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H1 Inleiding 
 
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging is een landelijke vereniging voor veldbiologie 
met meer dan vijftig plaatselijke afdelingen en over het land verspreid meer dan achtduizend leden. 
De KNNV maakt mensen enthousiast voor de 3 n's: natuurstudie, natuurbeleving en 
natuurbescherming. Binnen de afdeling Alkmaar-den Helder is een aantal werkgroepen bezig met 
natuurstudie. In dit jaarverslag een weerslag van de resultaten van het al het onderzoek in 2016. 
 
Zo struinde de Strandwerkgroep weer aardig wat stranden af en deed daarbij leuke vondsten. 
Regelmatig wordt hierover verteld in de nieuwsbrief van de werkgroep: ‘De Knorhaan’. In het 
zomerseizoen is de Plantenwerkgroep actief. Er wordt dan wekelijks een excursie georganiseerd, 
waarbij het aantal waarnemingen dan regelmatig boven de honderd komt. 
De winter en het vroege voorjaar zijn interessant om naar mossen te kijken. Afgelopen jaar bezocht de 
Mossenwerkgroep enkele ‘witte hokken’. 
 
Tijdens de nachtvlindernacht werden tientallen nachtvlinders op naam gebracht. Hortus Alkmaar blijkt 
een rijk nachtvlindergebied te zijn. Wilbert Kerkhof doet verslag van zijn inspanning om de 
lieveheersbeestjes in kaart te brengen, met verrassende resultaten. 
 
En dan de waarnemingen in de Vlindertuin Groene Voet in Alkmaar. Hans Nieuwenhuijsen doet 
uitgebreid verslag van de ontwikkelingen in de tuin sinds 2011. De vlindertuin is een bijzonder plek 
geworden waar het goed toeven is voor mensen en voor vlinders, bijen en wespen.  
 
De Paddenstoelenwerkgroep “De Noordkop’ is een werkgroep van de Mycologische vereniging, die 
nauw samenwerkt met onze afdeling. Er werden afgelopen jaar weer leuke waarnemingen gedaan. 
Sommige soorten zijn zelfs nieuw voor Nederland. 
 
De IJsvogelwerkgroep, een samenwerking tussen de Vogelwerkgroep Alkmaar en onze KNNV-afdeling 
zorgt ervoor dat de IJsvogel een gespreid bedje vindt, door nestwandjes aan te leggen en te 
onderhouden. In het overzicht is te zien dat ijsvogel zich goed thuis voelt in de regio. De inspanningen 
van de werkgroep hebben dus resultaat! 
 
Pieter Korstanje,  
Veldbiologische Secretaris van de KNNV, afdeling Alkmaar - Den Helder. 
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H2 Strandwerkgroep 
 
Inleiding 
Iedere maand gaat de strandwerkgroep op excursie naar een stukje Nederlandse kust. Meestal binnen 
de provinciegrenzen maar regelmatig gaan we ook naar zuidelijker kusten met een geheel ander 
karakter. Dit jaar naar de Zandmotor tussen Den Haag en Hoek van Holland, de Tweede Maasvlakte, 
het Banjaardstrand op Noord-Beveland, het Goese Sas op Zuid-Beveland en Gorishoek op Tholen. 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, 10 januari 2016 
Het koude en winderige strand 
leverde in eerste instantie weinig op. 
Dat wil zeggen: weinig soorten, want 
we zijn inmiddels al helemaal gewend 
aan de grote aantallen grijze 
tapijtschelpen, noorse hartschelpen  
en vooral stevige strandschelpen. Het 
uitzoeken van een beetje grof gruis 
aan de keukentafel zorgde 
uiteindelijk nog voor 9 extra soorten 
waaronder 1x muizenkeutel, 6x 
fragment geruite tapijtschelp, 1x 
fragment witte boormossel, een 
accessorisch schelpstuk van deze soort en: toch nog twee nonnetjes die we op het strand maar niet 
konden vinden. 
 
Wijk aan Zee, Noordpier, 14 februari 2016 
Zoals bij iedere excursie naar de Noordpier 
zagen we weer paardenanemonen op de 
betonblokken. Naast de algemene 
schelpkokerworm werden 14 kokertjes van het 
goudkammetje genoteerd. Resten van 
krabben iggen hier meestal in ruime mate. 
Deze keer ook een schild van een fluwelen 
zwemkrab en van een Chinese wolhandkrab. 
Niet alledaags was de vondst van een 
zeeappel. Het topstuk van de weekdieren was 
ongetwijfeld een bijna gaaf schepje. Een 
andere bijzondere vondst was die van een 
witte wenteltrap. Eemfossielen zijn hier niet 
algemeen. Uit deze groep vonden we 2x 
geschubte stekelhoren (nieuwe naam voor de “gewone” stekelhoren), 1x muizenkeuteltje en 1x 
dubbeltjesschelp. Overige te vermelden soorten: 15x brakwateralikruik, 12x gewone wenteltrap, 1x 
gewone trapgevel, 1x stomp traliehorentje, 3x oubliehoren en op een stuk hout diverse exemplaren 
van de paalworm. In een brok veen leefden nog enkele witte boormossels.  
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Tweede Maasvlakte, 13 maart 2016 
Een stuk visnet bleek veel interessante 
soorten te bevatten. Zowel van de hydroiden 
als van de mosdiertjes determineerde Rien de 
Ruijter  vier soorten. Verder op het visnet 
onder andere 205x porseleinkrabbetje, 1x 
gewone spinkrab, een juveniel doublet wijde 
mantel en 3x schilferige dekschelp. Op het 
strand troffen we weer vele minder algemene 
soorten aan zoals 1x sleutelgathoren, 1x 
Turritella tricarinata tricarinata, 1x 
purperslak, 2x geschubte stekelhoren, 2x 
gewone trapgevel, 2x melkwitte arkschelp, 1x 
driehoekige parelmoerneut, 2x gewone 
marmerschelp (fossiel), 2x wijde mantel, 

bonte mantel vrij algemeen (fragmenten algemeen), 
4x gewelfde mantel, paardenzadel vrij algemeen, 4x 
dubbeltjesschelp, grote astarte vrij algemeen, 
Cerastoderma edule forma major vrij algemeen, 
fragmenten geknobbelde hartschelp vrij algemeen, 
van de pleistocene strandschelp en de brede 
strandschelp 1x slotfragment, 2x gewone 
eierschelp, 11x geplooide zonneschelp, grijze 
tapijtschelp vrij algemeen, 3x gewone 
artemisschelp, 11x dichtgestreepte artemisschelp, 
korfmossel vrij algemeen, 1x zwakgeribte 
olifantstand en 1x gewone zeeappel juveniel. 
 

 
Zandmotor, 10 april 2016 
De Zandmotor staat altijd garant voor leuke waarnemingen. Zo vonden we een dode vis die door Hans 
Witte van het NIOZ  werd gedetermineerd als braam. Hij had de laatste twee jaren geen meldingen 
binnen gekregen van strandingen van deze soort. Van de helmkrab zagen we twee schilden en van de 
grote heremietkreeft een levend exemplaar in een grote tepelhoren.  
 
De weekdieren zorgen uiteraard weer voor de meeste 
soorten, zoals 5x asgrauwe tolhoren, 2x 
muizenkeuteltje, 2x fragment gewone penhoren, 5x 
gewone wenteltrap, 2x witte wenteltrap, 2x gekielde 
cirkelslak,  enkele “kraagjes” met eieren van de grote 
tepelhoren, 3x geschubte stekelhoren, 3x kleine 
fuikhoren, 3x gewone trapgevel, 1x hoge trapgevel, 1x 
spoelhoren, 1x parelmoerneut sp., 1x melkwitte 
arkschelp, 4x wijde mantel, enkele gave exemplaren 
(waaronder een juveniel) van de bonte mantel 
(fragmenten algemeen), paardenzadel vrij algemeen, 5x 
dubbeltjesschelp, 1x scheef bultschelpje, 1x grote 
astarte, 1x kleine astarte, 2x slotfragment zwinkokkel, 1x gedoornde hartschelp, geknobbelde 
hartschelp algemeen (meestal fragmenten), brede strandschelp enkele slotfragmenten, pleistocene 
strandschelp enkele vrijwel gave exemplaren (fragmenten vrij algemeen), 1x fragment sabelschede, 1x 
groot fragment klein tafelmesheft, 1x topfragment messchede, 1x prismatische dunschaal, 1x geruite 
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tapijtschelp, 3x gewone artemisschelp (en 1x fragment),  1x dichtgestreepte artemisschelp, enkele 
korfmossels, 1x korfschelp, 1x noordse rotsboorder, 2x slotfragment en 1x fragment achterzijde 
pholade en 2x fragment zwakgeribte olifantstand. 
 
Petten, 22 mei 2016 
Deze “gewone” excursie naar Petten leverde 
toch een aantal bijzondere vondsten op. 
Allereerst de weekdieren. Naast 33 ovale 
zeeklitschelpjes ontdekten we een geribt 
zeeklitschelpje. Eerder vonden we deze soort 
alleen op 12 juli 2014, ook bij Petten.  
 
Een andere leuke vondst was een doublet van 
de kleine astarte. Verder o.a. 1x melkwit 
traliedrijfhorentje, 2x vliezig drijfhorentje, 1x 
slank gordelhorentje, vrij algemeen 
muizenkeuteltje, 5x gekielde cirkelslak, 1x 
kleine fuikhoren, 1x wijde mantel (juveniel),  
1x scheve hartschelp, 4x fragment messchede (3x top, 1x onderzijde), 11x kleine platschelp, 1x 
prismatische dunschaal, 2x fragment geruite tapijtschelp en 8x fragment papierschelp.  
 
Ook vonden we enkele vissen. Een fint, een grote haringachtige, was net terug van het paaien op de 
rivieren. Een jonge haring was bezig met zijn metamorfose, d.w.z. hij begon schubben te krijgen maar 
zijn aarsvin moest nog naar voren worden verplaatst. Van een geep resteerde nog de groene “snavel” 
(lange kaken). 
 
Bij de laagwaterlijn waren de insecten (helaas) goed vertegenwoordigd. Een volwassen vrouwtje van 
de veenmol zou je hier toch niet verwachten. Dat geldt ook voor maar liefst 6 verschillende soorten 
lieveheerbeestjes: 5x schaakbordlieveheersbeestje, 5x zevenstippelig lieveheersbeestje, 1x gestreept 
lieveheersbeestje, 1x elfstippelig lieveheersbeestje, 1x aziatisch lieveheersbeestje en 220 x 
oogvleklieveheersbeestje (85 dood, 135 levend). Tenslotte veel haften, meerdere grote komma 
zweefvliegen, ca 100 sint-jacobsvlinders en enkele rozenkevers. 
 
Banjaardstrand en Goese Sas, 11 juni 2016 
 
Banjaardstrand 
Aanleiding voor een bezoek aan dit Noord-
Bevelandse strand was een artikel van Riaan 
Rijken in Spirula nr. 405 (winter 2015). Er 
worden daar al lange tijd veel fossiele 
schelpen gevonden. Daaronder bevinden zich 
ook vroeg pleistocene soorten die elders in 
Nederland niet of nauwelijks voorkomen. Van 
de vier traditionele Noord-Bevelandse 
soorten hebben wij er één gevonden: een 
fragment van de fossiele wenteltrap 
Epitonium greenlandicum. Als het langer 
oostenwind was geweest hadden we wellicht 
veel meer horentjes kunnen vinden.  
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Overige vondsten: enkele asgrauwe tolhorens, 1x scheefhoren, 10x melkwit traliedrijfhorentje, enkele 
vliezige drijfhorentjes, 1x muizenkeuteltje, enkele gewone wenteltrapjes, 8x gekielde cirkelslak, 1x 
purperslak, 1x geschubte stekelhoren (fragment), 1x kleine fuikhoren, enkele  
gewone trapgevels, 1x Terebra inversa, 9x oubliehoren, 1x Acila cobboldiae, vrij algemeen melkwitte 
arkschelp (1 doublet), fragmenten van fossiele wijde mantel, enkele fragmenten fossiele bonte mantel, 
enkele grote astartes, 2x Cyclocardia chamaeformis, 3x Cyclocardia scalaris, vrij algemeen fragmenten 
van fossiele noordkromp, 2x topfragment messchede, 1x geruite tapijtschelp, enkele fossiele 
korfmossels, 1x korfschelp en 4x fragment zwakgeribte olifantstand. 
 
Goese Sas 
Na enkele uren Banjaardstrand haalde Pieter ons over om, nu we toch in Zeeland waren, ook het Goese 
Sas te bezoeken. Het werd een geweldige ervaring op die mooie plek aan de Oosterschelde. Onder de 
stenen en tussen de Japanse oesters ontdekten we grote aantallen levende asgrauwe tolhorens, 
puperslakken, harig porseleinkrabbetjes, gewone brokkelsterren en een enkele hooiwagenkrab. Zelfs 
een levend exemplaar van de door oesterkwekers zo gevreesde Japanse stekelhoren. Overal lagen lege 
kleppen en doubletten van de Filipijnse tapijtschelp. Op het strandje vonden we stompe en vlakke 
alikruiken en zeven exemplaren van de scheefhoren. 

 

Bergen aan Zee, 15 juli 2016 
Tijdens de excursie zelf werden geen 
bijzondere soorten gevonden. Typerend voor 
de laatste zandsuppletie zijn o.a. de grote 
aantallen venusschelpen maar ook het 
ontbreken van nonnetjes. Grappig waren 
eikapsels van de gevlochten fuikhoren op een 
eikapsel van de stekelrog. Gelukkig lag er nog 
wat fijn wit gruis. De soortenlijst kon 
daardoor later nog aanzienlijk worden 
uitgebreid. Bij voorbeeld met: 2x melkwit 
traliedrijfhorentje, 15x vliezig drijfhorentje, 
10x gekielde cirkelslak, 17x stomp 
traliehorentje, 1x spoelhorentje, 2x trapgevel 
(1 juv.), 1x oubliehorentje, 6x fragment 
parelmoerneut sp., 6x wijde mantel (juv.), 
14x ovaal zeeklitschelpje, veel tweetandschelpjes (ongeveer een kwart doublet), 17x fragment 
sabelschede, 3x kleine platschelp en 4x fragment papierschelp.  
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Hargen aan Zee, 12 augustus 2016  
Er lag vrij veel wier op het strand, hoofdzakelijk bruinwieren. Leuk was de vondst van een 
adderzeenaald. Eikapsels waren er ook: 2 van de stekelrog, 14 van de hondshaai en één cluster 
eikapsels van de wulk. De Filipijnse tapijtschelp zou je hier niet direct verwachten maar we vonden 
zelfs een doublet van deze soort. Fragmenten van de kleine zwaardschede waren weer vrij algemeen. 
Een (beschadigd) doublet is echter minder gewoon. In wat fijn gruis vonden we o.a. twee kleine 
platschelpen en een ovaal zeeklitschelpje. In het gruis dat mee naar huis ging zaten nog twee kleine 
platschelpen en dertien ovale zeeklitschelpjes. Verder vrij algemeen het wadslakje, 3x fragment 
muizenkeutel, 1x stomp traliehorentje, 5x fragment sabelschede, 10x fragment papierschelp, 2x kleine 
astarte, 1x juveniel zandschelp, en 21x tweetandschelp.  
 
Gorishoek, 18 september 2016 
Gorishoek op het eiland Tholen ligt aan de 
Oosterschelde, recht tegenover Yerseke. De 
aanwezigheid van sommige soorten in de 
voormalige oesterputten heeft alles te maken 
met de aanvoer van kweekmateriaal van 
oesters uit alle windstreken. Dit gebied staat 
vooral bekend vanwege het massaal levend 
voorkomen van Japanse stekelhoren en  
Amerikaanse oesterboorder. We hebben deze 
soorten inderdaad heel veel gevonden, 
inclusief eikapsels. We zagen ook diverse 
andere levende weekdieren, waaronder 
asgrauwe keverslak (algemeen), gewone 
schaalhoren (vrij algemeen), asgrauwe 
tolhoren (algemeen), muiltje (zeer algemeen), 
purperslak (enkele), gevlochten fuikhoren 
(enkele) en Filipijnse tapijtschelp (zeer algemeen).  
 
Soorten die er mogelijk geleefd hebben maar waarvan wij alleen horentjes dan wel kleppen vonden 
zijn o.a. gewone penhoren (8x), gewone marmerschelp (vrij algemeen),  wijde mantel (20 exx. meer 

dan 50% gaaf , fragmenten vrij algemeen), 
grote mantel (1x linkerklep), noordkromp (2x 
fragment), tere hartschelp (1x), noordse 
hartschelp (1x), Venus casina, 14x, 
Amerikaanse venusschelp (2x doublet, 3x losse 
klep), korfschelp (1x) en gewone artemisschelp 
(2x). Aan andere organismen hebben wij weinig 
aandacht kunnen besteden. Een platworm 
werd door Marco Faasse gedetermineerd als 
Effen vliesworm. Net als bij de Goesse Sas in 
juni was het harig porseleinkrabbetje hier 
algemeen. Een vrij algemeen voorkomend wier 
met opvallend blauwe kleur bleek het Iriserend 
kraakbeenwier (Chondria coerulescens) te zijn, 
ook wel genoemd blauw roodwier. Dit wier is 
op deze plek voor het eerst in ons land 
waargenomen (2003).  

 
Toen de waterstand in de voormalige oesterputten te hoog was geworden hebben we nog 
nabijgelegen strandje bezocht en een strandje tussen Stavenisse en Sint-Annaland. De leukste 
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vondsten daar waren een tiental exemplaren van het Meertandig muizenoortje (Myosotella 
denticulata) en één exemplaar van het Gewoon muizenoortje (Myosotella myosotis). 
 
Zuidpier, IJmuiden, 15 oktober 2016  
Zoals vaker op dit strand waren de kreeftachtigen ruim vertegenwoordigd. O.a. met fluwelen 
zwemkrab (enkele poten), blaasjeskrab (niet algemeen), zeekreeft (1x poot), gewone heremietkreeft 
(enkele) en kleine heremietkreeft (zeer algemeen). Van de stekelrog ontdekten wij een extra lang 
eikapsel. Tijdens de excursie vonden we van de weekdieren onder meer  4x gewone wenteltrap, grote 
tepelhoren (vrij algemeen), meestal met zeerasp, glanzende tepelhoren (zeer algemeen) en 
gevlochten fuikhoren (algemeen). Daarnaast ook 2x grote diepslak, een zoetwatersoort die wellicht 
afkomstig is uit het Noordzeekanaal. Uit het gruis kwamen nog drie zoetwatersoorten: 5x vijver-
pluimdrager, 2x zoetwaterneriet en 1x moeraspoelslak. Verder onder meer 1x melkwit 
traliedrijfhorentje, 7x vliezig drijfhorentje, 1x muizenkeuteltje en 1x grofgeribte fuikhoren.  
 
Petten, 13 november 2016 
Leuke vondsten tijdens de excursie waren 
enkele muizenkeuteltjes, 1x gewone 
wenteltrap, 2x paardenzadel, 2x scheve 
hartschelp, 1x topfragment messchede, enkele 
levende witte boormossels in brokken veen, 1 
eikapsel van de hondshaai en 1 van de 
stekelrog. Een los schild van een Noordzeekrab 
voelde aan als een soepel vel. Na enkele dagen 
was het gerimpeld, gekrompen tot 7 cm en leek 
het wel een gedroogd herfstblad.  
Gelukkig lag er ook nog genoeg gruis om thuis 
uit te zoeken. Dit leverde o.a. een tweede 
wenteltrapje op, meer muizenkeuteltjes, 6x 
vliezig drijfhorentje, 3x gekielde cirkelslak, 2x 
stomp traliehorentje, 1x mosselslurpertje, 1x 
spoelhoren, 1x melkwitte arkschelp, 5x wijde mantel juveniel en 1x kleine platschelp. 
 
Huisduinen, 11 december 2016 
Waarschijnlijk vanwege de westenwind deze keer geen lange en indrukwekkende soortenlijst. Leuk 
was de vondst van het zeedennetje, een kolonie van hydroidpoliepen. Ook zagen we weer eens een 
kleine zeenaald. Het topstuk van de weekdieren was een doublet van de tere dunschaal. Dit breekbare 
schelpje vonden wij o.a. levend in de Mokbaai op Texel. Op het Noordzeestrand zien we hem zelden. 
Tot slot één exemplaar van de bonte mantel en de grijze tapijtschelp. Deze eemfossielen waren hier 
na de voorlaatste zandsuppletie veel algemener.  
 
Henk Witte 
witte43@gmail.com 
nieuwsbrief “De Knorhaan” 
(foto’s: leden van de Strandwerkgroep) 
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H3 Plantenwerkgroep 
 
Inleiding 
De Plantenwerkgroep heeft afgelopen jaar dertien inventarisatie-excursies georganiseerd. Hierbij 
werden de volgende gebieden een of meerdere keren bezocht: Egmonder Hout, Duinen bij Egmond 
Binnen, Stationsomgeving Heiloo, duinen bij Egmond aan Zee, de nieuwe duinen voor de Hondbossche 
Zeewering, Schoorlse Duinen, het voormalige Schoehuijsterrein aan de Koedijksterstraat in Alkmaar, 
de Boekelermeer, de binnenstad van Alkmaar, de omgeving rond de Schaapskooi en het 
Geestmerambacht. Verder heeft een aantal leden van de Plantenwerkgroep meegedaan met de 
inventarisatiewerkzaamheden van FLORON. Aan het einde van het seizoen is een workshop meldes en 
ganzenvoeten georganiseerd. Er zijn uiteindelijk 1.367 waarnemingen doorgegeven aan FLORON!  
 
De opkomst varieerde van enkele deelnemers tot ca. vijftien personen. De Plantenwerkgroep heeft 
afgelopen jaar negen nieuwsbrieven uit laten komen met informatie over de inventarisatieresultaten, 
plantennieuwtjes en excursie-aankondigingen.  
 
Onderstaand een aantal excursie-impressies. 
 
Egmonderhout 
De Egmonderhout is een soortenrijk park aan de westkant van Alkmaar. Er zijn veel soorten uitgezaaid 
en ingeplant. Bij een aantal soorten staan zelfs bordjes met informatie. Hierdoor was de excursie een 
goede start om er weer even in te komen.  
 
Het fluitenkruid stond massaal in bloei. De laatste dotters toonden hun gele bloemen en al aardig wat 
grassen waren aan hun bloeiwijze te herkennen. Met name de vochtige delen van het park hebben 
zich leuk ontwikkeld met echte koekoeksbloem en verschillende zeggen. Uiteindelijk hebben we zo’n 
95 soorten op naam gebracht. 
 
Het Hargergat krijgt weer glans 
De Plantenwerkroep van de KNNV bracht dit voorjaar 
een bezoek aan het Hargergat. Het terrein was een 
paar terug ernstig verruigd en verbraamd. Er vond 
vrijwel geen beheer meer plaats. In een samenwerking 
tussen de Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer 
en het hoogheemraadschap is een herstelplan 
opgesteld. Na een ingreep waarbij het struweel is 
verwijderd, de bovenste laag is afgevoerd en de 
waterloopjes geherprofileerd, ziet het gebied er nu 
heel anders uit. Het Hargergat is zich aan het 
ontwikkelen tot een botanische parel. 
 
Doordat de voedselrijke bovengrond is weggehaald, is 
er weer een voedselarme uitgangssituatie ontstaan. 
Dit vormt een geschikt vestigingsmilieu voor soorten 
van schrale omstandigheden. We vonden onder 
andere kruipganzerik, heidespurrie en tandjegras. In 
de nattere delen kwam de echte koekoeksbloem tot 
bloei, samen met egelboterbloem en 
moerasbeemdgras. Ook werden trekrus, rechte rus, 
knolrus en borstelbies genoteerd. Op de droogste 

ronde zonnedauw 
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delen zijn kleine plantjes van de struikhei te vinden, samen met zandblauwtje. 
 
Op de schaars begroeide bodem zijn ook mossen tot ontwikkeling gekomen. We vonden o.a. gewoon 
plakkaatmos, krulmos, kroppluisjesmos en heel veel fraai haarmos. Het kroppluisjesmos, dat eveneens 
massaal te vinden was, treedt wel vaker op bij natuurontwikkelingsprojecten op voedselarme 
zandgrond. 
 
Verder is er klimopwaterranonkel te vinden, de soort waar het Hargergat bekend om staat. In de 
herstelde duinrelletjes is de soort weer goed teruggekomen. 
 
Tenslotte deden we een verrassende vondst. Langs een van de duinrelletjes vonden we ronde 
zonnedauw een vleesetend plantje. Een soort die onder andere bekend is van de nabij gelegen 
Pirolavallei. Afhankelijk van de grondwaterstand kan het daar in sommige jaren massaal tevoorschijn 
komen. Ik ben benieuwd welke bijzondere soorten we de komende jaren nog meer mogen begroeten 
in het Hargergat. 
 

 
Stationsomgeving Heiloo 
Op 14 juni hebben we de omgeving van Station Heiloo 
bekeken. De omgeving van een station is meestal een 
soortenrijk gebied. De spoorbaan fungeert als snelweg 
voor de verspreiding van zaden. Ook de reizigers dragen 
hieraan hun steentje bij. De omgeving van het station van 
Heiloo stelde ons beslist niet teleur. We konden maar liefst 
zo’n 130 soorten aanstrepen! Typische spoorsoorten zijn 
gewoon langbaardgras, kleine leeuwenbek en 
bezemkruiskruid. Verder troffen we bleke morgenster en 
waarschijnlijk vergeten kruidkers aan. Ook de kleine 
leeuwentand en het glad biggenkruid zijn het vermelden 
waard. 
 
Een andere bijzondere soort die we vonden is de ronde 
ooievaarsbek. Op de Floron Verspreidingsatlas wordt 
aangegeven dat deze soort zeer zeldzaam is (maar 
toenemend) en voornamelijk voorkomt in stedelijk 
gebieden en Zuid-Limburg.  
 
Bedrijventerrein Heerhugowaard 
Het was de bedoeling dat we op 7 juni de bouwlocatie van het nieuwe ziekenhuis in Heerhugowaard 
zouden bekijken. Bij aankomst bleek dat de maaiploeg ons net voor was geweest. Het terrein lag er 

vergeten kruidkers 
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kortgeschoren bij. Gelukkig bleken andere delen van het bedrijventerrein interessant genoeg om ons 
een avond te vermaken.  
 
Er stonden, zoals verwacht, veel soorten van voedselrijke omstandigheden. We troffen de citroengele 
honingklaver, samen met liggende klaver, akkerkers en moeraskers. In een vochtige laagte stond 
getand vlotgras. Langs een oever bloeide de rietorchis. 
 
Er was tijd om de verschillen tussen gele mosterd, raapzaad en herik te bekijken. Wondklaver en 
hazenpootje toonden net hun bloemen 
 
Aan het eind van de excursie kwamen we een ereprijs tegen die we niet direct op naam konden 
brengen. Jeanette heeft hem mee naar huis genomen en kwam op grote ereprijs - Veronica persica uit. 
Uiteindelijk vonden we 127 soorten. 
 
Het voormalige Schoehuijs terrein 
Langs de Koedijkerstraatweg ligt het voormalige Schoehuijsterrein. Het 
bedrijf dat hier gevestigd was (tuinhout en steengoed) is naar Almere 
vertrokken. Het braakliggende terrein is overgenomen door de natuur. 
Het is een bijzonder soortenrijk gebiedje. We hebben bijna 
honderdvijftig soorten op naam gebracht! Een bijzondere vondst was 
baardgras - Polypogon monspeliensis, waarvan we meerdere 
groeiplaatsen tegenkwamen. Verder komt er echt bitterkruid voor. 
Waarschijnlijk gaat het wel om een ondersoort zo heeft Sipke 
Gonggrijp uitgezocht.  
 
Sipke ging in de dagen na het bezoek door de Plantenwerkgroep een 
paar keer naar het terrein, waarbij hij meer interessante vondsten 
deed. Hij kwam onder andere borstelbies tegen, platte rus, kaal 
breukkruid, ruige en hoge fijnstraal en in totaal vijf soorten 
teunisbloem. De meest bijzondere vondsten zijn die van dichte 
bermzegge en kwelderzegge.  
 
Duinen bij duinvermaak 
De excursie van 5 juli startte bij Duinvermaak. We maakten een rondgang in het kilometerhok dat 
gedeeltelijk in de Schoorlse Duinen en voor een deel in het Noord-Hollands Duinreservaat ligt. Zo’n 
duinhok, op de overgang naar bebouwd gebied is een plantenrijk gebied. Aan het eind van de avond 
waren bijna 150 soorten aangestreept! We vonden o.a. beemdkroon, pilzegge, muursla, 
dwergviltkruid en rozetten van de dennenorchis. Helaas geen bloeiende dennenorchissen in dit gebied.  
Erg leuk was verder de vondst van het eekhoorngras. Zoals het verspreidingskaartje laat zien een soort 
die in onze omgeving zeldzaam is. We genoten van de mooie avond en de mooie natuur. 
 
  

baardgras 
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Boekelermeer 
de laatste avond voor de zomerstop bracht de Plantenwerkgroep een bezoek aan het bedrijventerrein 
Boekelermeer. We bezochten de westrand en een braakliggend terrein. Er werd voor het eerst digitaal 
geïnventariseerd met PlantObs2. Het was hier weer een soortenrijk geheel. Niet alles was spontaan 
opgekomen. Sterker nog, er was vrij veel uitgezaaid. Op het braakliggende terrein vonden we 
interessante soorten als kegelsilene, echt duizendguldenkruid en zilverhaver, samen met platte rus, 
geel walstro en zeegroene zegge. Op het opgespoten zand komen al enkele duindoornstruwelen tot 
ontwikkeling.  
 
De locatie bleek het laatste patrijzenbolwerk van Alkmaar te zijn. Regelmatig vlogen er jongen en oude 
exemplaren voor ons op. 
 
Op het laatst deden Thea en Jeanette nog een aardige ontdekking. Een groeiplaats van honderden 
slanke mantelanjers. Waarschijnlijk zijn deze hier helaas ook niet zelfstandig gekomen. 
 
Hondsbossche Zeewering en Duinen 
Een leuke plek om te bezoeken voor een florist is op dit moment de Hondsbossche Zeewering en het 
nieuwe duingebied dat hiervoor is opgeworpen, de Hondsbossche Duinen. Op de buitenzijde van de 
dijk, waar lekker veel zand is ingestoven en het klimaat nu wat luwer is geworden, is een rijke variatie 
aan soorten te vinden. Op 28 juni vonden we hier o.a. gerande schijnspurrie, samen met zeekool, grote 
exemplaren hertshoornweegbree en knopherik.  
 

 
Zeer fraai zijn de goed ontwikkelde gele hoornpapavers. Er staan er meerdere verspreid over het 
dijktalud. De grote hoeveelheid zaaddozen doet vermoeden dat de soort hier nog wel een aantal jaar 
zal zijn te bewonderen.  
 
Het nieuwe duingebied zelf biedt ruimte aan strandbiet, stekend loogkruid en smal vlieszaad. Een 
bijzondere soort die we tegenkwamen was het zandvarkensgras (Polygonum oxyspermum subsp. Raii). 
We troffen zo’n vijfentwintig exemplaren aan. Volgens de verspreidingsatlas komt de soort zeer 
zeldzaam voor langs onze kust. 
 
De Plantenwerkgroep bracht op later in het jaar een tweede bezoek aan de Hondsbossche Zeewering 
en het hiervoor aangebrachte duingebied. Het deel dat we deze keer inventariseerden leverde weer 
een aantal te verwachten soorten op. Zo vonden we weer een flink aantal planten van de zeekool en 
knopherik. Ook de gele hoornpapaver was weer present. Verder troffen we op drie locaties zeevenkel 
aan. 
 

detail zandvarkensgras 
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Een succesverhaal was wederom het zandvarkensgras. Deze 
soort staat als zeer zeldzaam te boek, maar voelt zich in het 
opgebrachte zand voor de Hondsbossche Zeewering 
blijkbaar prima thuis. 
 
Tenslotte is de smalle rolklaver het vermelden waard. Een 
soort die zich thuis voelt op dijken.  
 
 
 

 
Omgeving Schaapskooi 
De duinen blijven een rijk floristisch gebied. Dat ondervonden we opnieuw tijdens de excursie op 23 
augustus. De start was op de parkeerplaats van de Uilenvangersweg met als doel de omgeving van de 
schaapskooi te onderzoeken. De parkeerplaats zelf leverde al zoveel interessants op dat de halve 
excursie hier plaatsvond. We troffen op de parkeerplaats al 75 soorten aan! Onder andere smal 
vlieszaad, rode guichelheil, kromhals, veldhondstong en ossentong 
 
We brachten een kort bezoek aan de 
zuidzijde van de Zeeweg, waar een 
bekende plek is van kaal breukkruid. Hier 
stond ook echt duizendguldenkruid. 
 
Uiteindelijk bereikten we de schaapskooi 
waar we, voordat het te donker werd, 
het soortenaantal op ruim 160 brachten! 
Vermeldenswaard zijn hier vondsten van 
rechte rus, rond wintergroen en ruig 
viooltje. Simon Kuitwaard wees ons op 
de Weichselboom. 
 
Op de terugweg naar het startpunt troffen we in de berm een groeiplaats aan van stofzaad. Een leuke 
afsluiting van de avond! 
 
Urbane plantensoorten rukken op 
Een rondgang door de Alkmaarse 
woonwijken afgelopen zomer en 
najaar maakte duidelijk dat een aantal 
typische stadssoorten zich flink aan 
het verspreiden is.  
 
Wat waarschijnlijk helpt is het feit dat 
er sinds dit voorjaar geen chemische 
onkruidbestrijding meer mag 
plaatsvinden op verharding. Een 
aantal stadssoorten profiteert hier 
van.  
 

kaal breukkruid 
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Een bijzondere nieuwkomer is het kransgras. In 2007 
voor het eerst gemeld in Alkmaar door Coen de Rijk. De 
afgelopen jaren is de soort zich versneld aan het 
verspreiden en is nu in iedere wijk van Alkmaar wel te 
vinden. Ook buiten Alkmaar gaat de verspreiding 
overigens erg snel.  
 
Bij andere stadssoorten, zoals klein liefdegras en 
kransmuur gaat de uitbreiding wat geleidelijker. Toch 
hebben beide soorten inmiddels vanuit het centrum van 
de stad de noordrand van de Daalmeer bereikt. En dan 
zijn er de fijnstralen. Aan het einde van de zomer 
verschijnen hoge fijnstraal en gevlamde fijnstraal. Beide 
soorten zijn op steeds meer plekken te vinden. Voor wie 
er oog voor heeft laat ook de ruige fijnstraal zich 
onderscheiden. Om de straatwolfsmelk te vinden moet 
je af en toe even bukken. 
 

Ook de naaldaren lijken zich steeds meer te profileren. Naast de groene 
naaldaar is de geelrode naaldaar op steeds meer plekken aanwezig. Dit 
jaar vond ik in Huiswaard de kransnaaldaar. Sipke Gonggrijp vond eind 
september op het bedrijventerrein Viaanse Molen de op naaldaar 
gelijkende soort Pennisetum flaccidum. De tweede vondst van deze soort 
in Nederland.  
 
Dan zijn er de tuinplanten die zich uitzaaien in de openbare ruimte. De lijst 
met soorten die uit tuinen ontsnapt en zich tussen de straatstenen weet 
te handhaven wordt steeds langer. Neem de walstroleeuwenbek. Een 
fraaie verschijning, die zich prima thuis voelt in het stadsmilieu. Of de 
vlinderstruik waarvan dit jaar op sommige plekken opvallend veel 
zaailingen te vinden waren. Er zijn ook steeds meer viooltjes, klokjes en 
leeuwenbekken die vanuit tuinen op pad gaan de wijde wereld in. Een 
andere fraaie aanwinst is het stijf ijzerhard.  

 
De Plantenwerkgroep stond deze zomer een tijd stil bij zaailingen van wat uiteindelijk een vorm van 
kattenkruid bleek te zijn. We kwamen er niet direct uit, maar toen we een stukje verder plantenbakken 
tegenkwamen met dezelfde soort, waar het naamkaartje nog aan zat, viel het kwartje. De natuur is de 
stad blijft ieder jaar weer verrassen.  
 
Pieter Korstanje 
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H4 Mossenwerkgroep 
 
Inleiding 
Het winterseizoen is een goede tijd om naar mossen te kijken. De Mossenwerkgroep komt in de winter 
wekelijks bij elkaar in de ruimte van het IVN in de flat Molenzicht aan de Honthorstlaan. De werkgroep 
bestaat uit een kleine groep deelnemers die met determinatiewerken en microscopen bezig is om 
mossen op naam te brengen. 
 
Naast de determinatiebijeenkomsten is er In 2016 is er een aantal excursies geweest, waarbij zgn. witte 
hokken zijn bezocht. Dit zijn gebieden waarvan nog maar weinig bekend is wat mossen betreft. De 
eerste excursie was naar de omgeving van de parkeerplaats van Hargen aan Zee. Vervolgens zijn we 
op pad geweest in het Heilooër Bos en de Alkmaarder Hout. Een bijzondere excursie was die naar 
Mariëndal. Bij deze excursie was een aantal leden van de Plantenwerkgroep uit Den Helder aanwezig. 
In aanvulling op de excursies heb ik losse waarnemingen van mossen gedaan in Alkmaar.  
 
Eind 2016 heeft de Mossenwerkgroep de mossentafel van het Buitencentrum Schoorlse Duinen 
ingericht. In voorgaande jaren werd dit gedaan door Greet Boer. We hebben nu samen met Greet 
mossen verzameld en voorzien van een naambordje. Een week na het inrichten van de tafel is een 
excursie gehouden vanaf het Buitencentrum waar ook een aantal vrijwilligers van Staatsbosbeheer aan 
deelnam. 
 
Witte hokken 
Valt er in ons goed onderzochte landje nog iets te ontdekken? Je zou denken van niet, de natuur ligt 
hier immers aan de monitor. Een KNNV-er/IVN-er weet wel beter. Voor wie er oog voor heeft, blijft de 
natuur in onze omgeving telkens weer verrassen. Ook op mossengebied. Van de Bryologische en 
Lychenologische Werkgroep (BLWG) kwam het verzoek om wat witte gebieden te inventariseren op 
mossen. De Mossenwerkgroep heeft daarop dit voorjaar een stukje duingebied bij Hargen aan Zee 
bekeken en een wit hok onder Den Helder met de natuurgebieden Mariëndal en een stukje Donkere 
Duinen. Verder is er een excursie in de Alkmaarder Hout en de Algemene begraafplaats geweest, want 
ook het atlasblok waar Alkmaar in ligt behoort nog tot een wit hok. In aanvulling op de excursies van 
de Mossenwerkgroep ben ik zelf op pad geweest om te inventariseren. 
 

 
  

boompjesmos 
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Enkele interessante mosvondsten 
 
Veenmosrietland langs Schermerringvaart 
Binnen het onderzochte atlasblok van Alkmaar ligt een klein stukje veenmosrietland, langs de 
Schermerboezem. Het is in beheer bij Staatsbosbeheer, waarbij het maaiwerk veelal is uitbesteed aan 
Landschap Noord-Holland. Met de Plantenwerkgroep hebben we hier ook al een paar keer 
rondgestruind. Er staan drie soorten veenmos: gewoon veenmos - Sphagnum palustre, haakveenmos 
- Sphagnum squarrosum en gewimperd veenmos - Sphagnum fimbriatum. Bij gewimperd veenmos 
vallen de gewimperde stengelblaadjes direct op. Tussen de veenmossen groeien diverse andere 
soorten. Verrassend was de vondst van gewoon thujamos - Thuidium tamariscinum. Een soort die in 
de kalkarme duinen wel voorkomt, maar die ik daarbuiten niet had verwacht. Het staat er vitaal bij in 
enkele groeiplekken van meerdere vierkante meters. Verder is ook bronsmos - Pleurozium schreberi 
hier aanwezig. Eveneens een soort die in onze omgeving bekend is uit de duinen. Op de kletsnatte 
delen, met beschutting tegen uitdroging door niet gemaaid riet, groeit gewoon vetmos - Aneura 
pinguis, een thalleus levermos. 
 
Halve maantjes in de binnenstad 
In de binnenstad van Alkmaar valt het halvemaantjesmos - Lunularia cruciata op. Deze soort, die in 
eerste instantie aan parapluutjesmos - Marchantia polymorpha doet denken, heeft halvemaanvormige 
broedbekers, gevuld met grote broedkorrels. De soort is verspreid door de binnenstad te vinden, zowel 
op muren, als op het plaveisel. Op de Algemene Begraafplaats is het zelfs een algemene soort. Mogelijk 
is hier een verband met het spuiten met herbiciden. Op de Verspreidingsatlas Mossen wordt over 
halvemaantjesmos gezegd dat de soort vanuit het zuiden flink is toegenomen.  
 

 
Op de Algemene Begraafplaats groeit verder als bijzonderheid het boompjesmos - Climacium 
dendroides. Een soort die ik uit de duinen ken, maar die zich dus ook in het stedelijk gebied kan 
handhaven. Het boompjesmos staat op het enige stukje van de begraafplaats dat een extensief beheer 
kent. Voor het overige wordt er op de begraafplaats erg veel geschoffeld en gespoten. Een andere 
interessante soort uit de verstedelijkte omgeving is het riviersterretje - Syntrichia latifolia. Deze soort 
trof ik aan op een muurtje langs de waterkant in de Daalmeer. Het bleek de eerste vondst in Noord-
Holland boven het Noordzeekanaal te zijn. De soort komt met name voor, zoals de naam al doet 
vermoeden, in het rivierengebied. 
 
Mossen op bomen 
Het landelijke beeld, dat de begroeiing van mossen op bomen flink is toegenomen, is ook in Alkmaar 
te zien. Bijvoorbeeld in de Rekerhout. Een park dat zo’n 45 jaar oud is en waar de bomen nu echte 
bomen beginnen te worden. Vooral de iepen kennen hier een rijke mosbegroeiing, met onder andere 
boomsterretje - Syntrichia laevipila, bleek boomvorkje - Metzgeria furcata, helmroestmos - Frullania 
dilatata en schijfjesmos - Radula complanata.  

bronsmos bleek boomvorkje gerimpeld boogsterrenmos 
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Een andere minder algemeen voorkomende soort is het dwergwratjesmos - Cololejeunea minutissima. 
Deze soort trof de Mossenwerkgroep vorig jaar in het Oude Hof aan.  
 
Natuurvriendelijke oevers 
In Alkmaar zijn de afgelopen tijd veel natuurvriendelijke oevers aangelegd. Verder zijn er hier en daar 
natuurontwikkelingsprojectjes gerealiseerd. Dit zijn plekken waar je leuke soorten kunt vinden. Op een 
van de oevers komt bijvoorbeeld massaal knikkertjesmos - Physcomitrium pyriforme voor. Een grappig 
mosjes met kleine groene knikkertjes als sporenkapsels. Verder groeit er moerasvorkje - Riccardia 
chamedryfolia op een van de oevers, mogelijk meegekomen met maaisel dat hier is uitgespreid, 
afkomstig uit het Zwanenwater. Een verrassing is verder het groot laddermos - Pseudoscleropodium 
purum. Opnieuw een duinsoort die de stad heeft ontdekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariëndal en Donkere Duinen 
Tijdens de excursie door Mariëndal en een deel van de Donkere Duinen werden veel soorten gevonden 
die nog niet eerder uit het Atlasblok bekend waren. We vonden onder andere broedkroesmos - Ulota 
phyllantha en gekroesde haarmuts - Orthotrichum pulchellum. Twee soorten die volgens de 
verspreidingsatlas een overeenkomende verspreiding hebben. Op een andere boom vonden we 
schijfjesmos - Radula complanata. Langs een watertje werden moerassikkelmos - Drepanocladus 
aduncus en gewoon moerasvorkje - Riccardia chamedryfolia gevonden. Er werden tijdens de excursie 
zesenveertig verschillende mossoorten gevonden. In 2017 gaan we het gebied verder onderzoeken. 
 
Pieter Korstanje 
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H5 IJsvogelwerkgroep 
 
Inleiding en klimaat van 2016 
Na de zachte winters in 2014 en 2015 was ook de winter van 2016 niet bepaald ongunstig voor de 
ijsvogels. Alleen in januari werd het heel even koud en er was zelfs een kortebaanwedstrijd in het 
oosten van het land. Rondom Alkmaar was het 1 of 2 nachten niet kouder dan -6 gr. Het voorjaar was 
niet ongunstig en zeker ook de nazomer niet. Meldingen van meer dan 3 broedsels per territorium 
heeft het hier niet opgeleverd. Meestal bleef het bij 2 broedsels, in tegenstelling tot voorgaande jaren 
waarbij hard gewerkt is om de populatie weer flink te doen stijgen. Mogelijk zijn toen de meeste 
potentiële territoria wel bezet. 
 
Werkzaamheden 
Het succes van vorig jaar was voor de meest actieve leden van de IJsvogelwerkgroep een stimulans om 
nog meer wanden te creëren. Daar werd in december 2015 al mee begonnen en wel langs de rand van 
de waterpartijen langs de randweg op de hoogte van Oudorp (dus in de Schermer). Ook zijn er drie 
wanden gegraven bij het volkstuinencomplex bij de Omval en begin januari een langs de Voert in 
Bergen op een privé landgoed. Hans Schouten en Peter Stoop hebben de wand in de Oudorperhout 
opgeknapt. Peter heeft in de Oudorperhout met een aannemer die daar bezig was een wand gemaakt 
naast de school en ook nog drie stuks bij de Oude Kwekerij en de voormalige Gasfabriek. Verder heeft 
Peter een wand gemaakt in de Vlietwaard. Samen met Arjen Dekker en Peter Stoop heb ik de wanden 
in Heiloo en Bergen nagelopen. De gemeente Alkmaar (stadswerk 072) heeft de wanden in zijn parken 
opgeknapt en de werkgroep van de Egmonderhout heeft aldaar werk verzet. Victor van der Valk heeft 
het wandje in de Kleimeer geschoond. Bij het eco-dorp in Bergen is advies gegeven voor het maken 
van een wand en afgelopen zomer zijn Peter en ik op bezoek geweest in Artis om te adviseren over 
een mogelijke ijsvogelwand in de dierentuin. Of dat tot resultaat heeft geleid is nog niet bekend. 
 
Waarneming.nl 
Het aantal waarnemingen op www.waarneming.nl binnen de datumgrenzen (van 1 april tot 15 mei) in  
Noord-Holland zakte helaas van 596 in 2015 naar 560 in 2016. In ons werkgebied waren er 52 
tegenover 60 meldingen van vorig jaar. De waarnemingen betroffen vooral de gebieden: Beverkoog, 
Kleimeer en de omgeving van Egmond, Limmen en de Karpervijver. Het lijkt erop dat men de soort 
inmiddels zo gewoon vindt dat deze minder worden doorgegeven. Dat is jammer, want zo worden 
mogelijke territoria gemist. 
 
De resultaten per gemeente 
 
Gemeente Alkmaar, met Schermer + De Rijp (8-9 territoria) 
1. Hortus Alkmaar: Het was voor deze locatie een bijzonder jaar. Door vrijwilligers is een ijsvogelkijkhut 
gebouwd die onder grote belangstelling op 28 februari is geopend door Hans Dorrestijn. Het was die 
dag mooi weer en een ijsvogel liet zich aan ieder langdurig zien. Op deze bekende plek zijn dit jaar 2 
nesten grootgebracht. De 2 uitvliegdagen zijn beiden vastgelegd op video en foto, en vele fotografen 
zijn regelmatig op bezoek geweest. De ouders lieten zich er niet door storen, maar een derde legsel 
lijkt te zijn mislukt.  
Na juli werd het aanmerkelijk rustiger, hoewel het territorium houdende mannetje het jaar rond 

andere vogels luidruchtig op afstand hield. 
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2. Een andere locatie in Alkmaar waar een paar 
ijsvogels hebben gebroed was de Egmonderhout. 
Het was dezelfde plek als in 2014 en 2015, in een 
grote populierenkluit aan de rand van het park. Hier 
is minstens 2 keer gebroed.  
3. De Oosterhout. J. Polder die regelmatig op de 
volkstuin de Volharding komt, meldde in april met 
veel enthousiasme een baltsend en gravend 
ijsvogelpaar. Dit duurde een week of twee. Helaas 
is het nest verstoord door spelende jeugd en het 
bedelven van de wand met rommel. 
4. In de Rekerhout duurde het vrij lang dat de 
ijsvogels werden opgemerkt bij de traditionele 
wand achter het benzinestation. Mogelijk is daar 1 
nest grootgebracht. 
5. In de Oudorperhout is bijna onmiddellijk na het maken van de wand bij de school een paartje 
ijsvogels aanwezig. Deze hielden het een week of twee uit en toen was het over. Bij een BMP-ronde 
op 5 mei aldaar was er wel een ijsvogel aanwezig. 
6. Mogelijk is het stel uitgeweken naar de Leedjes. Via diverse meldingen van o. a. R. Struyk is deze 
plek ook tot een territorium gepromoveerd. 
7. Baltsende ijsvogels waren ook aanwezig in de Alkmaarderhout op de algemene begraafplaats. Begin 
april waren ze druk bezig en kwamen ze ook regelmatig in mijn tuin. Helaas is dit territorium niet 
succesvol geweest. 
8. Hoewel in het vroege voorjaar twee wanden zijn gemaakt bij de Gasfabriek en de Oude Kwekerij 
kon daar geen broeden worden aangetoond. Wel 
waren er regelmatig twee ijsvogels te horen en te 
zien binnen de datumgrenzen. Mogelijk zaten ze wel 
in de buurt maar niet in de gemaakte wanden. 
9. Via een leerling van het Clusiuscollege kreeg ik in 
september te horen dat in Schermerhorn ook een 
ijsvogel zou hebben gebroed. Helaas heb ik nog geen 
bevestiging gekregen. Dat er veel ijsvogels zijn bleek 
uit de melding van Jeroen van Wetten: die maakte in 
juli een kanotocht over de ringvaart van de 
Schermer en de Purmer met minimaal 6 
ijsvogelwaarnemingen. Over een tocht van 90 km 
lengte, een gemiddelde van 1 per 15 km. De 
gemeente Alkmaar is zeer veel groter geworden en 
mogelijk is een aantal territoria gemist. 
 
Gemeente Bergen (6-7 territoria) 
1. Het bekende territorium langs de Zeeweg tussen Egmond en Heiloo is ook vrij laat bezet. Ook hier 
is tweemaal gebroed. 
2. Het Oude Hof: in een wand tussen de twee eilanden met gebouwen is opnieuw gebroed. We hebben 
daar in april en mei diverse malen ijsvogels gezien. Tevens kreeg ik een melding van Miranda Zutt die 
op 7 juni druk baltsende ijsvogels waarnam. De kans is groot dat het voor de tweede keer was. 
3. Bij de PWN-meertjes is ook weer gebroed volgens Luc Knijnsberg. 
4. Dook Vlugt kon zijn geluk niet op toen het bij zijn volkstuin voor de 2e keer raak was. Hoewel in de 
eerste instantie niets leek op broeden is dat toch twee keer gebeurd. 
5. De broedwand die vorig jaar is gemaakt door de familie Möller op misschien 500 meter afstand is 
ondanks het egaliseren van de baggerpartijen op een ongelukkig moment toch een succes geworden. 
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Volgens de familie Möller zou er 2 maal gebroed zijn. Een jong heeft zich helaas doodgevlogen tegen 
een raam. 
6. Op het landgoed de Karperton en het nabij gelegen sportcomplex zijn binnen de datumgrenzen 
ijsvogels gemeld. Of dit tot een succesvol broeden heeft geleid is niet bekend. 
7. Een andere verdachte locatie was langs het Zakendijkje en omgeving. Het gehele jaar werden 
ijsvogels gemeld (Monsees, Stoop, et al.) en het valt te verwachten dat in 2017 de broedlocatie wel 
wordt ontdekt. 
 

 
 
Gemeente Heiloo (3-4 territoria) 
1. Ook dit jaar konden we een broedgeval op Nijenburg noteren, hoewel het aantal waarnemingen 
minimaal is. Het gebiedje zou natuurvriendelijker kunnen zijn met wat meer overhangende takken en 
minder netheidsdrang in dit natuur/cultuurgebied. Een schone taak voor Natuurmonumenten om 
natuur wat meer natuur te laten. 
2. In Heiloo West zijn met de zomerstorm van 2015 een aantal omgewaaide bomen niet opgeruimd. 
Mogelijk om ijsvogels meer kans te geven. Het bleek dat in bijna de meest zuidelijke kluit een paartje 
tot broeden kwam. 
3. Maar ook aan de noordkant van de Zeeweg is gebroed. Een grote els lag onopvallend in een bosje 
langs een weinig belopen paadje en die bleek heel geschikt voor ijsvogels. Peter en ik zagen half mei 
een ijsvogel met voer die kant opvliegen. 
4. Ook aan de oostkant van Heiloo liggen grote bomen om met geldige waarnemingen (op 5 mei van 
R. v.d. Werf ). Ik kon zelf niets vinden, maar een territorium was wel degelijk aanwezig. 
 
Gemeente Langedijk (3 territoria) 
1. Controle bij de Roerdomp in het Oosterdel leverde roepende ijsvogels op. Marian Steffens heeft dit 
nog een keer bevestigd. Mogelijk is hier 2 maal gebroed. 2. In het Geestmerambacht had Victor van 
der Valk weer succes. Hoewel hij weinig gelegenheid had om te kijken denkt hij toch twee broedsels 
te hebben. Ook ik zag een paar maal ijsvogels voeren en bij het nest aanwezig zijn. 
3. Ook het Waardje had weer een territorium. Volgens Ger Molenaar gaven diverse bekenden van hem 
waarnemingen door. Ook op waarnemingen.nl staat een melding tussen de datumgrenzen. Daar 
vlakbij, aan de andere kant van Oudkarspel, ligt ook een klein natuurgebiedje met o.a. een 
oeverzwaluwwand. Ook hier zijn ijsvogels gezien, maar helaas geen bevestigd territorium. Wel een 
leuke plek om in de gaten te houden. 
 
Gemeente Heerhugowaard en Obdam. (3+ 1? territorium) 
1. Bij het spoor aan het eind van de Schoutenbosweg vandaan kwamen diverse meldingen, hoewel het 
over het algemeen vrij rustig was als ik daar een bezoekje bracht. 
2. Schoutenbosje zelf: hoewel de verstoringen vrij groot zijn is het toch weer gelukt om een territorium 
te noteren. Op cruciale momenten werd daar een ijsvogel gezien. 
3. Het broeden in de tuin van Cees Verkerke begon dit jaar vrij laat, maar hier is in ieder geval 1 
broedsel grootgebracht. Een 2e legsel is helaas gepredeerd door een bruine rat. 
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Obdam 
1. Dennis Beretty gaf diverse meldingen door, 
maar kreeg ook van wandelaars meldingen van 2 
ijsvogels bij de waterberging. Het zou dan zelfs 
om 2 verschillende plekken kunnen gaan. 
Gemeente Castricum (2-3 territoria) 
1. Luc Knijnsberg kon bevestigen dat er weer 
ijsvogels hebben gebroed bij de Karpervijver. 
2. In de buurt van de ijsbaan van Bakkum zou 
volgens Luc Knijnsberg ook een territorium zijn 
geweest. Het is onduidelijk of dit tot een 
broedsucces heeft geleid. 
3. Via waarnemingen wordt een broedlocatie 
gemeld in Limmen. Ook is in Maquette te Heemskerk gebroed. Deze plek valt buiten het werkgebied 
van de ijsvogelwerkgroep.  
 
Op het ringstation zijn dit jaar 26 juveniele ijsvogels geringd ten opzichte van de 22 van vorig jaar. 
(mededeling Luc Knijnsberg) Al weer een toename. 
 
Aan de hand van de resultaten kom ik tot een overzicht in de tabel hieronder, waarbij kan worden 
geconcludeerd dat 2016 tot nu toe het topjaar is. Het beste broedseizoen sinds de tellingen. Mogelijk 
29-30 territoria. Het is heel waarschijnlijk dat er meer territoria zijn dan hier beschreven. Ik roep dan 
ook ieder op zijn of haar waarnemingen op waarneming.nl in te voeren of aan mij door te geven. 
Verder wil ik iedereen hartelijk bedanken die heeft geholpen met het onderhouden en maken van 
wanden, doorgeven van waarnemingen, het monitoren en het insturen van foto’s. 
 
IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 
postadres R. Polder 
Westerweg 232 
1815 JK Alkmaar 
r.polder1@hetnet.nl 
foto’s: Lidi de Boer, D. Berretty en R. Polder 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

gemeente 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Alkmaar 1 1  1 1 1 1 1 2 5 3 1 2 1 2 3? 5 9 

Heiloo   1 1 1 1 1 1 1 1   1    1 4 

Castricum/Limmen     1 1 1 1 1 2  1    1 2 3 

Bergen        2 1 1 1 1 1 1 1? 1 5 6 

Heerhugowaard       1 1 3 5 2 2 1   1? 4 3 

Langedijk        2 2 2   2 1 1 2 4 3 

Obdam          1 1 ?     1 1 

totaal 1 1 1 2 3 3 4 8 10 17 7 5 7 3 4? 8? 22 29 
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H6 Insectenwerkgroep 
 
Op 4 juni was de Nationale Nachtvlindernacht in de Hortus Alkmaar. Tijdens deze avond werden 

nachtvlinders gelokt met smeer en met licht. Er werd een indrukwekkende lijst nachtvlinders 

waargenomen. John van Roosmalen maakte van een aantal soorten een foto.   

Wetenschappelijke naam Naam Familie Aantal 

1. Argyresthia trifasciata Cipresmineermot ARGYRESTIDAE 2 

2. Argyresthia brockeella Sierlijke pedaalmot ARGYRESTIDAE 2 

3. Argyresthia fundella Grofgevlekte pedaalmot ARGYRESTIDAE 3 

4. Coleophora spec.  Coleophoridae 2 

5. Pyrausta aurata Muntvlinder Crambidae 6 

6. Cataclysta lemnata Kroosvlindertje Crambidae 2 

7. Schoenobius gigantella Rietsnuitmot Crambidae 8 

8. Scoparia ambigualis Vroege granietmot Crambidae 5 

9. Elophila nymphaeata Waterleliemot Crambidae 6 

10. Evergestis forficalis Lijnvalkmot Crambidae 1 

11. Crambus perlella Bleke grasmot Crambidae 1 

12. Crambus lathoniellus Vroege grasmot Crambidae 2 

13. Udea prunalis Grijze kruidenmot Crambidae 1 

14. Chrysoteuchia culmella Gewone grasmot Crambidae 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

15. Chilo phragmitella Rietmot Crambidae 1 

16. Ochropacha duplaris Tweestip-orvlinder Drepanidae 1 

17. Tethea ocularis Peppel-orvlinder Drepanidae 2 

18. Drepana falcataria Berkeneenstaart Drepanidae 1 

19. Elachista maculicerusella Grijsgevlekte grasmineermot Elachistidae 1 

20. Agonopterix arenella Bleke kaartmot Elachistidae 1 

21. Spilosoma lubricipeda Witte tijger Erebidae 8 

22. Calliteara pudibunda Meriansborstel EREBIDAE 3 

23. Eilema sororcula Geel beertje EREBIDAE 3 

24. Rivula sericealis Stro-uiltje EREBIDAE 4 

25. Hypena proboscidalis Bruine snuituil EREBIDAE 2 

26. Atolmis rubricollis Zwart beertje EREBIDAE 4 

27. Carpatolechia fugitivella Streepsmalpalpmot Gelechiidae 1 

28. Bryotropha basaltinella Grootvlekmospalpmot Gelechiidae 1 

29. Perizoma albulata Ratelaarspanner Geometridae 8 

30. Campaea margaritaria Appeltak Geometridae 10 

groot avondrood en populierenpijlstaart tweevlekspanner 
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31. Pasiphila rectangulata Groene dwergspanner Geometridae 6 

32. Eupithecia absinthiata Egale dwergspanner Geometridae 3 

33. Eupithecia vulgata Gewone dwergspanner Geometridae 5 

34. Xanthorhoe montanata Geoogde bandspanner Geometridae 2 

35. Bupalus piniaria Dennenspanner Geometridae 6 

36. Colostygia pectinataria Kleine groenbandspanner Geometridae 2 

37. Lomaspilis marginata Gerande spanner Geometridae 2 

38. Xanthorhoe ferrugata/spadicearia Vierbandspanner onbekend Geometridae 3 

39. Cabera exanthemata Bruine grijsbandspanner Geometridae 2 

40. Timandra comae Lieveling Geometridae 1 

41. Philereme vetulata Sporkehoutspanner Geometridae 1 

42. Thera spec.  Geometridae 2 

43. Lomographa temerata Witte schaduwspanner Geometridae 2 

44. Lomographa bimaculata Tweevlekspanner Geometridae 4 

45. Opisthograptis luteolata Hagedoornvlinder Geometridae 6 

46. Ligdia adustata Aangebrande spanner Geometridae 2 

47. Perizoma flavofasciata Silenespanner Geometridae 3 

48. Idaea aversata Grijze stipspanner Geometridae 1 

49. Hydriomena impluviata Groenbandspanner Geometridae 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

50. Hypomecis punctinalis Ringspikkelspanner Geometridae 1 

51. Biston betularia Peper-en-zoutvlinder Geometridae 1 

52. Dysstroma truncata Schimmelspanner Geometridae 2 

53. Epirrhoe alternata Gewone bandspanner Geometridae 1 

54. Xanthorhoe designata Koolbandspanner Geometridae 1 

55. Peribatodes rhomboidaria Taxusspikkelspanner Geometridae 1 

56. Cabera pusaria Witte grijsbandspanner Geometridae 3 

57. Eupithecia intricata Streepjesdwergspanner Geometridae 1 

58. Glyphipterix thrasonella Grote parelmot Glyphipterigidae 2 

59. Caloptilia robustella Eikensteltmot Gracillariidae 1 

60. Pharmacis lupulina Slawortelboorder Hepialidae 1 

61. Mompha jurassicella Wilgenroosjesboorder Momphidae 1 

62. Oligia latruncula Donker halmuiltje Noctuidae 8 

63. Xestia c-nigrum Zwarte-c-uil Noctuidae 6 

64. Oligia fasciuncula Oranjegeel halmuiltje Noctuidae 10 

65. Diarsia rubi Gewone breedvleugeluil Noctuidae 3 

66. Apamea sordens Kweekgrasuil Noctuidae 4 

koperuil 

dennenspanner 
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67. Oligia strigilis Gelobd halmuiltje Noctuidae 8 

68. Agrotis exclamationis Gewone worteluil Noctuidae 10 

69. Ochropleura plecta Haarbos Noctuidae 1 

70. Acronicta tridens / psi Drietand / Psi-uil Noctuidae 4 

71. Noctua pronuba Huismoeder Noctuidae 5 

72. Lacanobia oleracea Groente-uil Noctuidae 2 

73. Apamea crenata Variabele grasuil Noctuidae 3 

74. Axylia putris Houtspaander Noctuidae 3 

75. Diachrysia chrysitis Koperuil Noctuidae 3 

76. Trachea atriplicis Meldevlinder Noctuidae 2 

77. Hoplodrina octogenaria Gewone stofuil Noctuidae 2 

78. Autographa gamma Gamma-uil Noctuidae 1 

79. Subacronicta megacephala Schilddrager Noctuidae 1 

80. Craniophora ligustri Schedeldrager Noctuidae 1 

81. Acronicta aceris Bont schaapje Noctuidae 1 

82. Mesapamea secalis / secalella Halmrupsvlinder / Weidehalmuiltje Noctuidae 1 

83. Trachea atriplicis Meldevlinder Noctuidae 3 

84. Phlogophora meticulosa Agaatvlinder Noctuidae 2 

85. Noctua pronuba Huismoeder Noctuidae 1 

86. Oligia fasciuncula Oranjegeel halmuiltje Noctuidae 1 

87. Apamea sordens Kweekgrasuil Noctuidae 2 

88. Apamea crenata Variabele grasuil Noctuidae 1 

89. Noctua pronuba Huismoeder Noctuidae 1 

90. Cucullia verbasci Kuifvlinder Noctuidae 1 

91. Pseudoips prasinana Zilveren groenuil Nolidae 1 

92. Earias clorana Kleine groenuil Nolidae 2 

93. Notodonta dromedarius Dromedaris Notodontidae 1 

94. Pheosia gnoma Berkenbrandvlerkvlinder Notodontidae 1 

95. Plutella xylostella Koolmotje Plutellidae 2001 

96. Prays fraxinella Essenmot PRAYDIDAE 1 

97. Aphomia sociella Hommelnestmot Pyralidae 2 

98. Homoeosoma sinuella Smalle weegbreemot Pyralidae 4 

99. Ephestia elutella Cacaomot Pyralidae 1 

100. Myelois circumvoluta Distelhermelijntje Pyralidae 1 

101. Sciota adelphella Bandlichtmot Pyralidae 1 

102. Laothoe populi Populierenpijlstaart Sphingidae 1 

103. Deilephila elpenor Groot avondrood Sphingidae 1 

104. Tinea columbariella Egale pelsmot Tineidae 1 

105. Tischeria ekebladella Gewone eikenvlekmot Tischeriidae 1 

106. Cochylis dubitana Blauwe distelbladroller Tortricidae 5 

107. Celypha lacunana Brandnetelbladroller Tortricidae 3 

108. Bactra lancealana Gewone biesbladroller Tortricidae 3 

109. Pseudargyrotoza conwagana Zilvervlekbladroller Tortricidae 10 

110. Pandemis cerasana Kersenbladroller Tortricidae 5 

111. Epinotia bilunana Witte oogbladroller Tortricidae 3 

112. Cochylis nana Vroege dwergbladroller Tortricidae 5 
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113. Clepsis spectrana Koolbladroller Tortricidae 2 

114. Eucosma cana Distelknoopvlekje Tortricidae 1 

115. Lathronympha strigana Hertshooibladroller Tortricidae 6 

116. Orthotaenia undulana Woudbladroller Tortricidae 1 

117. Ptycholoma lecheana Koraalbladroller Tortricidae 8 

118. Eupoecilia angustana Gewoon smalsnuitje Tortricidae 3 

119. Piniphila bifasciana Tweebandbladroller Tortricidae 1 

120. Aethes smeathmanniana Kommabladroller Tortricidae 2 

121. Bactra furfurana Getekende biesbladroller Tortricidae 1 

122. Cnephasia spec.  Tortricidae 3 

123. Rhyacionia pinivorana Grijze dennenlotboorder Tortricidae 1 

124. Hedya nubiferana Gewone witvlakbladroller Tortricidae 1 

 

  

essenmot 

lijnvalkmot 

ringspikkelspanner 
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H7 Lieveheersbeestjesproject 
 
Leuke lieveheersbeestjes in Noord-Holland 
In het kader van het landelijke atlasproject Lieveheersbeestjes op de Kaart (2015, 2016) is er ook in 
Noord-Holland gezocht naar kevers uit deze groep. In totaal staan er nu 32 soorten lieveheersbeestjes 
stippen op de kaart in deze provincie. Enkele soorten zijn hier nieuw, een paar die zeldzaam waren 
blijken best vaak voor te komen en sommige soorten lijken het meest bij ons in de buurt voor te komen. 
 
Het achttienvlek lieveheersbeestje is een middelgrote soort die zich voornamelijk in dennen ophoudt. 
Het dier staat te boek als zeldzaam maar is in Noord Holland in 62 km-hokken aangetroffen. Echt 
zeldzaam kunnen we dit lieveheersbeestje vanaf nu dus niet meer noemen. 
 
Het vierentwintigstippelig lieveheersbeestje is een 
van de weinige behaarde soorten. Het is een dier 
met oranje-rode dekschilden met daarop een groot 
aantal, soms deels versmolten, stippen. Het is in 
tegenstelling tot de meeste andere 
lieveheersbeestjes een herbivoor die in de duinen 
vaak op zeepkruid is te vinden. Op de bladeren van 
deze planten laten 24 stippeligen een karakteristiek 
vraatpatroon achter. Soms is ze massaal op 
zeepkruid aanwezig, het maximale aantal 
waarneming staat op 61 exemplaren langs de 
zeeweg naar Bloemendaal. Tussen Haarlem en 
Bergen is ze in 32 km-hokken gevonden. Dit is 1/3 
van het aantal waarnemingen in Nederland, we 
hebben dus wel met een  streekspecialiteit te maken. 
 
Het gevlekte rietkapoentje is een aan oevervegetaties gebonden soort. Het is een kleine langwerpige 
oranje kever met behaarde dekschilden met een zwarte vlek. De soort is op 42 plaatsen in de provincie 
gevonden terwijl landelijk uit 92 km-hokken waarnemingen zijn doorgegeven. De hoogste trefkans is 
langs oevers waar een combinatie van riet en lisdodde te vinden is.   
 

Het zwart lieveheersbeestje heeft zwarte 
dekschilden maar op het halsschild zijn de 
voorhoeken oranje. Het is een vrij kleine soort 
die gebonden is aan heidevelden. Tot twee jaar 
geleden was dit dier niet van de kuststrook 
bekend. In de laatste twee jaar is ze in 19 km-
hokken gevonden tussen Bergen en het 
Zwanenwater. In oktober 2016 kwam daar nog 
een melding van Texel bij. Tezamen zijn die 
twintig hokken weer goed voor 1/3 van de 
waarnemingen in heel Nederland, waarmee 
Noord Holland vanuit het niets een landelijk 
bolwerk voor het zwart lieveheersbeestje is 
geworden.  

 
Gericht zoeken bij nabloeiende struikhei in een verder uitgebloeid heideterrein leverde soms flinke 
aantallen zwarte lieveheersbeestjes op tot maximaal 33 exemplaren op een plaats. 
 

zwart lieveheersbeestje 

negentienstippelig lieveheersbeestje 
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Het hiëroglyfenlieveheersbeestje is een fraai getekende 
soort die voorkomt in de overgangszone tussen 
heidevelden en bosranden. Het is een vrij zeldzaam 
lieveheersbeestje dat tot 2015 niet in heidegebieden langs 
de kust gevonden was. In de voorbije twee jaar zijn uit 6 
km-hokken met duinheide waarneming doorgegeven. 
Hierbij ging het vijf maal om de Schoorlse duinen en een 
maal om de duinen van Texel. Van het 
hiëroglyfenlieveheersbeestje komen zowel kleurrijke als 
vrijwel zwarte varianten voor. Beide kleurvariëteiten zijn bij 
Schoorl gevonden.   
 
Het boogvlekkapoentje is een klein lieveheersbeestje (1 tot 1,5 mm). Het is een behaard kevertje met 
bruine dekschilden waarop binnen twee lichte bogen twee halvemaanvormige donkere vlekken staan. 
Het is een in Nederland zeldzame soort. In 2016 vond Luc Knijnsberg  in de duinen bij Castricum 4 
exemplaren van het boogvlekkapoentje op de onderzijde van een blad van tongvaren. 
 
Al met al herbergt Noord-Holland door de variatie aan landschappen een groot deel van de inheemse 
lieveheersbeestjes. In de komende jaren zijn er vast nog wat nieuwkomers te verwelkomen. Blijven 
zoeken dus. 
 
Wilbert Kerkhof 
(foto’s Wilbert Kerkhof) 

 

   

hiëroglyfenlieveheersbeestje 

Klein vierstippelig lieveheersbeestje gevlekt rietkapoentje 
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H8 Vlindertuin 
 
Verslag van de werkgroep Vlindertuin Groene Voet  
 
Inleiding 
De Vlindertuin Groene Voet is een samenwerkingsverband van IVN Noord-Kennemerland ( John 
Scheepe), KNNV afdeling regio Alkmaar-Den Helder (Hans Nieuwenhuijsen), Stichting 
bewonersactiviteiten de Mare (BAM) (Richard Brouwer) en de Gemeente Alkmaar (Frits Oudshoorn). 
Na de start in 2012 heeft de Insectenwerkgroep van de  KNNV op zich genomen de tuin te 
inventariseren op allerlei insectengroepen, met name dagvlinders, bijen  en wespen. Voor de laatste 
twee groepen is in 2011 een “nul-meting” gedaan, toen het terrein nog in ruderale staat was. 
 
De laatste twee jaar wordt het beheer vooral uitgevoerd door John en Hans, bijgestaan door Richard 
en een klein aantal vrijwilligers. Het inventariseren  van de insecten is ook een taak van de werkgroep 
geworden omdat  de insectenwerkgroep van de KNNV  zich meer richt op facebook. Daarom  zijn de 
resultaten in dit verslag opgenomen en niet, zoals vorige jaren, in het  verslag van de 
insectenwerkgroep. De groepen, waarop Hans zich heeft gericht, zijn de dagvlinders (Vlindertuin!), de 
bijen en de angeldragende wespen ( graafwespen, plooivleugelwespen, goudwespen en 
spinnendoders). Anderen keken  in het verleden naar bladmineerders, nachtvlinders en vliegen. Ik heb 
die gegevens  opgenomen in  de paragraaf “De tuin van 2012 tot en met 2015”. 
 
Het laatste jaar zijn er twee natuurfotografen actief in de tuin: Henny Snijder en  Jelle Oepst . De eerste 
is een facebookgroep gestart en ik nodig de lezer hierbij uit de groep te bezoeken 
(www.facebook.com/groups/Vlindertuin) en eventueel opmerkingen te plaatsen. 
Ik probeer per jaar één keer per maand te inventariseren, van maart tot en met augustus. De 
gepresenteerde gegevens  zijn dus gebaseerd op gemiddeld zes bezoeken. 
 
Nu volgt eerste een korte beschrijving van het terrein en het beheer. Vervolgens beantwoord ik de 
volgende vragen.  Zijn er opvallende waarnemingen gedaan in 2016? Hoeveel soorten vlinders , bijen 
en wespen  zijn er waargenomen? Welk biotoop of welke biotopen zijn populair bij vlinders, bijen en 
wespen?   
 
Nu we alweer het zevende waarnemingsjaar ingaan, inclusief de nulmeting, is het leuk te weten 
hoeveel insectensoorten er tot nu toe in de tuin zijn waargenomen. Wat betreft de bijen en wespen 
kunnen we eens nagaan wat  de omzetting van een ruderaal terrein (2011) in een vlindertuin (2012 – 
2016) heeft betekent  voor deze groepen. 
 
Het terrein, de biotopen en hun beheer(fig.1 en tabel 1) 
Het gebiedje is een ecologische parkstrook van 40m x 90m (0.36 ha). De Amersfoortcoördinaten van 
de ligging zijn 112.3 – 519.7. De Interprovinciale Inventarisatie-eenheid ( IPI)  is  523. Parken, kerkhoven 
en villawijken. “Ook tuinen behorende bij landgoederen en grote privétuinen (bijvoorbeeld 
pastorietuinen) kunnen tot deze eenheid worden gerekend”. Ik  reken daar ook ‘vlindertuinen” onder. 
Het IPI gaat verder: “Flora en vegetatie: soms bosachtige elementen en schrale graslandvegetaties” 
 

http://www.facebook.com/groups/Vlindertuin
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letter Biotoop beheer 

A Zoom en mantel 1x per twee jaar maaien met zeis; af en toe struiken uitdunnen 

B Bloemheuvel 7x per jaar wieden, af en toe inboeten 

C Bloemrijk grasland en 
tuinwallen 

2x per jaar gefaseerd maaien met zeis. 5%-10% laten staan 

D Zandpad en kort gras Zandpad open houden; kort gras wekelijks maaien 

E Vijver en omgeving De steilwandjes rond de vijver open houden; teveel riet 
verwijderen. 

F zaaiheuvel Zand gedeelte : stukken zand open houden, 1x per jaar inzaaien 
Gras gedeelte: kort maaien tussen vaste planten 

G schuurtje Bestrating open houden 
Fig.1. en tabel 1. De biotopen in de vlindertuin en hun beheer 
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De tuin in 2016. 
 
Opvallende waarnemingen in 2016. 

1. Begin mei ving ik twee vrouwtjes van de breedbandzandbij (fig.2) aan de bosrand. De literatuur 
vermeldt dat de soort een voorkeur lijkt te hebben voor overgangen van grazige vegetaties 
naar struweel. Ze wordt regelmatig gemeld uit stedelijke groenstroken. Vorig jaar trof ik de 
soort voor het eerst aan. Het lijkt er dus op dat de soort zich in de tuin gevestigd heeft. Eén 
van de vrouwtjes droeg stuifmeel aan de achterpoten. Ik heb dat microscopisch onderzocht 
en waarschijnlijk was het afkomstig van appel. Dat zou leuk zijn: een wilde bestuiver in onze 
boomgaard. Haar broedparasiet is de sierlijke wespbij, die ik dit jaar ook in de tuin heb 
aangetroffen. 
 

 
fig.2. Breedbandzandbij 

 
2. In de zomer van 2013 ving ik in de bosrand een mannetjes van de andoornsachembij, een 

bijzondere vondst, die de krant haalde. Dit jaar trof ik weer een mannetje aan, dit keer op de 
bloemheuvel. Blijkbaar was de aanwezigheid in 2013 geen incident. 
 

3. Ook in de zomer vlogen er boven het grasveldje bij de ingang maar liefst drie bruin blauwtjes 
(fig.3).  Dat was te verwachten want in “Vlinders” ( februari 2017) staat in het artikel “Het bruin 
blauwtje verovert Nederland” dat “deze karakteristieke soort van de open duinen” “Ook 
extensief beheerde parkjes met een hooilandbeheer weet te bereiken en zich in ieder geval 
tijdelijk voort te planten”. De rups leeft op  reigersbek en ooievaarsbek dus die soorten moeten 
we gaan koesteren in de tuin. 
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Fig.3. Parende bruine blauwtjes (foto Jelle Oepts) 

 
4. In het voorjaar kom je langs de bosrand, op zonnige plekken, het bont zandoogje (fig.4.) tegen.  

Het gaat om een mannetje dat zijn territorium tegen andere mannen verdedigt. Totdat er een 
vrouwtje langskomt  dat bij hem warme gevoelens oproept in plaats van agressieve. De rups 
leeft op allerlei  grassoorten. 
 

  
Fig.4. Bont zandoogje. (Foto: Henny Snijder) 

 
5. Nu ik het toch over agressieve mannen heb: de grote wolbij (fig.5) is dit jaar voor het eerst 

gesignaleerd. Aan de bosrand, rond de bloeiende bosandoorn, verdedigt een mannetje zijn 
territorium. Hij jaagt niet alleen wolbij mannen weg maar werkelijk alles wat zijn gebied 
binnenvliegt. Ik denk dat we lamsoor moeten gaan aanplanten want het vrouwtje verzamelt 
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de haren van deze plant om er, in een spleet in de grond of in een muur , broedcellen  van te 
bouwen. Je zou bijna denken dat ze haar kroost lekker warm wil houden. 
 

 
Fig.5. grote wolbij, man. (foto Henny Snijder) 

 
6. Het is altijd leuk, behalve voor het slachtoffer, een koekoekshommel aan te treffen. De gewone 

koekoekshommel zie ik regelmatig, ook dit jaar weer. Het vrouwtje dringt het nest binnen van 
haar gastheersoort- in dit geval de akkerhommel- en schakelt met haar angel de 
hommelkoningin uit. Vervolgens legt ze haar eieren in het nest en de larven worden 
grootgebracht door de werksters van de akkerhommel. Van koekoekshommels zal  je dus nooit 
werksters aantreffen: alleen mannen en vrouwen. 
 

7. Dit jaar werd een hoornaar in de tuin gezien (fig.6 en fig.7). Het is de grootste wespensoort 
van ons land. Als je de dieren met rust laat heb je niets te vrezen. In tegenstelling tot de 
gewone wesp, die in de tuin, ondergronds  nestelt, nestelt de hoornaar het liefst  bovengronds, 
in een holle boom of in een spouwmuur.  
Er is in onze tuin een grote zweefvlieg, die spekend 
op een hoornaar lijkt, de hoornaarszweefvlieg of 
stadsreus (fig.8). Een mooi voorbeeld van 
mimicry.  Het model- de wesp- heeft geel/zwarte 
waarschuwingskleuren: pas op, ik steek. De 
nabootser geeft hetzelfde signaal af maar kan 
helemaal niet steken en wordt dus met rust 
gelaten. 
De vlieg heeft een bijzondere relatie met wespen, 
zij legt haar eieren in een wespennest! En dat 
hoeft niet per sé een hoornaarsnest te zijn. De 
vliegenlarven leven op de bodem van het nest van 
afval en wespenresten. 
Hoe onderscheid je de vlieg van de wesp? De vlieg 
heeft één paar vleugels. De wesp twee paar.  En 
zie je dat kenmerk niet duidelijk dan moet je het 
beestje maar in de hand nemen dan voel je het 
verschil vrij snel. En neem haar nooit bij de neus: 
 

Fig.6, Schrijver met hoornaar (foto: Ruud 

Maarschall) 
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Fig.7. Hoornaar (www.flickr.com) 

 
8. De bijenhotels in de tuin worden altijd goed bezocht zowel door  

wespen als door  metsel- en behangersbijen. Ga er maar eens een 
tijdje bij staan. Ongetwijfeld zie je dan ook wel eens een goudwesp 
(fig.9), een prachtig metallic wespje. Maar uiterlijke schijn bedriegt. 
Een goudwesp vrouwtje legt haar ei in de broedcel van een bij. De 
goudwesplarve groeit nauwelijks want het is een vleeseter, dus 
stuifmeel lust hij niet. De bijenlarf wel en die eet zich lekker dik. Op 
dat moment heeft de wespenlarve gewacht en hij begint de vette 
bijenlarf op te eten. 

                                                                                                       
9. Nog zo’n parasiet is de bleekvlekwespbij. Het diertje dankt zijn naam 

aan zijn zwart-gele achterlijf, hoewel de gele vlekken hier bleekgeel zijn.  Vandaar de naam 
wespbij. Het is een mooi voorbeeld van waarschuwingskleuren: raak me niet aan want ik steek. 
En ook weer een voorbeeld van mimicry. Maar hier profiteert alleen de mannetjeswespbij. Hij 
heeft dezelfde kleuren maar een mannetjes bij heeft  geen angel! Dat het niet altijd werkt zag 
ik ook in de tuin. Een krabspin had een wespbij mannetje te pakken. 
De bleekvlekwespbij, die haar eieren legt in het nest  van zandbijen, is in Noord-Holland erg 
zeldzaam. Het is de parasiet van vooral de witbaardzandbij, die in onze tuin nog niet is 
waargenomen, maar ook van het roodbuikje, een zandbij die wel in de tuin voorkomt. 
 

Soortenaantallen in 2016 
Dagvlinders: 10. 
Bijen: 39 
Wespen ( graaf-, goud-, plooivleugelwespen en spinnendoders) : 22. 
 
Tabel 2. De biotopen en hun bezoekers in 2016. 

Biotoop Bijen Wespen vlinders 

A. Zoom/mantel 28 19 Bont zandoogje 

B. Bloemenheuvel 20 6  

C. Grasland 3 2 Bruin blauwtje 

D. Pad/kort gras 0 0  

E. Rond de vijver 8 1  

F. Zaaiheuvel 0 2  

G. Schuurtje 1 3  

N.B.  Eén soort kan in meerdere biotopen voor komen. 
Wat kan ik uit tabel 2 concluderen? Aangezien ik nog te weinig aandacht heb besteed aan het 
biotoopbezoek van vlinders is daarover weinig te zeggen, ook al omdat ze werkelijk overal in de tuin 

Fig.8. Hoornaarzweefvlieg (foto Henny Snijder) 

 

Fig.9. Vuurgoudwesp 
(foto: Pieter van Breugel) 

 

http://www.flickr.com/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXi-y46ZnSAhWLuBQKHUdwAqgQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/nuclearlakeside/2477485569&psig=AFQjCNE9UBQc-XB7uCQ9kQcJd5T5qsOptg&ust=1487513399348279
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opduiken.  De twee genoemde soorten hebben een duidelijke voorkeur. Bij bijen en wespen is de ‘bos 
rand’ favoriet, met een goede tweede plaats voor de bloemenheuvel. Die fungeert niet alleen als 
nectar- en stuifmeelbron maar ook als nestplaats voor bodemnestelaars. Dit dankzij het wiedende 
werk van een paar vrijwilligers, die hierdoor open stukjes grond creëren. 
Omdat we rond de vijver wat steilwandjes hebben gemaakt is die plek, zeker voor in de grond 
nestelende bijen, interessant. 
 
Het grasland is weinig in trek. De reden is dat het nog allerminst bloemrijk grasland is. We doen ons 
best wat meer bloei  in het grasland te krijgen. Een factor die dat wat belemmerd is dat de bomen aan 
de wegkant van de tuin voor veel schaduw zorgen. 
 
Het zandpad blijkt nog steeds niet de witbaardzandbij te trekken. Het is, ook in Alkmaar, een algemene 
soort, die echter nog niet in de tuin is waargenomen. Vreemd genoeg is dat jaar wel zijn broedparasiet, 
de bleekvlekwespbij, gezien, maar die parasiteert ook bij andere zandbijen. 
 
Ook hoop ik nog op de komst van de vroege sachembij, die in het voorjaar vooral op longkruid en 
smeerwortel vliegt. In het bosrandje is wat extra smeerwortel geplant dus wie weet. 
 
De tuin van 2012 tot en met 2016 
 
Tabel 3. Het totaal aantal onderzochte soorten insecten van 2012- 2016. 

Soortgroep Groepen Aantal soorten 

Bijen  51 

Wespen Bladwespen 10 

 Spinnendoders 5 

 Graafwespen 14 

 Plooivleugelwespen 9 

 Goudwespen 2 

 Sluipwespen 3 

Vliegen  52 

Vlinders Macro-dag 17 

 Macro-nacht 12 

 Micro 32 

totaal  207 

 
Het totaal aantal soorten is aan de lage kant. Dat komt omdat insectenwerk specialistenwerk is. Als in 
de toekomst bijvoorbeeld iemand zich bezig zou gaan houden met de kevers dan stijgt het aantal 
soorten sterk. Ik probeer naast de bijen en de wespen en de dagvlinders af en toe ook aandacht aan 
de vliegen te besteden. 
 

Tabel 4. Aantallen bijen- en wespensoorten per jaar voor de aanleg (2011) en erna tot 2016. 

jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal 
bijensoorten 

39 25 28 27 33 39 

Aantal 
wespensoorten 

14 7 10 7 9 22 

totaal 53 32 38 34 42 61 

 
Zowel het aantal bijen- als wespensoorten had een dip bij de overgang van ruderaal naar vlindertuin, 
Begrijpelijk. We zien dat na de duikeling vijf jaar later hetzelfde aantal bijensoorten is bereikt. Het 
wespenverloop is wat grilliger maar dat aantal is na vijf jaar beduidend hoger dan in 2011. 
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Tabel 5. Totaal aantal bijen- en wespensoorten voor de aanleg (2011) en erna tot 2016 

 Ruderaal (2011) Vlindertuin (2012- 2016) 

bijensoorten 39 51 

wespen 14 33 

Totaal aantal soorten 53 84 

 
Kunnen we uit deze gegevens concluderen  dat de beslissing van de gemeenteraad om dit ruderale 
terreintje  om te zetten in een vlindertuin voor in elk geval bijen en wespen gunstig is geweest?  Anders 
gezegd: was het voor  deze insectengroepen niet beter geweest als het terreintje met rust gelaten 
was? 
 
Ik kan uit deze gegevens niet zomaar concluderen dat als een  ruderaal terreintje in een buitenwijk van 
een stad omgezet wordt in een insectenvriendelijke tuin het aantal bijen- en wespen soorten 
toeneemt.  Die conclusie kan je alleen maar trekken als je twee vergelijkbare terreintjes- één ruderaal 
en de ander  vlindertuin-  een zelfde aantal jaren zou inventariseren. Toch denk ik dat de omvorming 
en het beheer in dit geval voor deze groepen gunstig is geweest.  
 
Bekijk je de bijensoorten dan blijkt dat vijf soorten na 2011 niet zijn teruggekeerd, terwijl in 5 jaar 
Vlindertuin er 16 soorten zijn bijgekomen.  Bij de wespen is het nog duidelijker: vier niet meer maar 22 
nieuw. Je mag dus voorzichtig concluderen uit het geringe aantal soorten dat verdwenen is  en een 
flink aantal dat ‘nieuw’ is dat de vlindertuin en hoe ze beheerd wordt in elk geval voor angeldragende 
vliesvleugeligen aantrekkelijk is. 

 
Tot slot 
Wie over alle gegevens wil beschikken kan mij mailen pepsis10@ziggo.nl. 
En wie de handen eens uit de mouwen wil steken hetzij om te werken in de tuin, hetzij om te 
inventariseren kan met John Scheepe (groenevoetvlindertuin@gmail.com) of met mij contact 
opnemen. 
 
Hans Nieuwenhuijsen 
 
  

mailto:pepsis10@ziggo.nl
mailto:groenevoetvlindertuin@gmail.com
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H9 Paddenstoelenwerkgroep 
 
Bijzondere paddenstoelenvondsten van 2016 
Er is het afgelopen jaar weer een aantal bijzondere paddenstoelenvondsten gedaan. Martijn Oud heeft 
enkele vondsten beschreven: 
 
Russula macrocarpa 
Op 16 juli 2016 werden er op het voedselrijke zand van de Landweg te Bergen(NH) onder de aldaar 
aanwezige Zomereiken een aantal joekels van Russula’s aangetroffen. Eigenlijk hebben we hier al enige 
jaren op zitten wachten want in het verleden werden deze opvallende Russula’s hier wel meer 
gevonden. Determinatiepogingen, met wat voor sleutel ook, liepen altijd vast. Een paar jaar geleden 
werden er door een collectief van Duitse mycologen drie nieuwe russula’s  beschreven afkomstig uit 
Noordrijn- Westfalen  en Nedersaksen.  We kregen er lucht van en kwamen er achter dat met deze  
beschrijvingen eindelijk de grote Russula’s van de Landweg konden worden gedetermineerd als zijnde 
de nieuwe soort Russula macrocarpa (Jurkeit). De wetenschappelijke soortnaam “macrocarpa” zegt al 
iets over de grootte van deze reuzenrussula’s. De Russula werd  na te zijn verzameld voor alle zekerheid 
ook gesampled voor DNA en overhandigd aan Jorinde Nuythinck van Naturalis die zich o.a. bezig houdt 
met DNA sequences. Het wachten is nog steeds op de uitslag hiervan.  
 
Waarschijnlijk is Russula macrocarpa in Nederland niet zeldzaam, maar in het verleden voor Russula 
graveolens var.megacantha versleten. Gelet op de sporenornamentatie, sporengrootte en 
hoedhuidkarakters, lijkt deze soort helemaal niet op R. macrocarpa maar toch gebeurde het geregeld 
(mondelinge info Jaap Wisman).  
 
Het is voor een leek onbegrijpelijk dat een dergelijk grote paddenstoel pas in 2016 in Nederland is 
“ontdekt”.  Hieruit blijkt maar al te duidelijk dat de problematiek van de groep van de “Vissige” 
russula’s  zeer complex is.  
 
Samengevat: Russula macrocarpa (geen Nederlandse naam) Landweg Bergen(NH) onder Zomereik op 
voedselrijk zand. Datum: 16 juli 2016 – Literatuur: Drei neue Russula-Arten aus Nordrhein-Westfalen 
und Niedersachsen (Deutschland) WERNER JURKEIT, FRITZ KRAUCH. FELIX HAMPE, BERNT GRAUWINKEL & JÖRG 
ALBERS. Bijzonderheid: Nieuw voor Nederland. Gesampled voor DNA. Herbariummateriaal naar 
Naturalis. Martijn Oud & Jaap Wisman. 
 

 
 

Fig. 1.Russula macrocarpa 
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Russula praetervisa 
Deze Russula werd al op 19 september 2015 verzameld, eveneens in de berm van de Landweg te 
Bergen(NH), maar kon nu pas bekend worden gemaakt. Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk de 
Landweg in Bergen is voor de Nederlandse paddenstoelen want de afgelopen decennia is deze laan 
wel meer het decor geweest van bijzondere paddenstoelenvondsten.  
 

 
 
 
De Russula werd door ondergetekende mee naar huis genomen en in eerste instantie gedetermineerd 
als Russula insignis (Verkleurende kamrussula), ook een zeldzame soort. Omdat Jaap Wisman van de 
NMV bezig is met een nieuw deel van de Flora Agaricina Neerlandica (FAN) die handelt over de 
Nederlandse Russula’s, stuurde ik het materiaal en de microfoto’s van de determinatie naar hem toe. 
Hij was het in eerste instantie met mijn determinatie eens. De uitslag van het DNA onderzoek overviel 
ons nogal, want die kwam uit op Russula praetervisa, een nieuwe soort voor Nederland. R. praetervisa 
werd nog niet zo heel lang geleden door de Italiaanse mycoloog  en russulaspecialist Mauro Sarnari als 
nieuw voor de wetenschap beschreven en is tot nu toe slechts bekend van een paar andere Europese 
landen.  
 
In het veld lijkt R. praetervisa sterk op R. insignis maar is hiervan in het veld te onderscheiden door de 
rode vlekken aan de basis van de steel en de zeer broze plaatjes. Hoewel het DNA onomstotelijk wijst 
op R. praetervisa is het nog maar zeer de vraag of deze russulasoort in Nederland wordt geaccepteerd.  
Buitenlandse mycologen denken nogal verschillend over deze soort. Het is daarom afwachten wat er 
uiteindelijk wordt besloten.  
 
Samengevat: Russula praetervisa (Geen Nederlandse naam) Landweg Bergen(NH) Voedselrijk zand 
onder Zomereik. Datum: 19 sept. 2015. DNA sequenses Naturalis. Literatuur: Monografia Illustrata del 
Genere Russula in Europa-Mauro Sarnari. Bijzonderheid:  Nieuw voor Nederland. Jorinde Nuythinck, 
Jaap Wisman & Martijn Oud. 
 
Phaeocollybia jennyae  
Deze soort uit een familie, waarvan de vertegenwoordigers puntig wortelend in de grond verankerd 
zitten, werd in oktober bij toeval ontdekt op de paddenstoelentafel van het Buitencentrum Schoorlse 
Duinen. Het viel niet mee om de werkelijke standplaats  van deze in heel Europa uiterst zeldzame soort 
te achterhalen. Het materiaal is gesampled voor DNA en samen met het gedroogde materiaal en 

Fig. 2.Russula praetervisa 
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beschrijving meegegeven aan Jorinde Nuythinck van Naturalis. Het andere deel van het gedroogde 
materiaal ligt nog bij Friedjof v.d. Bergh. 
 
De gegevens van de vondst, de beschrijving en de micro- en macrofoto’s zijn naar de mycoloog Thom 
Kuyper gestuurd. Thom heeft in het verleden het genus Phaeocollybia behandeld voor de Flora 
Agaricina Neerlandica en is daarom de meest aangewezen wetenschapper om de determinatie van 
onze vondst te bevestigen. Het wachten is nog op de uitslag alvorens het nieuwe soorten formulier 
kan worden ingevuld en opgestuurd.  
 
Samengevat: Phaeocollybia jennyae (Geen Nederlandse naam) Paddenstoelentafel Bezoekerscentrum 
Schoorl. Volgens vrijwilligers verzameld in de buurt van Mariaweg/Wilhelminalaan. Datum: 19 oktober 
2016. Korstmos dennenbos. Bijzonderheid: Nieuw voor Nederland en in heel Europa zeldzaam. 
Materiaal gesampled voor DNA en met het gedroogde herbariummateriaal meegegeven aan Jorinde 
Nuythinck van Naturalis. Thom Kuyper als specialist van Phaeocollybia de macro & microfoto’s gemaild 
met een beschrijving ter beoordeling. Martijn Oud & Friedjof v.d. Bergh. 
 

 
 
Cheilymenia megaspora 
Cheilymenia  megaspora (Geen Nederlandse naam) op koeienmest Oude Schoorlse zeedijk. Datum: 12 
november 2016. PWG excursie. Literatuur: Monografie van Moravec. Bijzonderheid: Nieuw voor 
Nederland. Determinatie en herbariummateriaal: Friedjof v.d. Bergh. Er wordt nog gezocht naar een 
professional om het materiaal te verifiëren.  
 
Rhodocollybia fodiens 
Rhodocollybia fodiens, Literatuur: Monografie of marasmioid and collybioid fungi in Europe. Antonin 
& Noordeloos. (Geen Nederlandse naam) Tweede duinenrij Bergen aan Zee. Datum: 24 december 
2016. Bijzonderheid: Nieuw voor Nederland. Gevonden door Giel v.d. Pluijm. Determinatie en 
herbariummateriaal: Friedjof vd Bergh. 
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Wat te doen bij het ontdekken van een nieuwe soort? 
Het is minder eenvoudig dan menigeen denkt om nieuwe paddenstoelensoorten in Nederland 
geaccepteerd te krijgen. In het meest ideale geval gaat het zo: Je vindt tijdens een excursie een 
paddenstoel  waarvan je vermoedt dat het wel eens een nieuwe soort voor Nederland zou kunnen zijn. 
Vervolgens worden hiervan foto’s gemaakt van de paddenstoel in kwestie op de vindplaats zelf.  
Meestal gaat het anders want je komt er meestal pas achter dat je te maken hebt met een nieuwe 
soort tijdens de microscopische determinatie thuis. In dat geval maak je foto’s van het uitgeplozen 
resterende deel van de paddenstoel, wat natuurlijk erg jammer is, maar ja, beter zo dan helemaal geen 
foto’s.   
 
De belangrijkste onderdelen van de paddenstoel zoals de plaatjes, steel, steelbasis en de hoed moeten 
goed zichtbaar worden gefotografeerd. Bewerk de foto’s niet en laat de kleuren voor wat ze zijn! Als 
je de beschikking hebt over een microscoop waarmee ook microscopische foto’s gemaakt kunt worden 
dan is dat mooi meegenomen. Sla alle foto’s op in een map op je computer en maak een zo 
gedetailleerd mogelijke beschrijving van de (veronderstelde) nieuwe soort.  
 
Droog het resterende deel van het onderzochte materiaal met een kruidendroger bij max 35 graden 
Celsius en stop dit samen met de beschrijving van de paddenstoel en de gegevens van de locatie, 
grondsoort, waardboom en datum in een envelop. Neem daarna een specialist in de arm om je 
determinatie te bevestigen. Dat valt niet mee en is een nijpend probleem aan het worden in 
Nederland.  
 
Als dat is gelukt, pas dan is het tijd om het nieuwe soorten formulier in te vullen. Deze is te downloaden 
van de website Mycologen.nl. Er komt een online versie van dit formulier. Hierop staan de vragen die 
moeten worden ingevuld of aangevinkt zoals de naam van de paddenstoel, de auteurs, locatie, de 
gebruikte literatuur en de specialist die betrokken is geweest bij de determinatie. Als alles goed gaat 
komt de aangemelde nieuwe soort op een lange lijst te staan met andere aangemelde nieuwe soorten. 
Deze lijst is gepubliceerd op de website van de NMV en wordt op gezette tijden  geüpdate met nieuwe 
aangemelde soorten.   
 
Als de nieuwe soort uiteindelijk wordt geaccepteerd dan 
ben je er nog niet helemaal, want een nieuwe Nederlandse 
naam laat ook nog enige jaren op zich wachten. Bij 
bepaalde Russula’s en enkele internationaal zeer zeldzame 
paddenstoelen is het samplen voor DNA 
verwantschappenonderzoek gewenst, maar dit gebeurt 
altijd in overleg met Jorinde Nuythinck van Naturalis. 
Hiervoor heb je buisjes nodig, die gevuld zijn met een  
speciale (giftige) vloeistof waarin (volgens voorschrift) 
kleine stukjes van de plaatjes, steel en hoedhuid moeten 
worden gestopt. Twee (vermeende) nieuwe Russula’s en 
een nieuwe Boorwortelzwam werden op deze wijze op 
verzoek gesampled voor DNA-sequenses.  
 
Een aantal door ons al enige jaren geleden ingediende nieuwe soorten zitten nog steeds in de Pipelines. 
Probeer de procedure niet te bespoedigen door betrokkene tot grotere snelheid aan te zetten want je 
krijgt nul op je rekest.  
 
Martijn Oud 
Coördinator Paddenstoelenwerkgroep “De Noordkop” 
PR coördinator NMV  
 

Fig. 4. Entoloma sarcitum 


