcincta) m patrouilleren boven grote ratelaar (nest in 

dood hout) 

Rimpelkruinbloedbij (Sphecodes reticulatus) v bij o.a. matte bandgroefbij  (L. leucozonium)  

Gewone geurgroefbij (Lasioglossum calceatum) v (nest in grond; sociale soort). 

Heidebronsgroefbij (Halictus confusus perkinsi) v (nest in grond). 

Glanzende bandgroefbij (Lasioglossum zonulum) v (nest in de grond; sociaal) 

Resedamaskerbij (Hylaeus signatus) m (nest in stengels). 

Weidemaskerbij (Hylaeus incongruus) m (nest in stengels) 

Tuinmaskerbij (Hylaeus hyalinatus) m en v (nest in stengels) 

 

Heemtuin. 

Fijngestippelde groefbij (Lasioglossum punctatissimum) v (nest in de grond) 

Gewone sprinkhanendoder (Tachysphex pompiliformis) v (nest in de grond: sprinkhanen) 

Zwart stigmawespje (Stigmus pendulus) v  (in stengels; bladluizen). Eerste vondst in Noord-

Holland! 

Grote pottenbakkerswesp (Trypoxylon figulus) m ( in stengels; spinnen) 

Groene drietandgoudwesp (Trichrysis cyanea) (eet larve pottenbakkerswesp en 

voedselvoorraad). 

Vuurgoudwesp (Chrysis ignita) (eet plooivleugelwesplarve en voedselvoorraad). 

Ruige behangersbij (Megachile circumcincta) m,v. (nest in dood hout) 

Weidemaskerbij (Hylaeus incongruus) m (nest in stengels). 

Bonte muurspinnendoder (Agenioideus cinctellus) m (nestelt in gaten; springspinnen). 

 

Opmerkingen resultaten. 

Voor beide plekken geldt dat er veel bovengronds nestelende soorten worden aangetroffen, in 

dood hout e.d. Dus koester dood hout , niet alleen bomen maar ook bramenstruiken. 

De (kalkarme) noordzijde van de heemtuin is relatief rijk aan angeldragers. Daar is ook het 

zwarte stigmawespje gevonden, de eerste vondst in Noord-Holland. De reden is de 

nestgelegenheid, die door de struiken daar geboden wordt. Ook het bijenhotel is zeer in trek. 

Zowel door gasten, als door parasieten. Als men wat open stukjes zand aan deze noordzijde 

creëert, die op de zon liggen, kunnen meer in de grond nestelde soorten worden verwacht. 

 

In 2016 is Parnassia slecht één keer bezocht, dat moet volgend jaar vaker! 
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Nationale Nachtvlinder Nacht 2015 in de Oosterhout 

John van Roosmalen 

 

Een KNNV excursie tijdens de Nationale Nachtvlinder Nacht hoort inmiddels tot een 

langlopende traditie. De eerste die ik meemaakte was in 2006 in het volkstuinencomplex aan 

de westrand van Alkmaar. Toen kwam ik net kijken op nachtvlindergebied, nu organiseer ik de 

excursie inmiddels al een aantal jaar.  

 

Op 11 september 2015 zijn we te gast in de 

vlindertuin van de Oosterhout. Zoals 

gebruikelijk trekken we weer alle registers 

open. Midden in de mooi onderhouden 

vlindertuin plaatsen we de hoofdopstelling 

met de 400 W HPL lamp en aan de rand van 

de vlindertuin komt nog een opstelling.  

 

In de vlindertuin bloeien nog volop diverse 

planten en nog voor het echt donker is zien 

we hier de eerste nachtvlinders van de 

vlinderstruiken snoepen. Het zijn gamma-

uiltjes Autographa gamma. 

 

Behalve met licht gaan we ook in de weer met zoete lokstoffen. Dit keer heb ik daarvoor een 

mengsel van rode wijn en suiker. Een uur voor het donker invalt voorzie ik met een plantenspuit 

een stuk of veertig van de mooie dikke bomen in het park van dit goedje.  

 

Het weer deze avond is niet helemaal optimaal. Het is gelukkig droog, maar het is vrij helder, 

waardoor het zo medio september toch al vrij snel na het invallen van de duisternis flink begint 

af te koelen. Even lijkt het er op dat er zich deze avond bijzonder weinig vlinders laten zien, 

maar na een tijdje beginnen toch de eerste vlinders te komen. Ook de bezoekers weten nu het 

laken te vinden, na de interessante lezing over vleermuizen van John Scheepe. We hebben deze 

avond ook de nodige belangstelling van diverse buurtbewoners die in het park actief zijn, wat 

opgeschoten jeugd en hondenbezitters. We blijken ze toch wel te kunnen interesseren met de 

vlinders op het doek en onze wetenswaardigheden. 

 

Als de avond goed en wel op gang is gaan we met een 

select groepje de bomen met het suiker en wijn mengsel 

inspecteren. Niet iedereen ziet hier wat in en blijft al 

keuvelend bij de nachtvlinderopstellingen achter. Ze 

missen wat!  

 

Behalve nachtvlinders komen we ook de nodige 

hooiwagens, lieveheersbeestjes, sprinkhanen, lang-

pootmuggen en wat dies meer zij tegen en we vinden 

zelfs een pop van een klein geaderd witje verstopt op de 

stam van een van de bomen.  

 

Het rondje langs de bomen levert 7 soorten nachtvlinders op, 5 soorten die echt op de zoetigheid 

afgekomen zijn en twee soorten ‘ter plaatse’. De mooiste van het stel is het rood weeskind 

foto: John van Roosmalen  

foto: John van Roosmalen  

gamma-uiltje 

klein geaderd witje 
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Catocala nupta, die fraai met zijn vleugels wijd gaat zitten om te pronken met zijn rode 

achtervleugels.  

 

Als we later teruggaan om de vlinder 

aan meer mensen te laten zien is die 

helaas gevlogen, verzadigd van de 

zoetigheid. Later vinden we hem 

toch terug, als een van ons zo bij de 

pinken is om omhoog te kijken bij 

een lantarenpaal, waar ie tegen de 

lampenkap is gaan zitten. 

 

Op licht trekken we deze avond 22 

soorten vlinders aan die we op de 

lakens kunnen bewonderen. De 

leukste of meest bijzondere soort is 

de lindegouduil Tiliacea citrago.  

 

 

Dit is een soort die het de afgelopen jaren wat 

beter lijkt te doen en zich (noordwaarts) over het 

land verspreidt, maar nog steeds vrij zeldzaam is.  

 

Onze waarneming tijdens de NNN is de 

noordelijkste voor Noord Holland. Tot voor kort 

werden ze alleen nog ten zuiden van het 

Noordzeekanaal gezien. Een andere leuke soort is 

de turkse uil Chrysodeixis chalcites. Dit is een 

trekvlinder uit Zuid-Europa. Hij kan hier een 

plaag vormen in de kassen en kan ook via 

geïmporteerde planten bij ons terecht komen.  

 

Het meest talrijk deze avond zijn de open-breedbandhuismoeder Noctua janthe met 7 

exemplaren en de bruine snuituil Hypena proboscidalis met 6 exemplaren.  

 

Door het koude weer zijn er niet zo veel 

micro’s actief, wat ik dan persoonlijk wel 

weer jammer vind. Het is wel leuk dat we 

de zeldzame wondklaverpalpmot 

Aproaerema anthyllidella op het laken 

krijgen. 

 

Al met al is het een geslaagde avond, die 

we kort voor een uur in de nacht afsluiten. 

Nachtvlinders tijdens de Nationale Nacht-

vlinder Nacht op 11 september 2015 in de 

Oosterhout te Alkmaar op licht, op smeer 

en ter plaatse. 

  

foto: John van Roosmalen  

foto: John van Roosmalen  

foto: John van Roosmalen  

rood weeskind 

lindegouduil 

Turkse uil 
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Overzicht Nationale Nachtvlinder Nacht op 11 september 2015: 

 

Op licht  
Zuidelijke stofuil 

Hoplodrina ambigua 
1 

Macro’s / spanners  
Zwarte-c-uil 

Xestia c-nigrum 
3 

Appeltak 

Campaea margaritaria 
1 Micro’s  

Hagedoornvlinder 

Opisthograptis luteolata 
1 

Gewone eikenvouwmot 

Phyllonorycter quercifoliella 
1 

Schimmelspanner 

Dysstroma truncata 
1 

Stippelmot spec. 

Yponomeuta spec. 
2 

Taxusspikkelspanner 

Peribatodes rhomboidaria 
1 

Wondklaverpalpmot 

Aproaerema anthyllidella 
1 

Macro’s / uilen  Op smeer  

Agaatvlinder 

Phlogophora meticulosa 
2 Macro’s uilen  

Bruine snuituil 

Hypena proboscidalis 
6 

Gewone breedvleugeluil 

Diarsia rubi 
1 

Donker brandnetelkapje 

Abrostola triplasia 
1 

Huismoeder 

Noctua pronuba 
3 

Gamma-uil 

Autographa gamma 
2 

Piramidevlinder 

Amphipyra pyramidea 
8 

Goudvenstertje 

Plusia festucae 
1 

Rood weeskind 

Catocala nupta 
1 

Grote worteluil 

Agrotis ipsilon 
1 

Witstipgrasuil 

Mythimna albipuncta 
1 

Huismoeder 

Noctua pronuba 
2 Ter plaatse  

Lindegouduil 

Tiliacea citrago 
1 Macro’s spanners  

Open-breedbandhuismoeder 

Noctua janthe 
7 

Zwartbandspanner 

Xanthorhoe fluctuata 
2 

Piramidevlinder 

Amphipyra pyramidea 
1 Macro’s uilen  

Turkse uil 

Chrysodeixis chalcites 
1 

Gamma-uil 

Autographa gamma 
5 

Vierkantvlekuil 

Xestia xanthographa 
2 Micro’s  

Volgeling 

Noctua comes 
3 

Bruine huismot 

Hofmannophila pseudospretella 
1 

 

In 2016 is er weer een Nationale Nachtvlinder Nacht op 3, 4 en 5 juni. De Vlinderstichting heeft 

er dit keer het hele weekend voor gereserveerd. Wij zullen een van deze drie dagen kiezen voor 

onze excursie. De zon gaat dan pas om 21:55 uur onder, zodat het pas tegen elven donker zal 

zijn. Hou er rekening mee in je agenda! 
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H6 IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 
 

R. Polder 

r.polder1@hetnet.nl 

 

Inleiding en weerbericht 

2014 was het warmste jaar sinds het begin van de regelmatige temperatuurwaarnemingen in 

1706. Het meest opvallend was de zachte winter van 2013-2014. In dit deel van ons land ontbrak 

het compleet aan sneeuw en vorst; nog veel unieker is dat het er voor 2015 bijna hetzelfde 

uitziet. Het ziet er naar uit dat 2015 een nieuwe warmterecord gaat vestigen. Voor veel 

organismen zou dit heel slecht kunnen uitpakken, maar de IJsvogels varen er wel bij. Het aantal 

waarnemingen op www.waarneming.nl binnen de datumgrenzen (van 1 april tot 15 mei) in 

Noord-Holland was 596 t.o.v. 194 in 2014. In ons werkgebied waren er 60 tegenover 26 

meldingen van vorig jaar. De waarnemingen betroffen vooral 3 gebieden: Beverkoog, Kleimeer 

en de omgeving van de Egmonderhout. In tegenstelling tot 2014 begonnen de ijsvogels dit keer 

niet zo heel vroeg met broeden.  

 

Werkzaamheden 

Zoals elk jaar zijn door diverse werkgroepleden (J. Nanne, A. Dekker, P. Stoop en 

ondergetekende) de meest geschikte plekken nagekeken. Gelukkig hadden we hulp van de 

gemeente Alkmaar zodat de wanden in de verschillende Alkmaarse parken er ook weer 

broedklaar bijlagen. En met succes. Tevens zijn er werkzaamheden uitgevoerd in Heiloo-Zuid, 

bij Nijenburg en de Berger begraafplaats.  

 

Vreemd genoeg blijven perfecte locaties soms onbenut. De begraafplaats in Bergen heeft de 

afgelopen jaren alleen in 2006 een broedgeval opgeleverd. Helaas wordt daar steeds veel 

overhangend materiaal gesnoeid, waarbij weinig rekening wordt gehouden met het 

ijsvogelbiotoop. Ook van buitenplaats “de Karperton” konden we niets melden dit jaar. 

Hoewel? Daarover later.  

 

Het Oude Hof in Bergen is altijd een mooie 

plek voor IJsvogels en daar is voor zover wij 

weten afgelopen jaar voor het eerst gebroed. 

Daarnaast zijn op nog wat onverwachte 

plekken broedparen gezien. Cees Verkerke 

heeft er jaren op gewacht; eindelijk was het 

dit jaar zover. In zijn eigen belevingstuin 

was het raak en hij bouwde er zelf een 

kijkhut voor. Zie bijbehorende foto (D. 

Kossen). 

 

Ook bij Luc Knijnsberg was het raak bij zijn 

wandje bij het pompstation in het 

duingebied van Bergen.  

 

De wanden in de Egmonderhout zijn ook keurig onderhouden door de werkgroep aldaar. De 

Oudorperhout is door Hans Schouten aangepakt. Victor van der Valk heeft begin februari het 

wandje in de Kleimeer geschoond.   

mailto:r.polder1@hetnet.nl
http://www.waarneming.nl/
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De resultaten per gemeente  

 

Gemeente Alkmaar, zonder Schermer en De Rijp (5 territoria) 

1. Hortus Alkmaar: op deze bekende plek zijn dit jaar 3 nesten groot gebracht. Op 3 april was 

er flinke verstoring door een derde IJsvogel. Tot eind augustus waren de vogels er druk mee. 

Vorig jaar hadden we in september nog een 4e legsel, maar dat ging dit jaar niet op. Mogelijk 

is dat als gevolg van het vol raken van territoria? 

2. Dichtbij in Oudorp, maar ver genoeg voor een 2e territorium, zijn ook waarnemingen gedaan. 

Het nest zelf is niet gevonden, maar het kon bij de Leedjes of ergens anders aan de rand van 

Oudorp zijn geweest. Via Ciska Winkel kreeg ik het volgende binnen: 

 

“Op 3 april ving hij/zij een vis en vloog 

naar het zuiden, 8 en 9 april ook richting 

Z, de 19e ving hij/zij een vis, sloeg hem 

tientallen keren op het hek en vrat hem 

op, vloog toen naar het noorden.  

 

Op 28 april vloog er een langs naar het 

zuiden, de 30e idem naar N. 

 

Nee, ik weet niet waar hij/zij heen gaat. 

Rob Struyk heeft hem (schreef hij) zo nu 

en dan op waarneming.nl gezet, 

misschien staat daar iets bij?” 

 

Ciska woont aan de Jasmijnlaan in Oudorp. Naar het zuiden vliegen is dus niet naar Hortus 

Alkmaar.  

     

3. Een andere locatie in Alkmaar waar een paar IJsvogels hebben gebroed was de 

Egmonderhout. Het was de zelfde plek als in 2014, in een grote populierenkluit aan de rand van 

het park. Hier is minstens 2 keer gebroed.  

4. Rob van de Burg van de vlindertuin in de Oosterhout vermeldde regelmatig een IJsvogel te 

hebben gezien, maar het broedsel zou zijn mislukt door verstoringen. Jeroen van Wetten mailde: 

 

“Hoi Rutger 

Daarnaast bijna dagelijks als ik stond te roken in de pauze ijsvogel wel ergens gehoord in de 

sloot aan noordzijde van PCC . 

IJsvogel meermaals over de weg naar het klokje aan de westzijde van de Vondelstraat zien 

vliegen en daar in de oever duikend. Ik kon geen nest ontdekken, was een beetje 

onoverzichtelijk. Maar had sterk de indruk dat hij /zij daar zaten. Een keer met visje in bek 

daarheen zien schieten.”  

 

5. De Rekerhout is het 4e broedgeval in Alkmaar. Sipke Gonggrijp kon ons enthousiast melden 

dat er bij een stronk aan de noodwestkant druk gegraven werd. Helaas is die plek niets 

geworden. Later zijn ze toch weer op de oude plek naast het benzinestation gaan zitten. Er zijn 

van diverse mensen waarnemingen genoteerd. Ook van vogelaars die daar aan het tanken waren 

en duidelijk ijsvogels hoorden roepen. 

 

Op 18 maart fietste ik van huis naar De Hoef en in de Spoorsloot langs de Eikenlaan waren 2 

IJsvogels druk aan het baltsen. Even later langs de Nicolaas Beetskade weer, of waarschijnlijk 

IJsvogels bij Hortus Alkmaar in 2014 (R. Struyk) 
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dezelfde twee en ze trokken zich van niemand iets aan. Ik zag er een wandelaar met een hond 

onderdoor lopen en die merkte niets. Helaas had ik een afspraak, dus ik kon het stel niet volgen. 

Hoorden ze bij de  stadskwekerij? Hoewel daar wel steeds vogels zijn gezien kon nergens een 

mogelijk broeden worden vastgesteld. Omdat de omstandigheden daar prima zijn hebben Peter 

Stoop en ik op 21-11 toch nog maar een wandje gemaakt langs de Bergervaart. Niet voor niets 

want in het slootje achter het Horizoncollege zat een jong mannetje te vissen en een andere 

hoorden we roepen in de buurt van de kwekerij. 

 

Gemeente Bergen (5-6 territoria) 

1. Langs de Zeeweg vanaf Heiloo is bij de gemaakte wanden een IJsvogel gezien. Het duurde 

even, maar op 18 april kon ik voeren van de jongen constateren. Een 2e broedsel zat tegenover 

het eerste. Daar liep een paadje overheen. Tim Walta liet mij op 31 mei weten: 

Na een tip van iemand ben ik vanavond even wezen kijken, en het is echt waar!, Er is een 

duidelijk broedgeval (noordkant). Heb de IJsvogel 3x met een flinke vis in de nestgang zien 

vliegen. Dus de jongen zijn al flink groot. Komende dagen blijf ik het nest volgen, misschien 

vliegen ze deze week wel uit? Aan de zuidkant heb ik ook een nestgang ontdekt, nieuw voor mij. 

 

De gemeente Bergen is dit jaar buitengewoon succesvol geweest. Er waren ook een 

broedgevallen in  

2. het Oude Hof,  in een wand tussen de 2 eilanden met gebouwen. Ik zag ze op 10 mei. Langs 

de Voert en in de Bergermeerpolder zijn tijdens het broedseizoen diverse meldingen gedaan. 

Een eigen territorium niet is uitgesloten, zal het toch het stel van het Oude Hof zijn geweest, 

maar ook de Karperton is daar redelijk in de buurt.  

3. Bij de PWN-meertjes heeft Luc Knijnsberg een wand verzorgd en het voor elkaar gekregen.  

4. Dook Vlugt was helemaal de koning te rijk bij zijn volkstuin. Een bijna onmogelijke plek. 

Via het onderstaande mailtje van Dook Vlugt werden 3 territoria in Bergen aangegeven. 

 

“Rutger, hoogstwaarschijnlijk nog een broedgeval in Bergen. Ben van Wees gaf mij aan dat bij 

de PWN-meertjes een paartje broedt en een kennis gaf aan dat ze begin april twee keer een 

paartje bij het Oude Hof zag. Bij de laatste ben ik een paar keer geweest, maar ik zag niets, 

alleen een mogelijke slaap(?)plaats van een IJsvogel in een over de sloot hangende boom. 

Takken witgescheten. Maar de 'hoogstwaarschijnlijke nog één' zit bij mijn moestuin, in de wand 

die we enkele jaren geleden hebben laten maken. Vorige week zag ik al een IJsvogel over de 

sloot wegvliegen. Met mijn kijker zag ik dat beide gaten in de houten platen niet helemaal open 

waren, maar wie weet heeft de IJsvogel daar geen last van. Vandaag zag ik weer een exemplaar 

wegvliegen, op dezelfde manier als vorige week, helemaal zonder geluid. Weer gekeken en bij 

de openingen groeit nog steeds het e.e.a. Ik nam mij voor deze gaten vanmiddag ruimer te 

maken en ook bedacht ik dat deze IJsvogel misschien ergens bij de begraafplaats aanwezig is. 

Teruglopend bedacht ik me dat de IJsvogel natuurlijk ook zelf een nesthol kan hebben gemaakt 

en dat was dan ook zo! Half verscholen achter een paardenbloemblad een fraaie opening naast 

een aangebrachte plaat. Helemaal gaaf! Of er echt gebroed wordt weet ik niet maar dit lijkt er 

wel sterk op. Ik denk trouwens twee keer een mannetje te hebben gezien. Wat mij betreft houden 

we dit broedgeval erg stil, het ligt dicht bij de weg en bij een pad waar mensen wandelen. Mijn 

tuinbuurman zal ik informeren maar verder vertel ik niets.” Peter Stoop en ik hebben ze zien 

voeren op 10 mei. 

 

5. Ook kwam een melding van Sander Schagen binnen dat er IJsvogels aan het baltsen waren 

bij de vijver naast het bezoekerscentrum in Schoorl. Of dat echt wat geworden is, is ondanks 

navraag niet bekend. 
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Begin september werd ik gebeld door Saskia Möller. De enorme vijver op hun landgoed moest 

worden gebaggerd en door de storm was een grote boom omgewaaid. Of ik tips had voor het 

maken van een ijsvogelwand.  Samen met Peter Stoop heb ik de situatie beoordeeld en na een 

week werd ik al enthousiast gebeld dat er al een IJsvogel de wand aan het verkennen was. 

Mogelijk zelfs twee IJsvogels. Dat is natuurlijk een enorme stimulans. Het dinsdaggroepje van 

de KNNV mocht er ook van genieten. Zie commentaar en foto’s hieronder. 

 

“Dag Rutger en Peter, 

Lang verwacht stil gezwegen nooit gedacht toch gekregen... Mede dankzij jullie goede adviezen 

is het dan zover. 

Na al enige tijd helder blauwe schichten en daarna ook de echte IJsvogeltjes duidelijk te hebben 

waargenomen is hier dan toch het onomstotelijke door George geschoten bewijs.  

Zie bijlage met foto van onze beauty op een tak vóór de nieuwe ijsvogelwand! George heeft de 

indruk dat de IJsvogeltjes in de wand een gang aan het maken zijn. Misschien is de wens de 

vader van deze gedachte maar een feit is dat we de IJsvogeltjes nu redelijk vaak op een van de 

takken zien zitten.” 

 

Met hartelijke groet, 

George & Saskia Möller 

 

       
foto’s George Möller 

 

Gemeente Heiloo (1 territorium) 

Gelukkig was er weer een broedgeval bij Nijenburg. Ik heb de IJsvogels daar op diverse 

momenten gezien, maar later in het jaar is het vrij stil geworden. Misschien niet meer dan een 

1e nest? 

 

Arjen Dekker liet op 1 april weten: 

 

“Hoi Rutger, ik had vanmiddag 1 paartje IJsvogels bij Nijenburg. 

Wat heeft het vrouwtje een mooie oranje / rode ondersnavel en dat ik ook de zwarte snavel zag 

van het mannetje, wat was dat een geweldig moment. Dat ik het mannetje en het vrouwtje bij 

elkaar zag, wat geeft dat een kick, geweldig. 

Ik heb de waarneming op vervagen gezet omdat ik vind dat ze zo schuw zijn (ze vliegen snel 

weg, zelfs al op 30 meter afstand.)” 

Een 2e melding kwam bij het gronddepot aan de A9 vandaan. Arjen Dekker heeft daar langdurig 

gepost maar niets gezien of gehoord. Ook ik ben er nog een keer geweest zonder resultaat. 

 

Gemeente Langedijk (4-5 territoria) 

1. Marian Steffens uit Zuid-Scharwoude kon mij enthousiast melden dat er opnieuw IJsvogels 
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broedden achter een eilandje vlak bij haar huis. “Op 10-4 hoorden wij ook roepende IJsvogels 

achter het voorste eiland langs de Roerdomp. Eind juli mailde Marian:  

 

“Hallo Rutger, bij mij zijn de ijsvogels nog steeds actief! Volgens mij zijn er al 2 nesten 

uitgevlogen!” 

 

2. In het Geestmerambacht was op dezelfde plek als vorig jaar al weer vroeg activiteit. Velen 

meldden de IJsvogels via waarneming. Victor van der Valk gaf op 2 april door: 

 

“Hoi Rutger, Een paar weken geleden al een ijsvogel waargenomen bij de wand. Lag ook zand 

onder wand. Vandaag twee IJsvogels bij de wand. Het kan niet missen dat de wand weer 

gebruikt wordt. Zandhoop was ook groter dan paar weken geleden.”  

 

Zelf ben ik ook een paar maal gaan kijken en elke keer waren er twee IJsvogels of er vloog er 

een van de plek weg. 

 

3. Een territorium in het Waardje in het noordoosten van Langedijk. Tom Jorna schreef op 15 

maart:  

 

“Hallo Rutger, 

Ik las het jaarverslag van de IJsvogelwerkgroep in De Kleine Alk en ik dacht dat je wellicht 

onderstaande wel wilde weten (of misschien al wist). 

Ik heb sinds enige maanden regelmatig een IJsvogel bij mij achter in de tuin, deze zit en vist 

vaak vanaf de door mij geplaatste tak! Het betreft de sloot achter de huizen noordzijde 

Spoorstraat te Oudkarspel, ten zuiden van het Waardje. Dit is ongeveer de grens tussen Tringa 

en vogelwerkgroep Alkmaar. Foto’s heeft mijn zoon gemaakt met zijn telefoon door de 

telescoop.” 

 

Dit volgende kreeg ik van de familie Witte. 

 

“Dag meneer/mevrouw Polder. Via Google kom ik op uw jaarverslag van de ijsvogelwerkgroep. 

Ik heb hem aandachtig gelezen en wil u graag melden dat ik met enige regelmaat een ijsvogel 

waarneem. Tevens is op een van de eilandjes op het Waardje bij Oudkarspel een grote boom 

omgewaaid waarbij de grond met wortels verticaal staat net langs de waterlijn. Daarin zitten 

diversen gaten waar naar ik vermoed dus de IJsvogel in zit. 

Zelf vliegt ie bij ons over de brede sloot achter de Spoorstraat. De laatste keer dat ik hem heb 

gesignaleerd is medio september 2014 als ik het me goed herinner. Ik weet niet of uw werkgroep 

nog bestaat maar dat hoor ik dan nog wel van u. Ik zou best willen doorgeven wanneer ik er 

weer eentje zie. Ik wil u ook wel aanwijzen waar de boom zich bevindt. 

Ik hoop u wat verder te hebben geholpen met informatie over de IJsvogel in Langedijk”. 

 

4. Ab ten Bruggencate kon mij in april melden dat hij aan de sloot langs de uitvalsweg van 

Langedijk, waar hij ook een wandje had gemaakt, heel regelmatig twee IJsvogels zag vliegen 

en roepen. Dit is een niet gecontroleerd territorium maar andere mogelijke broedgelegenheden 

in het Oosterdel en bij boomkwekerij Weigelia zijn erg dichtbij. 

 

Gemeente Heerhugowaard en Obdam. (4 + 1 ? territorium) 

1. Bij een controleronde op 4 april met Peter Stoop zag ik 2 IJsvogels bij de bekende plek langs 

het spoor aan het eind van de Schoutenbosweg. Eerst 1 roepend en later 1 uit het hol komend. 

Dat gebeurde later in het jaar meerdere keren.  
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2. 10 minuten later eentje bij een wandje in het Schoutenbos zelf. Op 9-4 zagen Ger Molenaar 

en ik op deze twee plekken ook een IJsvogel. Of daar broedsucces was, is niet duidelijk omdat 

de gemeente half april op een cruciaal moment in het broedseizoen een brug ging vernieuwen 

op 10 meter bij de wand vandaan.  Ook hier blijkt dat communicatie en planning erg belangrijk 

zijn en dat men overal beschikking zou moeten hebben over goede data. We hoorden er 

gelukkig wel weer eentje op 30-4.  

3. Op 9 april zagen we ook een IJsvogel bij het parkje achter de sportvelden (bij De Bolle Buik). 

4. En dan de belevenissen in de tuin aan de Beukenlaan. Op 19 mei meldde Cees Verkerke: 

 

‘Beschuit met muisjes!’ “We hebben jongen. Ouders vliegen met visje de gang in! 

En jij? Heb nog nest ontdekt bij Oude Hof. Als je er voor staat (brug) dan is het halverwege het 

omliggende water rechts. Er is een wand. Maar die heb je vast al gemeld gekregen.   

Groet Cees“. 

 

Hier volgt een Waarnemingverslag  van J. te Boekhorst uit de ijsvogelhut van oom Cees 

(Verkerke): 

 

“Beste Cees, 

Vandaag heb ik een grandioze middag gehad. Gisteren was het al schitterend, maar dat haalde 

het niet bij vandaag. Ik was vandaag om goed één uur bij de hut en ik zat amper of de eerste 

IJsvogel diende zich aan. Bij een drietal verschijningen zaten zelfs beide vogeltjes op de tak. 
De IJsvogeltjes kwamen vandaag met de volgende frequentie: 13.15 u, 13.20 u, 13.25 u, 13.30 

u, 13.40 u, 13.45 u, 13.50 u (2 stuks), 14.00 u (2 stuks), 14.40 u, 14.50 u, 14.55 u, 15.00 u, 15.05 

u, 15.20 u, 15.35 u (2 stuks) en 16.05 u. Ze doken tot wel vijf maal toe het water in en, in 

tegenstelling tot gisteren, kon ik die duiken mooi filmen. Gisteren zat ik er elke keer naast. 

Vandaag bleven ze na het voeren ook langer op de tak zitten, tot soms wel vier minuten aan toe. 
Ik ben om half vijf naar huis gegaan.  

 

Om het overzicht compleet te maken nog even de 

frequentie van gisteren: 13.15 u, 13.35 u, 14.00 u, 

14.45 u en 15.05 u. Om half vier op de terugweg 

naar huis zagen we een IJsvogeltje de Oosttangent 

oversteken op weg naar zijn (of haar) jongen in 

jullie tuin. 

 

Bij deze wil ik je natuurlijk ook nog hartelijk danken 

voor het mogen gebruikmaken van je hut. Ik zou als 

de jongen net uit zijn gevlogen en nog in de buurt 

zitten, nog graag een keer daarvan opnamen maken. 

Zou dat mogen en zou je me dan een seintje willen geven? 

 

De opnamen die ik nu heb zal ik enigszins fatsoeneren en verder ongemonteerd op een dvd voor 

je zetten. Als mijn uiteindelijke film klaar is krijg je daar uiteraard ook een exemplaar van.” 

  

Cees kwam met de melding dat het de dag daarvoor met heel slecht weer wel een stuk minder 

ging. 

 

Hoewel Obdam natuurlijk toch een hele andere gemeente is, heb ik het voor het gemak maar 

onder de noemer van HHW geschoven.  Hier kregen we eind maart een melding via de VWG 

binnen: 

Foto van Lidi de Boer 
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“Misschien is het bij de ijsvogel-specialisten in de club al bekend, maar de laatste tijd zie ik 

regelmatig een IJsvogel langs de spoorsloot vliegen vlakbij ons huis in Obdam. Vandaag het 

geluk dat hij/zij (ver weg, dat wel) even op een laag overhangende tak bleef zitten, zodat ik hem 

even beter kon bekijken. Geen idee of er in de buurt nestgelegenheid is voor ze, maar vrijwel 

elke keer als ik langs het gemarkeerde stukje spoorsloot (zie bijlage) loop vliegt er wel eentje 

langs. 

Groetjes, Dennis Berretty” 

 

Hoewel we zijn gaan kijken op 4 april is het niet gelukt om een IJsvogel te zien te krijgen. Later 

kregen we via Dennis wel een mooie foto binnen. 

 

Gemeente Castricum (2 territoria) 

1. De Karpervijver staat bijna garant voor een territorium. Het hele jaar worden er IJsvogels 

gezien. Maar er ontbreekt een melding met jongen. Overigens, voor de hele regio worden op 

waarneming nooit meer dan 2 vogels tegelijk ingevoerd. Een groepje uitgevlogen jongen wordt 

nergens gemeld.   

2. In de buurt van de camping van Bakkum langs de diepe sloot zou volgens L. Knijnsberg ook 

een territorium zijn geweest. Het is onduidelijk of dit tot een broedsucces heeft geleid. 

 

Op het ringstation zijn dit jaar 22 juv. ijsvogels geringd  t.o.v. 15 van vorig jaar (med. Luc 

Knijnsberg). Een flinke toename. 

 

Overzicht territoria/broedparen per gemeente vanaf 1999 tot en met 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

geconcludeerd dat 2015 veel beter is geweest dan 2014. Het beste broedseizoen sinds de 

tellingen.  Mogelijk 22-23 territoria. In 2008 was het vorige record: 17 territoria. 

 

Ik wil iedereen hartelijk bedanken die heeft geholpen met het onderhouden en maken van 

wanden, doorgeven van waarnemingen, het monitoren en het insturen van foto’s. 

 
  

gemeente 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

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

Heiloo   1 1 1 1 1 1 1 1   1    1 

Castricum     1 1 1 1 1 2  1    1 2 

Bergen        2 1 1 1 1 1 1 1? 1 5 

Heerhugowaard       1 1 3 5 2 2 1   1? 4 

Langedijk        2 2 2   2 1 1 2 4 

Obdam          1 1 ?     1 

totaal 1 1 1 2 3 3 4 8 10 17 7 5 7 3 4? 8? 22 
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H7 Paddenstoelenwerkgroep “de Noordkop” 
Martijn Oud 
 
 

Excursies en de opkomst. 

Er werden het afgelopen jaar  22 excursies georganiseerd waar in totaal 294 excursiedeelnemers 

op af kwamen. De gemiddelde opkomst is dus 13,4 deelnemers per excursie en dat is lager dan 

in 2014 met gemiddeld 17 deelnemers.  

 

De best bezochte excursie vond plaats op 17 oktober en ging naar het kasteelpark van Nijenrode. 

Hier kwamen 48 deelnemers op af. Ook het aantal  aangetroffen paddenstoelen (209 soorten)  

werd later in het jaar niet meer geëvenaard. Het kasteelpark van Nijenrode is niet voor niets 

kroondomein nr 1 van de NMV.  Het kasteelpark van Nijenrode is niet vrij toegankelijk 

vanwege de beroemde business university  die hier gevestigd is. Het is aan te raden ver van 

tevoren een excursie naar Nijenrode te regelen. De opkomst van 48 personen was te groot voor 

één excursieleider en er moest gesplitst worden. Gert Immerzeel, de beheerder van het 

kasteelpark en ondergetekende hebben de groepen rondgeleid. 

 

Goede tweede is de excursie naar de Staatsbossen van Schoorl van 19 september. Daar kwamen 

27 deelnemers op af.  Op deze prachtige septemberdag werden veel paddenstoelen gevonden 

(190 soorten). De weersomstandigheden blijken duidelijk een factor van betekenis te zijn m.b.t. 

de excursieopkomst.  

 

Het stormachtige weer met soms striemende 

regen tijdens de excursie naar Texel van 21 

november was bar en boos en de opkomst van 7 

personen navenant. Toch was het een excursie 

met nogal wat bijzondere paddenstoelen 

waardoor het toch nog laat in de middag werd 

voordat er aan teruggaan werd gedacht.  

 

De excursie met prachtig nazomerweer naar 

landgoed Elswout op 29 augustus werd een 

succes vanwege de opkomst van 20 

enthousiaste deelnemers en de aanwezigheid 

van veel bijzondere paddenstoelen van oude 

lanen (110 soorten). 

 

Thematisch  gerichte excursies. 

Er werden ook enkele thematisch gerichte excursie georganiseerd. Op 11 oktober vond een 

excursie plaats in recreatiepark “Het Geestmerambacht” in het kader van de landelijke “Dag 

van de Populier”.  Reden voor deze actie was om de toenemende belabberde positie van de 

Populier in Nederland  onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Er werd met 

medewerking van de media flink aandacht aan de actie besteed o.a. door “Vroege Vogels” maar 

de opkomst van 17 personen viel toch wat tegen.  

 

Later bleek deze opkomst tot de betere te behoren van alle andere excursies elders in het land. 

Tijdens de excursie werden mooie paddenstoelen aangetroffen die te relateren waren aan de 

aanwezigheid van de vele populieren van het Geestmerambacht. Populieren zijn belangrijker 

dan menigeen denkt voor de biodiversiteit. 

 
Massa’s weidewasplaten op de waddendijk. 
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Omhoog met het veen. 

Op 3 oktober  zijn we met 15 deelnemers naar het Ilperveld  gegaan. We hadden afgesproken 

om drie verschillende milieutypen te inventariseren op paddenstoelen in het kader van het 

project “Omhoog met het veen” van Landschap Noord-Holland. Er werd een veenmosrietland, 

een eilandje met berken en het proefveld met Sphagnum bij het voormalige bezoekerscentrum 

geïnventariseerd op paddenstoelen. 

 

Na interpretatie van de paddenstoelengegevens m.b.t. het project, is er een stukje tekst 

geschreven door Bas van de Riet van Landschap Noord-Holland en ondergetekende. Als het 

goed is wordt het resultaat binnenkort in het blad “De Levende Natuur” gepubliceerd. We 

wachten af.  

 

Stelling van Amsterdam 

De NMV is al enige jaren bezig om de paddenstoelen van de Stelling van Amsterdam in kaart 

te brengen. Dit jaar werden er drie forten bezocht t.w. Fort Krommeniedijk, Fort Spijkerboor 

en Fort aan den Middenweg. Op de aarden deklaag van deze forten komen o.a. zeer zeldzame 

Wasplaten voor. 

 

De Stelling is opgenomen in de wereld erfgoedlijst van UNESCO, maar daarmee zijn de 

natuurwaarden van de Stelling zeker niet veiliggesteld. Er wordt al enige jaren driftig gezocht 

naar een zinvolle bestemming voor de forten. Voor een aantal forten is dat gelukt en hebben 

inmiddels een functie als opslagplaats voor wijn, oefenruimte voor bedrijfsveiligheidsdiensten, 

opslag van meubels, als restaurant enz.  Fort Krommeniedijk heeft ook een nieuwe bestemming 

en wordt binnenkort verbouwt om onderdak te verschaffen aan een groepje jongeren met een 

verstandelijke handicap. Landschap Noord-Holland als beheerder wilde weten welke delen van 

de  aarden deklaag van het fort voor de aanwezige paddenstoelen als meest waardevol konden 

worden aangemerkt. Het fort is dermate bijzonder als groeiplaats voor zeldzame paddenstoelen 

dat wij het liefst zien dat de hele aarden wal wordt afgeschermd. Het toegepaste beheer zal ook 

doorgang moeten vinden of zelfs nog verbeterd.   

 

NEM zeereepproject. 

Er werden twee excursies georganiseerd 

naar de duinen ten zuiden van het 

Kennemerstrand met de naam “La 

Maranda”. In deze duinen is nog volop 

dynamiek aanwezig. De excursies werden 

georganiseerd in het kader van het 

zeereeponderzoek van de NEM (Netwerk 

Ecolo-gische Monitoring). Een aantal 

PGO’s (Particuliere Gegevensbeherende  

Organisaties) zijn hier mee bezig waaronder 

de Nederlandse Mycologische Vereniging. 

Vorig jaar werd er eveneens een excursie 

georganiseerd voor de NEM-tellers naar  

hetzelfde gebied.  

 

De excursie vond plaats op 14 november om vervolgens te zoeken naar de paddenstoelen van 

de witte duinen (Zeereepduinen) en de grijze duinen (achter de witte duinen). De tweede 

excursie vond plaats op 18 november. De deelnemers zijn een groep van mensen die geregeld 

Geploeter in de zeereepduinen. 
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met Rolf Roos op excursie gaat. De opkomst (14 deelnemers) viel wat tegen maar dat was 

gezien de weersomstandigheden te begrijpen. Het was windkracht 7 met veel regen waardoor 

je min of meer werd gezandstraald.  Ondanks de ontberingen vonden we prachtige 

zeereeppaddenstoelen waaronder Helmharpoenzwam, Violette duinbekerzwam en drie 

exemplaren van de nieuwe Nederlandse Dikhoed Leucopaxillus paradoxus (nog geen 

Nederlandse naam).  

  

Stoppen  

Als initiatiefnemer, organisator en  excursieleider van de werkgroep hou ik het na vier jaar  

(voorlopig?) voor gezien. De vrijwillige werkzaamheden die erbij horen heb ik altijd met veel 

plezier uitgevoerd. Bij enige vorm van dwang  zou ik allang afgehaakt zijn. De kennis in de 

mycologie en het enthousiasme voor paddenstoelen is bij de trouwe excursiedeelnemers flink 

toegenomen. De praktijk in het veld is toch de beste manier om kader te vormen is mijn stellige 

overtuiging.  

 

De discussie of de werkgroep valt onder de KNNV of  NMV vind ik niet relevant. Het is een 

open werkgroep en of je nu van IVN , KNNV of NMV huize bent, of een introducé speelt geen 

enkele rol. Iedereen die geïnteresseerd is in paddenstoelen was welkom op de excursies. De 

kennis over paddenstoelen werd geleverd door specialisten van de Nederlandse Mycologische 

Vereniging zoals Friedjof van den Bergh, Kees Roobeek en ondergetekende. Veel 

excursiedeelnemers werden de afgelopen jaren spontaan lid  van de NMV naast hun 

lidmaatschap van de KNNV. Het ledenaantal van de landelijke NMV is het afgelopen jaar flink 

gestegen. Het was voor mij reden om nog voor drie jaar bij te tekenen als PR coördinator van 

de NMV. Ook het karteringswerk, redactielid van Nature today  en DC werkzaamheden voor 

de NMV gaan gewoon door. Mijn nieuwe taak als oppas opa speelt een belangrijke rol bij mijn 

besluit te stoppen met de werkgroep.  
 

vliegenzwam 

 


