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Inleiding 
 
Wie dit jaarverslag leest kan niet anders concluderen dan dat we midden in een groot 
natuurgebied moeten wonen. Wat een rijkdom aan planten, insecten, schelpen, mossen, 
paddenstoelen en nog veel meer is er dit jaar weer waargenomen. 
 
Het grote aantal waarnemingen heeft inderdaad te maken met de rijke natuur in ons 
werkgebied. Maar naast een grote soortenrijkdom zijn er ook waarnemers nodig om al die 
soorten te zien. En daar zijn we als KNNV-ers goed in. Inventariseren, determineren en 
registreren zit ons in de genen. In werkgroepsverband of gewoon zelfstandig.  
 
Na het lezen van de waarnemingen in de vlindertuin krijg je zin om de tuin te bezoeken. 
Vooral doen, het wemelt er van het leven! 
 
Het verhaal over de truffels in de Schoorlse Duinen heeft al eerder in Blad gestaan. Leuk om 
te lezen dat onze bossen zoiets bijzonders herbergen. 
 
Verder een boeiend verhaal van John van Roosmalen die onderzoek doet naar nachtvlinders in 
het Noordhollands Duinreservaat. Meer dan achthonderd soorten heeft hij gevonden! Heel 
bijzonder. 
 
De ijsvogels hebben in 2017 een topjaar, met veel broedgevallen. 
 
Het nieuwe jaar is inmiddels een paar maanden oud en een nieuwe reeks waarnemingen en 
bijzondere vondsten is begonnen. Volgend jaar vast weer zo’n vol jaarverslag! 
 
 
 
Pieter Korstanje 
Veldbiologisch Secretaris  
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H1 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 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 en het Banjaardstrand 
op Noord-Beveland. De excursies voor juli (Bergen aan 
Zee) en december (Zandmotor) moesten  helaas worden 
afgeblazen vanwege te slechte weersverwachtingen.  
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. 
 
Wijk aan Zee (Noordpier), 15 januari 2017 
Er leken deze keer geen paardenanemonen op de 
pier te leven. Toen het water voldoende was gezakt 
hebben we er gelukkig toch nog drie ontdekt. De 
voor deze locatie meest bijzondere schelpen die 
vonden waren 1x noordkromp, 2x gedoornde 
hartschelp en 1x geknobbelde hartschelp. Veel 
schelpen zijn met de harde wind van 11 januari 
losgewoeld en op het strand terecht gekomen. Van 
een aantal soorten vonden we nog levende 
schelpen of schelpen met vleesresten: gewone 
mossel, halfgeknotte strandschelp, stevige 
strandschelp (2x), grote strandschelp (2x), gewone 
otterschelp, amerikaanse zwaardschede, nonnetje 
en zaagje. 
 
Hargen aan Zee, 12 februari 2017 
Op deze koude dag had de langdurige oostenwind een goede basis gelegd voor een mooie 
schelpenlijst. Te vermelden zijn 3x melkwit traliedrijfhorentje, 4x vliezig drijfhorentje, 44x 
muizenkeuteltje, 3x fragment gewone penhoren, 1½ x gewone wenteltrap, 3x gekielde 
cirkelslak, 2x gewone trapgevel, 5x fragment stomp traliehorentje, 2x fragment priemhorentje 
sp., 2x oubliehoren, 1x schepje, 2x fragment en een hele wijde mantel, 2x fragment bonte 
mantel, 1x scheve hartschelp, 3x fragment sabelschede, enkele grote fragmenten en een gave 
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klep kleine zwaardschede, 17x kleine platschelp, 1x prismatische dunschaal, 1x zandschelp, 
14x fragment en 2x gave papierschelp. Tenslotte is er nog een kleine zeenaald gevonden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Zandmotor, 12 maart 2017 
Het aantal waargenomen soorten was ditmaal nog hoger dan gebruikelijk. Niet in het minst 
omdat kenner Rien de Ruijter ons vergezelde. Niet alledaagse vondsten van krabben waren die 
van de fluwelen zwemkrab (1x) en het erwtenkrabbetje (een mannetje). De vissen waren 
vertegenwoordigd door een rasterpitvis, een grote haaientand en 9 eikapsels van de hondshaai: 
1x los, een bosje van 2 en een bos van 6. Olifantstandjes lagen er ook: 5x zwakgeribte 
olifantstand.  
 
We vonden 35 soorten buikpotigen 
(horentjes), waaronder: 7x asgrauwe 
tolhoren, 7x vliezig drijfhorentje, 1x 
muizenkeuteltje, een fragment van de 
Potamides tricinctus, 7 fragmenten van 
versleten penhorens, 4 fragmenten van de 
Turritella solanderi, 1x bruin sponshorentje, 
gewone wenteltrap (niet zeldzaam), 2x witte 
wenteltrap, Geschubde stekelhoren: 3x adult 
en 2x juveniel, 1x verdikte fuikhoren, 11x 
kleine fuikhoren, gewone trapgevel (niet 
zeldzaam), 4x hoge trapgevel, 1x glanzend 
tandhorentje, gestreept priemhorentje  (4 
gaaf en 7x fragment) en 2x schepje.  
 
Opmerkelijk was het algemeen voorkomen 
van twee soorten fossiel ogende landslakjes, 
waarschijnlijk de slanke en de langwerpige 
barnsteenslak. De zoetwaterneriet werd 12 
maal gevonden.  

kleine zwaardschede 
 

zandschelp 
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Het aantal soorten tweekleppigen was met 56 nog hoger 
dan het aantal buikpotigen. We vonden o.a. 1x melkwitte 
arkschelp, waarschijnlijk een platte klep van een 
juveniele grote mantel, 6x wijde mantel, enkele gave 
bonte mantels (fragmenten niet zeldzaam), de 
paardenzadel was niet zeldzaam (één exemplaar was 54 
mm groot), van de dubbeltjesschelp vonden we 7 
kleppen en een juveniel doublet van 2 mm, 8x grote 
astarte, 2x gedoornde hartschelp, geknobbelde 
hartschelp: fragmenten algemeen en enkele gave 
exemplaren, 2x slotfragment brede strandschelp, 7 (vrij) gave exemplaren en diverse 
fragmenten van de pleistocene hartschelp, 11x slotfragment en 1x gaaf klepje van de 
sabelschede, 1x fragment messchede, 25x kleine platschelp, prismatische dunschaal: 3x adult 
en 1x juveniel, 1x geplooide zonneschelp, 1x ronde komschelp, de grijze tapijtschelp was vrij 
algemeen, geruite tapijtschelp: enkele fragmenten waarvan 1 redelijk gaaf, gewone 
artemisschelp: 6x gaaf en 1 fragment, dichtgestreepte artemisschelp: 9x, 2x korfmossel, 2x 
korfschelp, 2x noordse rotsboorder (rugosa-vorm), 8x geplooide rotsboorder, 1 gaaf wit klepje 
van de papierschelp en  2x fossiele bolle stroommossel (zoetwatersoort). 
 
 
Texel (Noordzeestrand), 9 april 2017 
We bezochten het Noordzeestrand bij paal 9 
(Hoornderslag), paal 12 (Jan Ayeslag) en paal 28 
(Krimweg). Door het ontbreken van gruis bleef de 
soortenlijst beperkt. Wel vonden we o.a. zeecypres,  een 
schaarpoot van de fluwelen zwemkrab, wijde mantel 2x, 
bonte mantel: 2x gaaf (1x recent) en 3 fragmenten, 
geknobbelde hartschelp: fragmenten vrij algemeen, enkele 
vrijwel gaaf, pleistocene strandschelp 1x gaaf, enkele 
gewone tapijtschelpen (zowel recent als fossiel), grijze 
tapijtschelp: vrij algemeen (meestal fragmenten), gewone 
artemisschelp 1x recent en tot slot een (nog) levend 
scharretje.  

 
In de Mokbaai bij de veerhaven troffen we een doublet 
Filipijnse tapijtschelp aan. Dit bleek later de meest 
noordelijke waarneming te zijn in het Centraal 
Systeem van de landelijke Strandwerkgemeenschap. 
Verder nog een zager en veel Amerikaanse ribkwallen. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
 
 

 

Amerikaanse ribkwal 
 

schar 
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Tweede Maasvlakte, 14 mei 2017 
Berichten dat er na een nieuwe 
zandsuppletie minder te vinden zou zijn 
klopten gelukkig niet. Misschien gold dit 
alleen voor fossiele botten. In ieder geval 
niet voor de schelpen op de strandgedeelten 
die wij bezochten: het meest zuidelijke en 
het meest noordelijke deel. Zo vonden we 
onder meer 1x gewone penhoren, 3x 
gewone wenteltrap, 4x gekielde cirkelslak, 
1x fragment purperslak, 1x fragment 
Nassarius labiosus, 1x gewone trapgevel, 
5x melkwitte arkschelp, 10x wijde mantel 
waarvan 2x juveniel, van de bonte mantel 
enkele gave exemplaren (fragmenten vrij algemeen), 1x gewelfde mantel, enkele paardenzadels, 
1x dubbeltjesschelp, 22x grote astarte, van de geknobbelde hartschelp enkele gave exemplaren 
(fragmenten algemeen), 3x slotfragment brede strandschelp, een gave pleistocene strandschelp, 
een fragment van de sabelschede, een topje van de messchede, 2x kleine platschelp, 4x 
geplooide zonneschelp, 8x prismatische dunschaal, grijze tapijtschelp vrij algemeen, 5x 
dichtgestreepte artemisschelp, 9x korfmossel, 1x zandschelp, 1x slotfragment van de pholade 
en 2x zwakgeribte olifantstand.  
 
 
Petten, 11 juni 2017 
Een zomerse excursie, nauwelijks gruis maar toch enkele leuke waarnemingen waaronder: 2x 
slibanemoon, 2x gorgelpijp, 1x fluwelen zwemkrab, 3x muizenkeuteltje, 1x topfragment 
messchede, 3x fragment geruite tapijtschelp en een eistreng van de gewone pijlinktvis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 fluwelen zwemkrab 

 eistreng gewone pijlinktvis 
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IJmuiden, 20 augustus 2017  
Omdat leden van de Strandwacht Katwijk-
Noordwijk ons ditmaal vergezelden herkenden 
we enkele schilden van de grijze zwemkrab. Ook 
lagen er onder meer een schild van de helmkrab 
en van de Chinese wolhandkrab. Andere leuke 
vondsten waren twee kleppen van de gedoornde 
hartschelp, een klep van de noordse rotsboorder, 
een rugschild (fragment) van de gedoornde 
zeekat en een wervel van een bruinvis. We zagen 
vrij veel doubletten, o.a. van halfgeknotte 
strandschelp, tere platschelp, rechtsgestreepte 
platschelp, nonnetje, zaagje, witte dunschaal, 
gewone venusschelp en gewone tapijtschelp.  
 
Soortenrijk gruis lag er nauwelijks. Toch vonden we nog 1x gewone wenteltrap, 2x 
muizenkeuteltje en 1x gekielde cirkelslak. 
 
Banjaardstrand, 10 september 2017 
We hebben vooral het meest noordelijke deel onderzocht. Het 
strand ter hoogte van het Veerse Meer viel tegen. Van de 
krabben vonden we onder meer de fluwelen zwemkrab (1x), 
de hooiwagenkrab (1x) en het ruig krabbetje (1x). Vier 
zilverachtige visjes bleken juveniele exemplaren te zijn van 
sprot, haring, pelser en ansjovis.  
 
Het Banjaardstrand heeft een goede reputatie op het gebied van (met name fossiele) schelpen. 
Een (flinke) greep uit de vondsten: 3x roze schotelhoren, 1x sleutelgathoren, 8x asgrauwe 
tolhoren, 18x scheefhoren, 1x grote scheefhoren, 95x melkwit traliedrijfhorentje, 77x vliezig 
drijfhorentje, 1x klein drijfhorentje, 25x Turritella incrassata, 1x Petaloconchus glomeratus, 
1x ongevlekt koffieboontje, 51x gewone wenteltrap,  3x witte wenteltrap, 128x gekielde 
cirkelslak, 1x IJslandse tepelhoren, 1x Aporrhais scaldensis, 1x stompe ribhoren, 2x geschubde 
stekelhoren,  Colus curtus (1x groot fragment en 1x klein fragment), 5x Nassarius labiosus, 1x 
kleine fuikhoren, 1x spilfragment van de “kurkentrekker” (Euroscaphella lamberti), 1x klein 
traliehorentje, 25x gewone trapgevel, 3x schepje, melkwitte arkschelp vrij algemeen, 1x 
Glycymeris radiolyrata radiolyrata, 3x wijde mantel, 3x paardenzadel, 1x driehoekige astarte, 
3x grote astarte, 1x kleine astarte, 1x fragment zwinkokkel,  1x Cyclocardia chamaeformis, 
noordkromp fragmenten algemeen, 1x ovale venusschelp, enkele korfmossels, enkele 
korfschelpen, 1x noordse rotsboorder, 3x geplooide rotsboorder, 1x fragment papierschelp en 
4x zwakgeribte olifantstand.    
 
 
 

roze schotelhoren 

 
 
  

grijze zwemkrab (op strand Noordwijk) 

witte wenteltrap 
 

roze schotelhoren 
 

Turritella incrassata, Colus curtus, 
noordkromp, gewone trapgevel, 
zwakgeribde olifantstand 
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Hargen aan Zee, 8 oktober 2017               
Het vulkaantje, een grote, paars/roze zeepok, hebben we tot 
nu toe maar weinig gevonden. Op twee plastic kratten troffen 
we ditmaal minstens 9 exemplaren aan. Er lag een redelijke 
hoeveelheid gruis, positief voor de soortenlijst. We vonden 
onder meer 6x melkwit traliedrijfhorentje, 1x vliezig 
drijfhorentje, 46x muizenkeuteltje, 1x fragment gewone 
wenteltrap, 12x gekielde cirkelslak, 1x kleine fuikhoren, 13x 
stomp traliehorentje, 1x fragment oubliehoren, 1x schepje, 1x 
grote diepslak (zoetwaterslak), 1x melkwitte arkschelp, 10x 
wijde mantel juveniel, 1x bonte mantel (1½cm), 1x paardenzadel, 33x ovaal zeeklitschelpje, 
tweetandschelpje algemeen, 7x kleine astarte, 3x scheve hartschelp, 6x fragment sabelschede, 
kleine zwaardschede vrij algemeen, 39x kleine platschelp, enkele fragmenten geruite 
tapijtschelp, 1x korfschelp en 16x papierschelp (11x fragment en 5x gaaf).  

 
 

Huisduinen, 19 november 2017 
Vanwege het relatief hoge water zijn we direct in zuidelijke 
richting doorgelopen naar het bredere strand. Hier troffen we 
fragmenten aan van de bonte mantel. Sinds de laatste 
zandsuppletie hadden we die bij Huisduinen niet meer gezien. De 
hogere rug tegen het duin leek een restant van de voorlaatste suppletie. Een tere schelp die bij 
het oppakken direct in stukken brak bleek bij thuiskomst een dichtgestreepte artemisschelp te 
zijn. Normaliter zijn dit stevige schelpen. Van de grijze tapijtschelp vonden we twee fragmenten. 
Naast de rechtsgestreepte platschelp was ook de tere platschelp en de kleine zwaardschede hier 
vrij algemeen. Bijzonder was de vondst van twee prismatische dunschalen. Het kleine beetje 
gruis leverde nog twee kleine platschelpen en twee fragmenten van de papierschelp op. De 
eikapselbrigade had ook succes: 1x hondshaai, 14x stekelrog, en 2x gevlekte rog.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

vulkaantje 

mosselkreeftje grijze tapijtschelp 

dichtgestreepte artemisschelp 
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H2 Nachtvlinders in het Noordhollands Duinreservaat 
John van Roosmalen doet onderzoek naar nachtvinders in het Noord-Hollands Duinreservaat. 
Hieronder zijn bevindingen in 2017. (Alle foto’s zijn ook van John) 
 
Mijn indruk van 2017 was dat het een gemiddeld jaar was voor wat betreft mijn nachtvlinder 
waarnemingen in het Noordhollands Duinreservaat (NHD), geen bijzonder vroeg of laat 
voorjaar, geen grote influx of invasies van trekvlinders, een beperkt aantal uitschieters in 
aantallen soorten of exemplaren. Was het daarmee een saai jaar? Geenszins. 2017 was goed 
voor 36 nieuwe soorten nachtvlinders voor het NHD en eigenlijk is elke excursie wel een 
bijzondere gebeurtenis. Het aantal nieuwe soorten is iets hoger dan in 2016, toen 27 nieuwe 
soorten konden worden bijgeschreven. Een opvallende aantekening hierbij is dat het aantal 
soorten van het gebied ‘Noordhollands Duinreservaat’ (gebied 4721) op waarneming.nl meer 
soorten telt dan op pwen.waarneming.nl. Dit zijn overigens geen exact getallen. Soms worden 
waarnemingen gecorrigeerd of later toegevoegd. De aantallen nachtvlinders beginnen vanaf 
2005 sterk toe te nemen, toen eerst Arnold Wijker en later Luc Knijnsberg en ik het 
nachtvlinderen actief opgepakt hebben. Desalniettemin doen zich ook wel degelijk ten opzichte 
van het onderzoek in eerder jaren nieuwe soorten voor en ontbreken er ook soorten.  
 
Op pwn.waarneming.nl staan voor mij voor 2017 in totaal 4.356 nachtvlinderwaarnemingen 
geregistreerd. Die zijn gerealiseerd in 53 bezoeken. De waarnemingen overdag (op zicht) 
maken daar maar een klein deel van uit. Het grootste aandeel in de inventarisaties in 2017 lag 
bij de vangsten op licht en op smeer. Ten opzichte van eerdere jaren ben ik relatief veel met 
smeer in de weer geweest, vooral in het najaar, tot en met 30 december aan toe. Veel van deze 
waarnemingen op licht en smeer werden gedaan in gezelschap van Marcel Kok, Luc Knijnsberg 
en Daan Wolfskeel, in wisselende samenstelling. Een enkele keer trek ik er ook alleen op uit 
met licht of smeer. De database leent zich wat lastig voor een analyse naar waarneming type 
van alleen mijn waarnemingen van het NHD. Daarom heb ik daarvoor naar mijn waarnemingen 
in geheel Noord Holland gekeken. Hier zitten bijvoorbeeld ook waarnemingen in Zuid-
Kennemerland (26 mei 2017, waarnemingen met licht) en uit mijn tuin bij (grotendeels op licht). 
Voor heel Noord Holland levert dat 863 waargenomen soorten nachtvlinders op voor mij in 
2017. Op pwn.waarneming.nl is dat 816 soorten. De meeste aantallen soorten worden gezien 
met licht, gevolgd door op zicht en op smeer. De aantallen op zicht zouden groter kunnen zijn 
als ik bijvoorbeeld meer naar mijnen van bladmineerders gezocht zou hebben. 
 
Vangnachten bestaan meestal uit een combinatie van vangsten op licht en vangsten met smeer. 
We gaan dan eerst smeren, voordat het donker wordt en zetten daarna de lakens op. Niet al te 
lang nadat het donker is wordt de smeer gecontroleerd. De rest van de avond wordt dan bij de 
lakens doorgebracht. Vroeg in het jaar en laat in het jaar zijn de aantallen soorten en vlinders 
die op licht af komen meestal zeer gering. We kiezen er dan wel eens voor om alleen smeer te 
gebruiken of bijv. een lichtval neer te zetten in plaats van een laken. In het najaar van 2017 
hebben we dat relatief vaak gedaan. Een andere periode in het jaar dat licht en smeer niet gelijk 
opgaan is het voorjaar. Als er in de natuur heel veel kruiden, struiken en bomen nectar 
produceren leert de ervaring dat het smeren dan tevergeefs is. In 2017 hebben we tussen 30 
maart en 24 juni niet gesmeerd. Vaak zijn het een of twee soorten vlinders die voor de hoogste 
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aantallen zorgen. In Tabel 2 staan van de zes nachten met de hoogste aantallen de top drie qua 
aantal vlinders gegeven. Dat is dan meteen een mooie verdeling over voorjaar, zomer en najaar. 
 

 

Een opvallende vermelding op smeer is de meidoornuil, Top 4 op 16 oktober 2017 met 65 
exemplaren. Op 26 oktober 2017 is de meidoornuil na de bosbesuil zelfs de tweede soort qua 
aantallen met 80 exemplaren, in terrein Heemskerk. Dit is een evenaring van het waarneming.nl 
record van 9 oktober 2011 uit Zuid Limburg. Een andere opvallende vermelding op smeer is de 
satijnlichtmot die we ook op 26 oktober 2017 vonden, een zeldzame (en zeldzaam mooie) 
trekvlinder, de eerste en enige op waarneming.nl bekende waarneming op smeer. Die avond zat 
er ook nog een in de lichtval. Een andere interessante waarneming, op 13 oktober in terrein 
Bergen waren 11 diana-uilen op smeer, een waarneming.nl record. De blauwe weeskind 
waarnemingen worden verderop besproken. 

Zandblauwbladroller - Cochylis pallidana 

Wat een bijzonder mooi terrein is het Buizerdvlak geworden. 
Ik liep hier op 27 juni ‘s avonds bij de dreiging van een bui 
tegen een flink aantal mooie waarnemingen aan. De bui bleef 
lang uit, waardoor het een bijzondere avond werd, met deze 
mooie zandblauwbladroller als hoogtepunt, nieuw voor het 
NHD. Naar deze soort was het al tijden uitkijken en op zich 
staat zandblauwtje op meer plaatsen. Een aantal soorten van 
de ‘smalsnuitjes’ lijkt nogal op elkaar. Gelijkende soorten in het NHD zijn vooral Sint-
jacobsbladroller - Cochylis atricapitana en Blauwe distelbladroller - Cochylis dubitana. 
Kenmerkend voor de zandblauwbladroller zijn de lichte kop, lichte termen en de tekening 
midden op de vleugels. 
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Late bremspanner - Scotopteryx luridata; 

De late bremspanner is niet nieuw voor het NHD. Dit is de 
tweede waarneming, toch bijzonder genoeg voor een 
vermelding hier. Ook landelijk is het een soort die slechts 
weinig gezien wordt.  
 

Doffe sparspiegelmot - Cydia illutana 

Soms heb je van die avonden dat er ineens veel soorten op 
het laken verschijnen die je niet vaak tegenkomt of zelfs 
nieuw zijn voor het NHD. 15 juni was duidelijk zo’n avond, 
hoewel die in mijn beleving toch vrij winderig was. We 
moesten de lakens aan de rand van het bos en op het bospad 
in de luwte opstellen. Het verleden heeft meermaals bewezen 
dat het vrij kansloos is op de wind te gaan staan. Een van de 
verrassingen die avond was de zeer zeldzame doffe 
sparspiegelmot. Van deze soort zijn landelijk maar weinig 
waarnemingen bekend. Gezien de waardplant, naaldbomen, is het interessant in het NHD toch 
een aanzienlijk aantal en diverse soorten naaldbomen overeind te houden en zich ook de kans 
geven ter verjongen, niet alleen voor deze soort overigens.  
 

Bruine sikkeluil - Laspeyria flexula 

De bruine sikkeluil verscheen dit jaar als nieuw voor het 
NHD en ook voor veel andere plaatsen in Nederland tot aan 
Terschelling aan toe. Voorheen had de soort een 
zuidelijke/oostelijke verspreiding en stond als zeldzaam op 
waarneming.nl. Voor 2017 gold dat niet. De eerste 
waarneming voor het NHD is gemeld op 8 juni bij de 
parkeerplaats bij de Noorderstraat. Voor mij was de eerste 
waarneming de bovenstaande, op 15 juni, gelijk twee 
exemplaren, waarna de soort nog een paar keer op het laken 
verscheen, ook bij andere waarnemers. Opvallend is dat 
landelijk - de tweede generatie -waarnemingen nog doorlopen tot 1 oktober, terwijl in het NHD 
de laatst gemelde waarneming op 7 juli is. Dit roept de vraag op of het tot voortplanting is 
gekomen in het NHD. 
 

Gevlekte witkoppalpmot - Chionodes electella 

De waarnemingen van een gevlekte witkoppalpmot en 
varenspanner (volgende soort), beide nieuw voor het NHD, 
naast de vorige twee soorten bevestigen dat 15 juni 2017 een 
bijzondere avond was. De gevlekte witkoppalpmot is een 
oostelijke soort, de dichtstbijzijnde waarneming is van 
Amsterdam uit 2014.  
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Varenspanner - Petrophora chlorosata 

Bijna onopgemerkt was ie gebleven, deze varenspanner, maar bij het 
schrijven van dit verslag kwam ie ineens tevoorschijn tussen de 
foto’s. Net als bij de gevlekte witvlekpalpmot de eerste waarneming 
in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.  

Levervlekmot - Ancylosis oblitella 

Er zijn van de micro’s die je graag eens een keer ziet. In het NHD 
verwacht je ze niet meteen per se. De levervlekmot stond op mijn 
verlanglijstje. 2017 was kennelijk een redelijk goed jaar voor deze 
zeldzame soort, de normaliter vooral in Zeeland wordt gezien, zij het 
daar ook mondjesmaat. In 2017 duikt ie ineens op in het NHD. De 
eerste waarneming is van Arnold op 4 juli 2017, de tweede van mij. 
Ook op Texel duikt ie op, op 21 augustus 2017.  

Loodgrijze haakpalpmot - Gelechia turpella 

Van de loodgrijze haakpalpmot ben ik ook niet de eerste, maar de 
tweede waarnemer. Luc en Wouter zien er op 14 juli 2017 een in 
terrein Bergen. Als we de soort een week later nabij de Bleek zien is 
Luc overigens ook van de partij, nieuw voor het NHD en landelijk 
weinig waarnemingen.  

Doornspinnertje - Scythropia crataegella 

Zeldzaam is het doornspinnertje niet te noemen, maar kennelijk toch 
nieuw voor het NHD. Het was een ‘bijvangst’ bij de poging Dick en 
Mathilde een blauw weeskind te laten zien, wat overigens ook gelukt 
is.  

 

Rode heidelichtmot - Selagia spadicella 

Sinds de waarneming van de zeer zeldzame rode heidelichtmot in de 
Schoorlse duinen in 2011 was ik op zoek naar deze vlinder. Het was 
echter Luc die deze soort als nieuw voor het NHD ving op 25 juli 
2017. Het was mijn geluk dat er ook op 4 september in de heide in 
terrein Bergen drie exemplaren op het laken kwamen. 

Late heide-uil - Xestia agathina 

Naast de rode heidelichtmot verschenen er op 4 september in de heide 
in terrein Bergen ook vijf exemplaren van de late heide-uil op het 
laken, ook al een nieuwe (zeldzame) soort voor het NHD. Luc had 
deze soort zes dagen eerder op dezelfde locatie voor het eerst 
waargenomen.  
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Hazelaarbladroller - Pandemis corylana 

Een minder zeldzame soort, maar kennelijk toch nieuw voor het 
NHD, is de hazelaarbladroller, die ook 4 september koos om ten 
tonele te verschijnen. 

 

Gepluimde snuituil - Pechipogo plumigeralis 

De gepluimde snuituil was een soort waar we al enige tijd op hoopten 
voor het NHD. Plots zit de vlinder dan van de smeer te snoepen op een 
mooie avond in juli. Even goed checken, tekening en palpen, maar ja 
hoor, het is hem. Een nieuwe soort voor het NHD kan worden 
bijgeschreven.  

Blauw weeskind - Catocala fraxini 

Een absolute topper van de afgelopen jaren is toch 
wel het blauw weeskind. Vanaf 2014 wordt deze 
nu jaarlijks waargenomen. Ieder jaar is weer de 
vraag of ie het weer een jaar gered heeft. In 
Engeland was het namelijk zo dat de soort na een 
invasiejaar het slechts een aantal jaar volhield. 
Welnu, in 2017 hebben we toch een behoorlijk 
aantal waarnemingen gedaan en daarbij ook 
nieuwe kilometerhokken toegevoegd aan de 
verspreidingskaart. Dit lijkt er op te duiden dat de 
voortplanting vooralsnog niet hapert.  

Het zou toch mooi zijn als de vlinder zich tot 
standvlinder kan ontwikkelen en zich over het 
hele NHD kan verspreiden, zodat meerdere 
mensen jaarlijks deze prachtige vlinder kunnen zien.   

  

  

blauw weeskind en linksboven een boogsnuituil 
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H3 Vlinders, bijen, wespen en nog wat insecten in Vlindertuin Groene Voet in 2017 
 
Hans Nieuwenhuijsen 
pepsis10@ziggo.nl 
 
Inleiding 
De Vlindertuin Groene Voet, gesticht in 2012, is een samenwerkingsverband van IVN Noord-
Kennemerland (John Scheepe), KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder (Hans Nieuwenhuijsen), 
Stichting Mare Nostrum (vacant) en de Gemeente Alkmaar (Stadswerk72’’ Frits Oudshoorn). 
In principe verzorgt het IVN de educatie, de KNNV inventariseert insecten en de stichting 
verzorgt, ondersteunt door de gemeente, het beheer. In de loop der  jaren zijn wat mensen 
gestopt en komt het er in de praktijk op neer dat John en Hans, samen met een klein aantal 
vrijwilligers, het beheer verzorgen, ondersteund door de gemeente en dat Hans de 
insecteninventarisaties doet. 
 
Formeel is het gebiedje een ecologische parkstrook van 40m x 90 m (0.36 ha) (fig.1 en tabel 
1). De Amersfoort coördinaten 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 vermeldt verder over de 
beplanting: “Flora en vegetatie: soms bosachtige elementen en schrale graslandvegetaties”. De 
Vlindertuin is een onderdeel van het veel grotere park De Groene Voet in Alkmaar-De Mare. 
Je moet de tuin eigenlijk zien als een (mini)reservaat voor insecten, waarin veel verschillende 
biotopen voorkomen (zie fig.1). Vergelijk het maar met een wildpark, maar dan op Madurodam 
formaat. Door die verschillende biotopen te beheren hopen we dat de insectenfauna floreert.  
Het insect dat het meest aanspreekt is natuurlijk de vlinder. Maar we willen ook de minder 
opvallende insecten aandacht geven, met name de bijen, die de laatste jaren in soorten en 
aantallen afnemen. 
 
De groepen, die ik inventariseer, zijn de dagvlinders (Vlindertuin!), de bijen en de 
angeldragende wespen ( graafwespen, plooivleugelwespen, goudwespen en spinnendoders). In 
principe loop ik elke maand in de perioden dat de insecten actief zijn een rondje. Dat zijn de 
lente en de zomer (eind maart tot en met eind augustus). Daarvoor en daarna is het  
waarneembare insectenleven minimaal. Ik noteer in welk bioto(o)p(en) ik de soort zie of 
gevangen heb. 
 
De dagen waarop ik inventariseerde waren dit jaar 31 maart, 16 mei, 17 juni en in de zomer 27 
juli en 26 augustus.  
 
Alle resultaten  zijn bij mij op te vragen (pepsis10@ziggo.nl), in dit verslag geef ik voor de 
verschillende groepen een globaal overzicht per seizoen, per biotoop. Ik gebruik zoveel 
mogelijk de Nederlandse namen. In het overzicht worden de wetenschappelijke namen vermeld. 
Alle soorten zijn door mij gedetermineerd met uitzondering van de vliegen, die door Menno 
Reemer op naam zijn gebracht. 
 
De laatste jaren  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. In dit verslag 
maak ik dankbaar gebruik van hun foto’s. 
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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. 
 
Lente 2017 
Vlinders. Kom je in het vroege voorjaar in de tuin dan is de kans groot dat je de vlinders aantreft 
die als imago overwinterd hebben: de gehakkelde aurelia, de dagpauwoog, de kleine vos en het 
citroentje. De atalanta, die je er ziet, is in de nazomer niet weggetrokken naar het zuiden en 
heeft, wonder boven wonder, de winter overleefd. De vlinders houden zich vooral op in de 
zoom van het ‘bos’, daar is weinig wind en het is er warm. Nectar halen ze op de bloeiheuvel.  
Wat later in het voorjaar verschijnen de vlinders, die als rups (zandoogjes) of als pop ( 
koolwitjes) de winter zijn doorgekomen. Ik noem eerst het bont zandoogje. Dat is echt 
gebonden aan de ‘bosrand’. Het mannetje vliegt daar door zijn territorium, jaagt andere mannen 
weg en probeert vrouwtjes te lokken.   
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Fig.1. Bont zandoogje (foto Henny  Snijder) 
 
Het bruin zandoogje vertoont dat gedrag niet en is vaker  in het grasland aan te treffen. De 
zandoogjes zijn het hele seizoen actief in de tuin. De zoom- en mantelzone is ook in trek bij het 
landkaartje, het boomblauwtje, het  Icarusblauwtje  en de witjes. Veel van de genoemde soorten 
tanken wel eens nectar op de bloeiheuvel. 
 
Bijen. Ik begin met de sociale bijen, bijen met een volk. De koningin legt de eieren en de 
werksters zorgen voor  de larven, die of werkster of man of nieuwe koningin worden. De 
honingbij treft je het hele jaar in de tuin aan waar stuifmeel en nectar te halen zijn. Ook hommels 
zijn sociale bijen. Vroeg in het voorjaar komen de koninginnen tevoorschijn. Zij hebben in de 
zomer van het jaar hiervoor gepaard en met het sperma in hun lichaam overwinteren ze in een 
holletje in de grond.  In deze tijd gaan ze op zoek naar een nestplaats, vaak een oud muizennest, 
om een nieuwe generatie voort te brengen. In de tuin zie je de aardhommel, de akkerhommel, 
de weidehommel en de steenhommel. En waar hommelvolken zijn daar vind je ook de 
hommelsoorten, die leven als broedparasieten. Ze maken zelf geen nest maar ze dringen een 
hommelnest binnen, doden de koningin, leggen eieren en laten die verzorgen door de gastvrouw 
werksters. Ik vond in het voorjaar de grote koekoekshommel, de parasiet van de aardhommel. 
In de tuin komen heel veel soorten solitaire bijen voor. Het vrouwtje maakt meerdere nesten, 
die uit een aantal broedcellen bestaan. Ze voorziet elke cel van voedsel, legt daarop een ei en 
sluit de broedcel af. Heeft ze alle cellen gesloten dan sluit ze het nest. In het vroege voorjaar, 
als de wilgen bloeien, zie je op de katjes veel mannetjes, die nectar zuigen en vrouwtjes, die 
stuifmeel en nectar verzamelen. Het zijn vooral  de bijensoorten, die als imago in de broedcel 
overwinterd hebben. Het is de levenscyclus van veel zandbijen. Eerst komen de mannetjes 
tevoorschijn, daarna de vrouwtjes. Na de paring begint het vrouwtje aan de nestbouw.  Ik noem 
de volgende soorten: de voorjaars generatie van de grasbij, het (vosbruine) vosje, het roodgatje, 
het roodbuikje, de goudpootzandbij, de meidoornzandbij en de witvlekzandbij. De laatste soort 
heeft last van de waaiervleugeligen. Het zijn parasieten, die een bij van binnenuit opeten! De 
meidoornzandbij heeft ook last van broedparasiet: de smalbandwespbij. Voor het eerst in de 
tuin is de valse rozenzandbij, een mannetje, waargenomen. Het is de tweede waarneming in 
Noord-Holland! (fig.2.).   
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Fig.2. De valse rozenzandbij ( www.wildebijen.nl) 
 
De meeste zandbijen tref ik aan in de zoom want daar zijn genoeg plekken om een nest in de 
grond te graven. In de zoom vliegen ook twee kleine zandbijsoorten, die sprekend op elkaar 
lijken:  de witkopdwergzandbij en de gewone dwergzandbij. 
In de hoop de algemene  witbaardzandbij de tuin in te lokken hebben we een zandpad aangelegd. 
Het is immers een soort die onder andere in open zand nestelt. Dit jaar is de soort voor het eerst 
aangetroffen. En niet in het zandpad maar tussen de bestrating voor het schuurtje: vijf nesten. 
De wespbij, die als koekoek optreedt, is nog niet waargenomen maar wel een andere belager. 
Het is een blaaskopvlieg  het gevlekt blaaskaakje. Het vrouwtje van deze vlieg stort zich op een 
bij en legt bliksemsnel een ei tussen de achterlijfsegmenten van de bij. De vliegenlarve eet dan 
de bij van binnenuit op! 
 
Zoals er bij de hommels nestparasieten zijn zo zijn die er ook bij de bijen. De zandbijen hebben 
vooral last van de wespbijen. Ik noemde al de smalbandwespbij. Zij lijken met hun haarloze 
geel-zwarte of rood-zwart uiterlijk op wespen. Dit voorjaar vond ik de sierlijke wespbij, die bij 
de valse rozenzandbij parasiteert, de signaalwespbij bij het vosje, de roodzwarte dubbeltand bij 
de  goudpootzandbij, de  donkere wespbij  bij de meidoornzandbij en de gewone dwergwespbij 
bij de witkopdwergzandbij. 
 
Een andere groep van solitaire bijen is die van de groefbijen. (Een paar soorten vertonen sociaal 
gedrag). De levenscyclus van deze bijen lijkt op die van de hommels. In die zin dat hier ook de  
geinsemineerde vrouwtjes van het vorig jaar  overwinteren en in het voorjaar actief worden. 
Deze vrouwtjes maken een nest en daaruit komen in de zomer mannetjes en vrouwtjes 
tevoorschijn. De groefbij mannen zie je dus alleen in de zomer. Ik vond de parkbronsgroefbij, 
de gewone geurgroefbij, de gewone franjegroefbij, de langkop smaragdgroefbij en de 
ingesnoerde groefbij. Ook deze bijen hebben weer hun broedparasieten en dat zijn de 
bloedbijen. Ik vond alleen de gewone dwergbloedbij, die parasiteert bij de gewone 
franjegroefbij en bij de langkop smaragdgroefbij. Bij de gewone franjegroefbij parasiteert 
bovendien nog een wespbij, het geeltipje.  
 
Tot slot nog twee bijzondere waarnemingen. De andoornbij is weer gesignaleerd. De mannetjes  
patrouilleren pijlsnel vliegend  tussen de bosandoornstengels aan de ‘bosrand’. Het vrouwtje 
verzamelt er stuifmeel. Het stuifmeel dat ik van haar poten heb afgehaald blijkt gladwandig en 
dat is bijzonder omdat ik altijd geleerd heb dat stuifmeel dat door dieren verplaatst wordt 
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uitsteekseltjes heeft. Dit jaar heb ik de grote wolbij (fig.3) gemist maar hij moet er zijn geweest 
want de geelgerande tubebij (fig.4), haar broedparasiet, heb ik dit jaar voor het eerst in de tuin 
gevangen. 
 

  
Fig.3. Grote wolbij ( foto Henny Snijders)                              Fig.4. De geelgerande tubebij ( foto www.denederlandsebijen.nl) 
 
De bijen van de bijenhotels bespreek ik in een aparte paragraaf. 
 
Graafwespen. 
De graafwespen zijn naaste familie van de bijen. Verzamelen bijen stuifmeel voor hun jongen, 
graafwespen jagen op andere insecten of spinnen. Zij graven nesten in de grond of maken een 
nest in dood hout. Ze verlammen hun prooi met een steek van de angel, vullen een broedcel met 
meerdere prooien, leggen een ei en sluiten de cel. Alle soorten zijn solitair. Omdat graafwespen 
andere insecten nodig hebben verschijnen ze later in het jaar dan bijen. In het vroege voorjaar 
zijn er bloemen genoeg maar nog weinig insecten. Op het einde van de lente trof ik in de bosrand  
de kogelwesp Rhopalum coarctatum  aan, die zeer zeldzaam is in Noord-Holland boven het IJ.  
De soort jaagt op vliegen. De knoopwesp Cerceris rybyensis , die je overal in de Vlindertuin 
aantreft, jaagt op solitaire bijen. Bij het bijenhotel zie je vaak een geelzwarte graafwesp de 
blokhoofdwesp Ectemnius continuus. Het vrouwtje maakt een nest in vermold hout en jaagt op 
vliegen. De in hout nestelende  graafwespen bespreek ik in de paragraaf “Bijenhotels”. 
 
Plooivleugelwespen. Ook hier onderscheid je sociale en solitaire soorten. De sociale soorten 
zijn de bekende limonadewespen. Een koningin van de gewone wesp, die overwinterd heeft,  
verzamelde nectar op  de bloemen van mahonie in de zoom.  Dit jaar heb ik geen nest in de tuin 
waargenomen.  
Op het einde van het voorjaar tref je aan de bosrand de solitaire metselwesp Ancistrocerus 
gazella aan, die in dood hout nestelt. Hij zou ook gebruik maken van bijenhotels, maar daar heb 
ik de soort (nog) niet aangetroffen. 
 
Spinnendoders. De koolzwarte metselspinnendoder metselt zijn broedcellen, er moet dus wel 
klei in de buurt zijn. Voordat de verlamde spin vervoerd wordt bijt de wesp een aantal poten 
van de spin, die dan eventueel vliegend vervoerd kan worden. Elke broedcel vult ze met één 
spin, daarop legt het vrouwtje één ei en sluit vervolgens de cel. 
 
Vliegen. In het voorjaar vind je overal in de tuin de blinde bij. Deze zweefvlieg lijkt sprekend 
op een honingbij, maar kan natuurlijk niet steken. Vandaar de naam. Een andere zweefvlieg is 
het kervelgitje. De larven leven in rottende wortels van onder andere berenklauw.  Sommige 
zweefvliegen bootsen hommels na zoals de kegelbijvlieg in onze tuin. Blaaskopvliegen leggen 
hun eieren op levende hommels en bijen. De larve eet de gastheer van biinen helemaal leeg. Ik 
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vond in de zoom twee paar parende Myopa testacea , die hun eieren waarschijnlijk op de 
witbaardzandbij leggen. 
 
Zomer 2017 
Vlinders. Alle soorten die je in het voorjaar ziet, zie 
je ook in de zomer. Alleen het icarusblauwtje in de 
zoom en de kleine vuurvlinder (fig.5) op de 
bloeiheuvel vond ik in deze tijd in de tuin. De 
laatste is een klein, oranje vlindertje dat  territoriaal 
gedrag vertoont, net als het bonte zandoogje. 

Fig.5. Kleine vuurvlinder (www.natuurpunt.be) 
 
Bijen. Van de sociale soorten, de hommels, vinden we, behalve de werksters, nu ook de 
hommelmannen en de nieuwe koninginnen. Als enige nieuwe soort vond ik de gewone 
koekoekshommel, de broedparasiet van de akkerhommel en de weidehommel. De honingbij is 
ook overal te vinden. 
 
Spinnendoders. Nog steeds is de metselspinnendoder actief. Op de kale grond van de 
bloeiheuvel jaagt de gewone zandspinnendoder. 
 
Vliegen. Je komt nu regelmatig  een grote zweefvlieg, de stadsreus  (fig.6) tegen.  
 

 
Fig.6. de stadsreus foto: Henny Snijders 
 
Zijn aanwezigheid wijst op een wespennest.  Deze vlieg legt haar eieren in wespennesten en de 
larven leven van afval op de bodem van het nest. Andere zomerse zweefvliegen zijn de 
hommelbijvlieg, de gewone rode bladloper en de stipfopwesp, die  besproken wordt in de 
paragraaf over de bestrating bij het huisje. Van de roofvliegen noem ik de zwarte bladjager, een 
vlieg die vanaf de zoom op andere vliegen jaagt. 
Wapen vliegen zijn vaak prachtig metalliek gekleurd. In de tuin vliegt de algemene 
prachtwapenvlieg (fig.7). 
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Fig.7. Prachtwapenvlieg ( bron: waarneming.nl. Hans Arentsen) 
 
De hommels moeten nu oppassen want de blaaskopvlieg Physocephala rufipes, die ik boven 
het grasgedeelte aantrof, jaagt op hommels. Ik weet van een steenhommelnest in één van de 
walletjes. 
 
Uit het bovenstaande blijkt wel dat in het voorjaar de meeste insecten zijn waar te nemen, in de 
zomer neemt het aantal af en eind augustus is het al vrij stil in de tuin. Maar wat we niet zien 
zijn de koninginnen van de sociale soorten die een holletje hebben opgezocht om te 
overwinteren. En onder de grond en in dode takken en bijenhotels  gaan larven de winterust in 
om in het voorjaar of de zomer de Vlindertuin weer  bevolken. 
 
De bijenhotels, een verhaal apart 
Ik wijd een aparte paragraaf aan het bijenhotel vlak bij het schuurtje en een nestkastje bij de 
zaaiheuvel. Al vroeg in het voorjaar is de rosse metselbij bij het bijenhotel te vinden. Zij zoekt 
een boorgat op, maakt dat schoon, legt achterin proviand, legt daarop een ei en sluit deze cel af 
met een leemwandje. Zo werkt ze naar voren toe en tenslotte sluit ze het nest af met een dik 
leemwandje, dat je van buiten af kunt zien. Maar het broed is niet veilig! Allereerst is daar de 
hongerwesp, zo genoemd omdat hij slank en zijdelings afgeplat is, Gasteruption assectator. 
Die probeert  een ei te leggen in een open cel of, als het nest gesloten is, de sluitprop te 
doorboren. De wespenlarve eet eerst het bijenei en daarna de stuifmeelvoorraad. Dat is 
bijzonder omdat bijna alle wespen als larve carnivoor zijn maar deze dus niet. Een ander gevaar 
voor de bijenlarf is de sluipwesp Ephialtus manifestator (fig. 7). Deze wesp probeert met haar 
legboor een broedcel te bereiken waarin zich een bijenlarf ontwikkelt. Ze legt een ei in de cel 
en daaruit komt een larfje, dat wacht tot de bijenlarf lekker vet is om die vervolgens  uit te 
zuigen. 
 

 
Fig.7. De sluipwesp Ephialtes manifestor. Foto: Henny Snijder 
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Ik zou nog twee graafwespsoorten noemen die hun nesten maken in het 
bijenhotel. Het zijn de pottenbakkerswesp Trypoxylon figulus, die op 
spinnetjes jaagt en de bladluizendoder  Pemphredon lugubris. Ook hun 
broed is niet veilig. Ik vond op het hotel de groene drietandgoudwesp  op 
zoek naar nestopeningen van de graafwespen.  Ook bijennesten  hebben 
haar belangstelling.  Ze legt een ei  in een geproviandeerde broedcel en 
de larve gedraagt zich waarschijnlijk net als de sluipwesplarve: wachten 
tot de gastheerlarve lekker vet is en die dan leegzuigen.  Een andere 
drietandgoudwesp Chrysis ignita (fig.8), die ik zag, gedraagt zich weer 
als een broedparasiet van twee solitaire plooivleugelwespen de 
metselwespen Ancistrocerus  gazella en A. trifasciata. Deze 
goudwesplarve eet de voedselvoorraad op. De twee metselwespen zag ik 
trouwens niet nestelen in het hotel.                    Fig.8. Vuurgoudwesp.  

(foto: Pieter van Breugel) 
 
Er hangt een nestkast met observatiebuisjes bij de zaaiheuvel. Dit ‘hotel’ is in trek bij  de blauwe 
metselbij en bij de behangsbijen de tuinbehangersbij en de grote bladsnijder. Deze drie soorten 
trof ik niet aan bij het grote hotel. 
 
Een apart biotoop: de bestrating voor het tuinhuisje 
Vooruit we gooien er eens een vogel tegenaan: de nog niet waargenoemn zanglijster. Van deze 
vogel is bekend dat hij huisjesslakken stukslaat op stenen om bij de slak te komen. Voor het 
schuurtje trof ik een aantal kapotte huisjes aan van de gewone tuinslak. Gelet op de grondkleur 
en het bandenpatroon van de resten van de huisjes krijg ik de volgende verdeling: geel, drie 
banden- 7 stuks; geel, 0 banden- 1 stuk; roze, geen band- 3 stuks; geel/roze, 5 banden- 3 stuks; 
geel/roze, brede band-2 stuks. Voorzichtige conclusie: ‘donkere slakken’ (geel/roze en roze 
en/of veel banden) duidelijk in de meerderheid, dus verzameld in “het bosgedeelte”. Ik heb wel 
wel merels, maar geen zanglijsters in de tuin gezien. Vraag: doen merels dit misschien ook? 
Ik meldde al de vijf nesten van de witbaardzandbij tussen de stenen. 
En nog een bijzonder waarneming. Ik zag een zweefvlieg zich heel merkwaardig gedragen. Het 
dier hing te ‘bidden’ vlak boven de stenen. Verplaatste zich wat en hing danweer te bidden. Het 
bleek de stipfopwesp, een zweefvlieg,die op een wesp lijkt en die haar eieren legt bij 
mierennesten. Nu zijn er genoeg nesten van de zwarte wegmier tussen de stenen dus vandaar! 
 
Juffers en libellen 
In het voorjaar in de  zoom vliegen het lantaarntje, de vuurjuffer en de variabele waterjuffer. 
Op de bloeiheuvel vloog de bruine oeverlibel  en boven het gras het lantaarntje en de 
watersnuffel. In de zomer vloog op de bloemheuvel de  bruinrode  heidelibel. 
 
Over ‘verkouden’ vliegen 
Jelle Oepst vroeg mij eens of ik een verklaring had voor het verschijnsel dat hij bij vliegen in 
de tuin waarnam. Soms zag hij als hij een vlieg fotografeerde dat er onder aan de kop een 
druppel vocht hing. (zie fig. 9 en 10).  
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Fig.9. Vlieg spec. met druppel. Foto Jelle Oepts 

 
Fig.10. Wenkvlieg met druppel. Foto Jelle Oepts. 
 
Ik had geen idee tot ik een mogelijke verklaring in een boek over honingbijen las. Als het erg 
warm is “braken”  de bijen honing op, die als een druppel onder aan hun kop komt te hangen.  
De druppel verdampt en onttrekt daarbij warmte aan de kop waardoor die afkoelt. Jelle bevestigt 
dat hij de druppelende vliegen waarneemt bij warm weer en dat de dieren de kop naar de zon 
richten. Let er eens op als je de tuin bezoekt! 
 
Aantallen vlinder-, bijen-  en wespensoorten in 2017 
Dit jaar telde ik 13 dagvlinder soorten, 38 soorten bijen en 19 wespensoorten. 
 
Tabel 2. Aantallen bijen- en wespensoorten per jaar voor de aanleg (2011) en erna tot 2016. 
jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Aantal 
bijensoorten 

39 25 28 27 33 39 38 

Aantal 
wespensoorten 

14 7 10 7 9 22 19 

totaal 53 32 38 34 42 61 57 
 
Gezien de tabel lijkt het erop dat het optimale aantal bijen- en wespensoorten voor deze tuin 
bereikt is.   
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De tuin van 2012 tot en met 2017 
 
Tabel 3. Het totaal aantal waargenomen soorten insecten in de Vlindertuin van 2012- 2017. 
soortgroep Groepen Aantal soorten 
Bijen  54 
Wespen Bladwespen 10 
 Spinnendoders 5 
 Graafwespen 17 
 Plooivleugelwespen 9 
 Goudwespen 2 
 Sluipwespen 3 
Vliegen  52 
Vlinders Macro-dag 17 
 Macro-nacht 12 
 Micro 32 
totaal  207 

 
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. 
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H4 IJsvogelwerkgroep 
 
Rutger Polder 
r.polder@hetnet.nl 
 
Inleiding en klimaat van 2017 
De derde zeer zachte winter op rij in onze contreien. Alleen eind januari werd het heel even 
koud en hebben sommige waaghalzen nog geschaatst in de Eilandspolder. Voor IJsvogels was 
2017 dan ook weer een uitstekend jaar. Meldingen van meer dan 3 broedsels per territorium 
heeft het echter niet opgeleverd. Meestal bleef het bij twee broedsels. Dit 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 geraakt. 
 
Werkzaamheden 
Een aantal actieve ijsvogelwerkgroepleden zijn hard aan het werk geweest om nog meer 
wanden te creëren. Vanuit Bergen kregen we vragen om advies en zijn ook door Peter op eigen 
initiatief wat wanden afgestoken. Tevens is er advies gegeven bij de fruitkwekerij in het 
Geestmerambacht en bij de Bolle Boom in Dirkshorn. Samen met Arjen Dekker, Jan Nanne 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 deed het aldaar. Victor van der Valk heeft het wandje in de Kleimeer geschoond. 
Langs de Zandersloot is uit het zicht van het fietspad ook een wand gemaakt waar al snel 
IJsvogels op af kwamen. Het is wel duidelijk dat het aanbieden van wanden bij een hoge 
ijsvogelstand snel resultaat kan hebben. 
 
Waarneming.nl 
Het aantal waarnemingen op www.waarneming.nl binnen de datumgrenzen (van 1 april tot 15 
mei) in Noord-Holland steeg iets, van 560 in 2016 naar 581 in 2017. In ons werkgebied waren 
er net zoveel als vorig jaar, nl. 52 meldingen. De waarnemingen betroffen vooral de gebieden 
Kleimeer, de omgeving van de Heerhugowaard, Limmen en de Karpervijver. De laatste twee 
gebieden vallen in het werkgebied van Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland. 
 
De resultaten per gemeente 
 
Gemeente Alkmaar, met Schermer en De Rijp (13 territoria) 
1. Hortus Alkmaar: het 2e jaar van de ijsvogelkijkhut, en die is dan ook veel gebruikt. Vanuit 
de hut hebben heel veel bezoekers de vogels kunnen zien. Er zijn dit jaar minimaal drie nesten 
grootgebracht. Op twee uitvliegdagen is een en ander vastgelegd. Na begin september werd het 
aanmerkelijk rustiger, hoewel het territoriumhoudende mannetje het jaar rond andere vogels 
luidruchtig op afstand hield. 
2a en b. Een andere locatie in Alkmaar waar mogelijk twee paar IJsvogels hebben gebroed was 
de Egmonderhout. Het was dezelfde plek als in 2014 en 2015, in een grote boomkluit aan de 
rand van het park. Hier is minstens twee keer gebroed. Ook de wand bij de Vrijheidskerk was 
in zwang. Een paartje hield zich daar langdurig op. 
3. De Oosterhout. J. Polder, die regelmatig op de volkstuin de Volharding komt, meldde in april 
met veel enthousiasme een baltsend en gravend IJsvogelpaar. Na verstoring is het stel later weer 
opnieuw begonnen.  
4. In de Rekerhout duurde het vrij lang voordat de IJsvogels werden opgemerkt bij de 
traditionele wand achter het benzinestation.  Mogelijk is daar één nest grootgebracht. 
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5. In de Oudorperhout was ook dit jaar bij de school een paartje IJsvogels aanwezig. Veel 
meldingen vielen binnen de datumgrenzen, maar ook ruim daarvoor en daarna werden IJsvogels 
gezien en gehoord. 
6. De Leedjes. Via diverse meldingen van buurtbewoners is deze plek ook tot een territorium 
gepromoveerd. 
7. Baltsende IJsvogels waren ook aanwezig bij de nieuwe wand langs de Zandersloot. Begin 
april waren ze druk bezig en het kleurige stel kreeg gezelschap van een ander kleurig stel. Een 
paartje Halsbandparkieten in een populier op het hoekje van de jeu-de-boules-baan waren 
broedholtes aan het inspecteren. Tot broeden is het voor beide stellen niet gekomen. 
8. Op de begraafplaats in de Alkmaarderhout was ook regelmatig een IJsvogel aanwezig. Helaas 
kwam het niet tot broeden. 
9. 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. 
10. Een wand die in 2016 is gemaakt op de golfbaan Sluispolder is dit jaar bezet. De plek ligt 
ongeveer 1,5 km van nr. 11. 
11. Langs de plas in de Bergermeer naast de Sluispolder zijn diverse broedmogelijkheden. 
Erwin van Saane zag en hoorde hier regelmatig IJsvogels tussen de datumgrenzen. Het is niet 
bekend of dit tot resultaat heeft geleid. 
12. Rond de volkstuinen van De Rekere werd ook regelmatig een stel gezien die mogelijk weer 
op het Taqaterrein hebben gebroed. 
13. De Boekelermeer heeft ook een paar wandjes die met wisselend succes zijn gebruikt de 
laatste jaren. Ook in 2017 zaten er een paar IJsvogels. Of dat tot resultaat heeft geleid is niet 
bekend. 
 
Gemeente Bergen (6-7 territoria) 
1. Het bekende territorium langs de Zeeweg tussen Egmond en Heiloo is ook vrij laat bezet. 
Ook hier is twee keer gebroed. Het is een van de meest constante plekken in ons werkgebied.  
2. Op Het Oude Hof is opnieuw gebroed in een wand tussen de twee eilanden met gebouwen. 
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 L. Konijnenberg.  
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 Muller op misschien 500 meter 
afstand van de vorige is ondanks het egaliseren van de baggerpartijen op een ongelukkig 
moment toch een succes geworden. Volgens de familie Muller zou er twee keer gebroed zijn. 
Een jong heeft zich helaas doodgevlogen tegen een raam. 
6. Een potentieel goede locatie was langs het Zakedijkje en omgeving. Het gehele jaar zijn 
IJsvogels gemeld (Monsees, Stoop e.a.). Helaas is er waarschijnlijk niet gebroed. 
 
Gemeente Heiloo (3-4 territora) 
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.  
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2. In Heiloo-West zijn met de zomerstorm van 2015 een aantal omgewaaide bomen niet 
opgeruimd. Mogelijk om IJsvogels meer kans te geven. Het is niet duidelijk of dit jaar is 
gebroed op deze plek. 
3. Ook aan de noordkant van de Zeeweg is gebroed (Noorderneg). Een grote els lag onopvallend 
in een bosje langs een weinig belopen paadje en bleek heel geschikt voor IJsvogels . Een 
inspectie met een lamp verklapte een volwassen IJsvogel zittend op de jongen. 
4. Aan de zuidkant vlak bij de Vennewatersweg is gebroed in de kluit van een omgevallen 
populier. Hoe vaak is niet bekend. 
5. Ook aan de oostkant van Heiloo liggen grote bomen om. Een tochtje daarheen op Koningsdag 
leverde voerende ouders op. Vanwege de drukte duurde het vrij lang voordat een volwassen 
dier zich durfde te vertonen. 
6. Het gronddepot van Heiloo langs de A9 herbergde een territorium.  
 
Gemeente Langedijk (3 territoria) 
1. Controle bij de Roerdomp in het duizendeilandenrijk leverde roepende IJsvogels op. Marian 
Steffens heeft dit nog een keer bevestigd. Mogelijk is hier twee keer gebroed. 
2. In het Geestmerambacht  had Victor van der Valk weer minimaal twee keer succes ondanks 
al het snoeiwerk door het recreatieschap. Volgens de beheerder zou er ook een territorium bij 
de boswachterswoning zijn. 
3. Ger Molenaar en Mary Markx konden vertellen dat aan de noordzijde van het 
Geestmerambacht ook een stel IJsvogels een territorium hadden. 
4. Ook het Waardje had weer een territorium. Volgens Ger Molenaar gaven diverse bekenden 
van hem waarnemingen door.  
 
Gemeente Heerhugowaard (2-3 territoria) 
1. Bij het spoor aan het eind van de Schoutenbosweg is complete onnodige kaalslag gepleegd. 
Hier zijn dit jaar geen IJsvogels gemeld hoewel er wel werd gefoerageerd.  
2. Schoutenbos: hoewel het voor de vogels onrustig was (hondenuitlaat en speelterrein) is het 
toch weer gelukt om een territorium te noteren. 
3. Het territorium in de tuin van Cees Verkerke was wel bezet dit jaar, maar er is niet gebroed. 
 
Gemeente Obdam (1-2 territoria) 
1 en 2. Dennis Beretty gaf diverse meldingen door, maar kreeg ook van wandelaars meldingen 
van 2 IJsvogels bij de waterberging. Het zou dan zelfs om twee verschillende plekken kunnen 
gaan. 
 
Gemeente Castricum (2-3 territoria) 
Hoewel dit gebied formeel onder het gebied van VWG Midden-Kennemerland valt is het voor 
de jaarlijkse statistieken toch meegenomen. Vanaf 2018 tellen we deze niet meer mee. 
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 ook een territorium zijn geweest. 
Het is onduidelijk of dit tot broedsucces heeft geleid. 
3. Via waarneming.nl wordt een broedlocatie gemeld in Limmen.  
 
Op het ringstation zijn dit jaar 26 juveniele IJsvogels geringd tegenover 22 vorig jaar. (med. 
Luc Knijnsberg). Alweer een toename. 
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Overzicht territoria/broedparen per gemeente van 1999 tot en met 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de hand van de resultaten kom ik tot het bovenstaande overzicht waarbij kan worden 
geconcludeerd dat 2017 het nieuwe topjaar is. Het beste broedseizoen sinds de tellingen met 34 
tot mogelijk 36 territoria. 
Het is goed mogelijk dat er meer territoria zijn geweest dan hier zijn beschreven. Ik verzoek 
ook ieder 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. 
  

gemeente 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
Alkmaar 1 1  1 1 1 1 1 2 5 3 1 2 1 2 3? 5 9 13 
Heiloo   1 1 1 1 1 1 1 1   1    1 4 5 
Castricum/Limmen     1 1 1 1 1 2  1    1 2 3 3 
Bergen        2 1 1 1 1 1 1 1? 1 5 6 5 
Heerhugowaard       1 1 3 5 2 2 1   1? 4 3 2 
Langedijk        2 2 2   2 1 1 2 4 3 4 
Obdam          1 1 ?     1 1 2 
totaal 1 1 1 2 3 3 4 8 10 17 7 5 7 3 4? 8? 22 29 34 
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H5 Paddenstoelenwerkgroep 
 
Martijn Oud, coördinator Paddenstoelenwerkgroep “De Noordkop”. 
mnaj.oud@ziggo.nl 
 
Foto’s: Leonard Minkema en Martijn Oud.  
 
Zeer zeldzame truffels in de bossen van Schoorl gewoon voor het oprapen 
De laatste maanden van 2017 werden er in de Staatsbossen van Schoorl opvallend veel 
Vezeltruffels (Rhizopogon spec.) waargenomen, waaronder de Okerkleurige vezeltruffel 
(Rhizopogon luteolus). De Okerkleurige vezeltruffel komt in ons land algemeen voor op de  
hogere zandgronden. Het is een mycorrhisasymbiont van dennen (Pinus spec.). Daarnaast 
komen er in Schoorl nog twee vezeltruffelsoorten voor nl de Geelroze vezeltruffel (Rhizopogon 
luteorubescens) en de Bruine vezeltruffel (Rhizopogon vulgaris). De Geelroze vezeltruffel is 
tot nu toe zelfs alleen nog maar van de Schoorlse Staatsbossen bekend. De Bruine vezeltruffel 
(Rhizopogon vulgaris) werd enige decennia geleden ook in Noord-Brabant gevonden, maar is 
daar al lange tijd niet meer gevonden. De Geelroze vezeltruffel is in Schoorl bekend van 
meerdere vondsten, afkomstig uit drie verschillende atlasblokken. De Bruine vezeltruffel is van 
slechts één locatie bekend.  

 
Kale zandige speelterreinen omzoomd door een begroeiing van dennen(zijn ideale plaatsen 
voor zeldzame vezeltruffels. De vezeltruffels lagen op het kale zand als gerooide aardappelen, 
gewoon voor het oprapen. Door het wegstuiven van het onbegroeide zand, veroorzaakt door de 
zgn. toeristenerosie, kwamen de vezeltruffels tussen de kale boomwortels in, boven op het zand 
te liggen.  
 

 

geelroze vezeltruffels langs de Hargerzeeweg 



30 
 

Vaak genoeg worden vezeltruffels aangezien voor aardappelbovisten (Scleroderma 
spec.).Vezeltruffels onderscheiden zich duidelijk van andere stuifzwammen door een netwerk 
van fijne vezeltjes waarmee ze zijn bedekt. Het zijn restanten van de ondergrondse zwamvlok, 
waar ze deel van uitmaakten. In Nederland leven alle vezeltruffels in symbiose met naaldbomen 
op zandgrond.  
 
Dat vezeltruffels soms gewoon voor het oprapen liggen is misschien wat 
verwonderlijk. Vezeltruffels ontwikkelen zich ondiep in het zandoppervlak of in de strooisel- 
of humuslaag bovenop het zandoppervlak. Bij een zeer dunne strooisellaag kunnen ze zelfs 
geheel of gedeeltelijk bovengronds komen te liggen. Vaak verwaait of verteert de strooisellaag 
waarin ze zich hebben ontwikkeld. Op de zandige, onbegroeide speelterreinen in de 
dennenbossen van Schoorl waren de vezeltruffels wel heel gemakkelijk te vinden. Ze lagen op 
de grond tussen de door de wind kaal gewaaide wortels van de Zwarte dennen die hier om 
speelterreinen heen staan.  
 
De vezeltruffels van Schoorl 
De één tot drie centimeter grote Geelroze- en Bruine vezeltruffel hebben in tegenstelling tot de 
Okerkleurige vezeltruffel nauwelijks vezeltjes of rhizomorphen op het bolletje zitten. Beide 
vezeltruffels vertonen op het snijvlak of bij kneuzing een rode tot purperrode verkleurende 
wand (peridium). De Okerkleurige vezeltruffel  heeft geen verkleurend peridium. De sporen 
van de Geelroze vezeltruffel meten 7,5 tot 10 bij 2,5 tot 4 mu. De sporen van de Bruine 
vezeltruffel zijn een stuk kleiner en meten 4,5 – 6,5 x 2,3 – 3,0 mu. Het verschil tussen de 
Geelroze- en Bruine vezeltruffel is het gemakkelijkst te zien in de sporenmaten. De sporen van 
de Okerkleurige vezeltruffel meten 5,5 tot 7,5 bij 2,5 tot 3 micrometer, maar is dus gemakkelijk 
te onderscheiden van de andere twee vezeltruffels door het niet verkleurend peridium en de vele 
vezeltjes waarmee ze bedekt zijn. 
 
Andere truffelsoorten. 
Een paar weken geleden stuurde Leonard Minkema mij een paar foto’s op van een kleine 
onbekende truffelsoort. Deze werden eveneens tussen de kaal gewaaide wortels van Zwarte 
dennen (Pinus nigra) gevonden. De truffeltjes waren niet langer dan twee centimeter en eerst 
werd gedacht aan knolletjes van planten. Na doorsnijden werd duidelijk dat het truffeltjes 
moesten zijn. De truffeltjes begonnen na doorsnijden te “melken” terwijl de inhoud van  
 

  
 
de truffel oranjegeel verkleurde. Na lang zoeken op het internet werd eerst aangenomen dat het 
moest gaan om de Melkende wiertruffel (Endogone lactiflua), die uiterst zeldzaam voorkomt 
op de Utrechtse heuvelrug. Na microscopisch onderzoek moest dit standpunt weer worden 
verlaten omdat de sporen niet overeen komen met die van de Melkende wiertruffel. Onze vondst 
heeft sporen die meer lijken op die van Endogone flammicorona (geen Nederlandse naam). Dat 

doorgesneden Endogone truffel  
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zou het betekenen dat we te maken hebben met een nieuwe Nederlandse truffelsoort. Beide 
Endogone soorten hebben zeer grote rond tot ovale Zygosporen van circa 120 mu lang bij 100 
mu breed. De sporenwand van E. lactiflua is bruin en dikwandig. De sporen van E. 
flammicorona zijn omgeven door een dikke laag vervlochten hyfen. Omdat de discussie over 
de verschillende Endogone specs. op internet nog gaande is houden wij het liever nog op de 
Melkende wiertruffel (Endogone lactiflua). Uiteraard hebben we materiaal gesampled voor 
DNA sequences en ingeleverd bij het Nationaal Herbarium te Leiden (Naturalis). We wachten 
af wat de wetenschap aan conclusies trekt.  
 

 
 
Eetbare truffels in Nederland? 
Dat er ook in Nederland truffelsoorten voorkomen is bij het grote publiek nauwelijks bekend. Er 
komen  in Nederland enige tientallen truffelsoorten voor. Een paar truffelsoorten zijn niet zo 
moeilijk te vinden, als je maar weet waar je moet zoeken, maar de meeste soorten worden bij 
toeval gevonden. Vezeltruffels worden bovenin de strooisellaag of soms zelfs boven op de 
grond  gevonden. Voor zover bekend zijn er in Nederland tot nog toe geen truffels gevonden 
met enige culinaire waarde. In Zuid-Europa is dat wel anders. De dure Zwarte Perigord truffel 
of Wintertruffel (Tuber melanospermum) is een commerciële topper die in de streek van 
herkomst als ' het zwarte goud' wordt aangeduid. Beroemd zijn de Witte truffels (Tuber 
magnatum) uit het Italiaanse Piemont. Deze peperdure truffel is door een reeks van slechte 
paddenstoelenjaren erg zeldzaam geworden en daardoor moeilijk te vinden. In 2007 werd een 
1,5 kg wegende Witte truffel verkocht voor maar liefst € 430.000. 
 
Of dergelijke Truffels door de klimaatsverandering in 
de toekomst in Nederland gevonden zullen worden 
lijkt onwaarschijnlijk. In Nederland komt de 
Roodbruine truffel (Tuber rufum)  tegenwoordig vrij 
zeldzaam voor. Ook in de Staatsbossen van Schoorl 
is deze echte “Tuber” gevonden. De dure Zuid-
Europese truffels zitten wel tot 80 cm diep in de 
grond. Hoe kun je eigenlijk controleren of ze hier 
voorkomen?  
 
  

Sporen van vermoedelijk Endogone flammicorona 
 

Een vindplaats van truffels langs de Hargerzeeweg 
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H6 Plantenwerkgroep 
 
Pieter Korstanje 
F2hheipie@hetnet.nl 
 
Inleiding 
De Plantenwerkgroep heeft afgelopen jaar zestien inventarisatie-excursies georganiseerd. 
Hierbij werden de volgende gebieden bezocht: Op verzoek van Natuurmonumenten werd het 
Heilooërbos geïnventariseerd. Er werden drie excursies door het bos gehouden en één door de 
weilanden. Verder bezochten we de Hondsbossche Zeewering, de Alkmaarder Hout, de duinen 
bij de Franschman, de Noorderdeg, de golfbaan in Winkel, tweemaal Oudorp, de nieuwbouw 
van de Vroonermeer, de stationsomgeving van Schagen, het Park van Luna en de 
natuurontwikkeling langs het Paddenpad bij Bergen. Verder heeft een aantal leden van de 
Plantenwerkgroep meegedaan met de inventarisatiewerkzaamheden van 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.  
 
Heilooërbos 
De eerste excursie van dit jaar voerde naar het 
Heilooërbos. We startten bij de groeiplaats van de 
gulden boterbloem en liepen langs de watergang. Na 
een blik bij het openluchttheatertje zijn de we 
Kennemerstraatweg overgestoken om het grasveld 
daar te bekijken. We vonden in totaal 110 
plantensoorten.  
 
De dotterbloem stond voluit in bloei, evenals de bosveldkers. We vonden vier soorten ereprijs: 
veldereprijs, tijmereprijs, klimopereprijs en gewone ereprijs. Deze laatste stond rijk in boei met 
fraaie trossen. Verder kwamen we verschillende zeggesoorten tegen. Zo vonden we 
moeraszegge, zeegroene zegge, ruige zegge en pilzegge. Deze laatste soort werd eerst voor 
zandzegge versleten. Nadat we op een tweede locatie planten tegenkwamen met bloeiwijze, 
heeft Jeanette een paar planten verzameld en thuis gedetermineerd. Tenslotte is de viltganzerik 
het vermelden waard. Van deze soort vonden we enkele exemplaren op het grasveld aan de 
westzijde van de Kennemerstraatweg. 
 
Tweede excursie 
We brachten voor de tweede keer dit seizoen een 
bezoek aan het Heilooërbos. Tijdens de excursie viel 
op dat het bos langzaam werd opgegeten. Miljoenen 
rupsen waren bezig om al de frisgroene blaadjes op 
te knabbelen. Sommige bomen waren al helemaal 
kaal. Vooral eiken moesten het ontgelden. Het zou 
om de rups van de wintervlinder gaan die hier 
massaal bezig is. Of het bos zich weer gaat 
herstellen? Vermoedelijk wel. Na de langste dag 
kunnen eiken weer opnieuw uitlopen. Dit wordt het 
Sint-Janslot genoemd. 
 

dotterbloem 
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In het bos kwamen we o.a. gewone salomonszegel tegen, samen met lelietje-van-dalen en 
bosveldkers. Vlak bij de spoorwegovergang waren veel verschillende soorten grassen te vinden. 
Glanshaver, grote vossenstaart, reukgras en langbaardgras stonden in bloei. Een leuke vondst 
was het klein vogelpootje. Een onopvallende soort, die we bij een eerdere inventarisatie van het 
Heilooërbos ook hebben gevonden.  
 
Buiten het bos volgden we een stukje van het wandelpad door de Baafjespolder. De 
plantengroei is hier vrij soortenrijk. Langs de oever en in het water stond hier o.a. rietorchis, 
pijptorkruid, moeraswalstro en slanke waterbies. 
 
Derde excursie  
Op 4 juli bezocht de Plantenwerkgroep de weilanden van Natuurmonumenten ten noordoosten 
van het Heilooërbos. Het was een geslaagde excursie bij mooi weer. De soortenlijst is 
beduidend kleiner dan in een stadshok, maar de talloze plekken met moeraszoutgras vielen in 
de smaak. De watergentiaan bloeide uitbundig en ook de kikkerbeet vertoonde af en toe een 
bloem. Helaas zagen we geen rietorchissen tussen de vele grote ratelaars, maar de echte 
koekoeksbloem gaf nog een roze kleuraccent. De slanke waterweegbree, brede waterpest en 
haarfonteinkruid zijn nieuw voor het kilmeterhok. Ook de zoete haarbraam die Nick van der 
Ham vond was onbekend.   

moeraszoutgras 

lidsteng veenwortel 

foto’s: Lia Bot 
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Vierde excursie 
Op 25 juli bezochten we voor de laatste maal dit 
seizoen het Heilooërbos. We liepen eerst het 
weiland af dat door boer Katee wordt beheerd. Hier 
vonden we langs de rand o.a. hop en witte els.  
 
Vervolgens ging de excursie door het bos, waar we 
aronskelken vonden, groot heksenkruid en lelietje 
van dalen.  
 
In totaal werden er deze avond ruim 125 soorten 
gestreept. We hebben dit jaar vier bezoeken 
gebracht aan het Heilooërbos, zodat een goed beeld 
is ontstaan van de plantengroei. 

 
Alkmaarder Hout 
De gemeente Alkmaar wil graag dat het ziekenhuis in de Alkmaarder Hout blijft. Het mag zelfs 
fors uitbreiden. Het nieuwe bestemmingsplan geeft aan dat er maar liefst 7.000 m2 van de 
Alkmaarder Hout gekapt mag worden. Op 9 mei bezocht de Plantenwerkgroep het gebied dat 
in gevaar is en onderzocht de plantengroei. Er werden zo’n 65 plantensoorten gevonden. 
Sommige bolgewasjes, zoals holwortel hadden zich alweer teruggetrokken in de grond. Een 
totaal overzicht van alle gevonden soorten staat achterin deze nieuwsbrief. 
 
Het meest in het oog springend is natuurlijk de enorme verspreiding van het daslook. Als een 
wit tapijt bedekt het een groot deel van de bodem. Verder komen er stinsenplanten voor en een 
aantal bossoorten.  
 
Er staan dikke, hoge bomen in het bos. Wanneer je van het pad af gaat en midden in het gebied 
staat ervaar je pas echt hoe bijzonder dit stukje Hout is. Echt jammer wanneer dit verdwijnt. De 
KNNV heeft een zienswijze ingestuurd bij de ter visielegging van het voorontwerp 
bestemmingsplan met het verzoek om de Alkmaarder Hout niet verder aan te tasten.  
 
 
  

groot heksenkruid 
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Hondsbossche Zeewering 
We hebben de afgelopen jaren al een aantal bezoeken aan de Hondsbossche Zeewering en het 
nieuwe duingebied gebracht en elke keer is het weer genieten van alle zilte bijzonderheden. 
Ook op het stuk dat we deze keer bekeken hebben gedijen zeekool en strandbiet goed. Evenals 
de gele hoornpapaver.  
 
Tussen het massaal aanwezige Deens lepelblad en hertshoornweegbree staat hier en daar 
gerande schijnspurrie. Verder vonden we zeealsem en lamsoor. Leuk was de vondst van 
gevlekte rupsklaver. 
 
Een andere verrassing vonden we langs het nieuwe fietspad over de duinen. Als fundering is 
hier puin gebruikt. Blijkbaar zat er een muurtje tussen dat begroeid was met muurleeuwenbek, 
want deze soort staat nu vrolijk bloeiend langs het fietspad. 
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Duinen bij de Franschman 
Op 23 mei bezochten we het Noordhollands Duinreservaat bij de 
Franschman. Vlak bij het toegangshek is een bekende groeiplaats van 
kaal breukkruid en kleine leeuwenklauw. Wat verder begon het 
kilometerhok dat we wilden bezoeken. We kwamen veel algemene 
duinbossoorten tegen. Langs padranden en bosranden stond o.a. zuurbes 
(soms exemplaren van meer dan vijf meter hoog), muursla, tandjesgras, 
mannetjesereprijs en schermhavikskruid.  
 
Op enkele open stukken duin vonden we soorten als duinviooltje, 
fakkelgras, zanddoddegras, gewone vleugeltjesbloem en 
akkerhoornbloem. De duinroos begon net te bloeien en het kleverig 
kruiskruid te kleven. In totaal brachten we 109 soorten op naam.  
 
Naast vaatplanten kwamen we ook enkele interessante mossen tegen. Zo vonden een groeiplaats 
van grijze bisschopsmuts. Een stuk verder kwamen we pluimstaartmos tegen. Een fraaie 
mossoort die beslist niet algemeen is, maar in het Noorhollands Duinreservaat regelmatig is te 
vinden. 
  

zanddoddegras 
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Noorderneg 
De Noorderneg vormt een bijzonder groengebied in de Westrand van Heiloo. Op 16 juni hebben 
we de plantengroei bekeken. Veel soorten zijn hier ingebracht, wat niet wegneemt dat het een 
leuk gebied is om te bezoeken. Voordat we op pad gingen wees Rob ons op een groepje grote 
keverorchis in een wegberm. Gelukkig had de groendienst de orchideeën opgemerkt, zodat ze 
niet zijn weggemaaid. 
 
In de natuurkern van de Noorderneg is soortenrijk vochtig grasland te vinden met soorten als 
moeraswalstro, zwarte zegge, blauwe zegge, penningkruid en orchideeën, waaronder 
moeraswespenorchis, rietorchis, gevlekte orchis en vleeskleurige orchis.  
 
Op een locatie die een paar jaar terug was ontdaan van elzenopslag staan zeggeplanten die na 
enig determinatiewerk als geelgroene zegge zijn benoemd. Een soort die in onze omgeving 
minder algemeen is.  
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Golfbaan Winkel 
Wat groeit er op een golfbaan? Heel veel kort gras, dat is bekend. Maar er is meer te vinden. 
Op 20 juni bezocht de Plantenwerkgroep de golfbaan in Winkel. Deze golfbaan wil gaan 
vergroenen en was benieuwd wat er eigenlijk al aan wilde planten voorkomt. Enkele 
geïnteresseerde golfers liepen met ons mee. In twee groepen hebben we de holes afgelopen wat 
een lange soortenlijst opleverde. 
 

Interessante plantengroei komt vooral voor langs de oeverzones 
en struweelranden. We hebben dus de kantjes er af gelopen. In 
de oevers was op meerdere plekken moeraswalstro te vinden, 
samen met rietorchis, zeegroene zegge en zeegroene rus. Op één 
locatie vonden we een aantal fraai bloeiende 
moeraswespenorchissen. Jaap Kuip bracht verschillende wilgen 
op naam, waaronder de Duitse dot. Een leuke vondst was die van 
Galega. Een vlinderbloemig met grote bloemtrossen. 
 
De waterpartijen liggen op verschillende niveaus. De 
waterkwaliteit was verschillend. In het water groeide onder 
andere stijve waterranonkel, schedefonteinkruid, tenger 
fonteinkruid en grote waterweegbree. Waar de grond wat was 
omgewoeld vonden we soorten als hoenderbeet, duivenkervel, 
harig knopkruid en verschillende kamillesoorten. Bijzonder was 
de vondst van dubbelkelk. Een soort die niet algemeen is in 
Noord-Holland, maar toch af en toe opduikt. 
 
De golfbaanbeheerder heeft wat tips meegekregen om de 
biodiversiteit op de baan te verbeteren, zoals: de grond 
verschralen door maaisel af te voeren, de stroken met een 
extensief beheer verbreden, geen gif meer gebruiken, inheemse 
struiken toepassen. Ik ben benieuwd hoe de baan er over een jaar 
of vijf bij ligt. 
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Oudorp I 
Op 27 juni maakten we rondje in Oudorp. We startten 
op het plein voor de Spar. Tussen de trottoirstenen 
stond een verrassend aantal soorten. Zo’n 65 
verschillende plantensoorten peuterden we tussen de 
stenen vandaan. Variërend van moerasdroogbloem, 
muurpeper, kleine leeuwentand, tot reigersbek en 
tengere rus. 
 
Daarna ging de excursie naar de Oudorperhout, waar 
we het totaal aantal waarnemingen op 150 brachten. 
Het groengebied heeft enkele interessante graslandjes 
die pas laat worden gemaaid. Hier staat rietorchis, 
brede wespenorchis en bevertjes met in de oeverzone, 
moerasspirea en grote kattenstaart. Langs de Munnikenweg vonden we tenslotte veldsla en rode 
schijnspurrie. Alles bij elkaar was het een mooie avond die besloten werd met een regenboog.  
 
Oudorp II 
Tja, het stelt eigenlijk weinig voor dat stijf hardgras. Kleine bruine 
plantjes, waar je zo overheen kijkt. Toch is het nog een 
zeldzaamheid. In Oudorp is een groeiplaats van dit onopvallende 
grasje, ontdekt door Sipke Gonggrijp. Tijdens de excursie op 11 juli 
bezochten we de plek. Eerder die avond inventariseerden we het 
terrein waar een pluktuin gaat ontstaan. Hier zijn al 82 soorten te 
plukken, dus dat schiet lekker op. Platte rus staat hier onder andere, 
samen met jonge planten van de hangende zegge, bleekgele 
droogbloem en kluwenhoornbloem. Buiten de pluktuin ging het 
verder. We vonden op wat omgewerkte grond papegaaienkruid en 
forse exemplaren van de groene naaldaar, samen met kromhals, 
zeegroene ganzenvoet en hondspeterselie. Langs de oever van de 
Kasteellaan groeide hoge cyperzegge en smal tandzaad. 
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Nieuwbouw Vroonermeer 
Een nieuwbouwwijk betekent rommelhoekjes en een explosie van pionierplanten, vooral 
wanneer er net natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd. Langs de rand van de nieuwbouw in 
de Vroonermeer ontdekten we een soortenrijke mengelmoes. Er staan hier door elkaar heen 
ganzenvoeten, kamilles, kruiskruiden, basterdwederiken, droogbloemen en nog veel meer. 
Begeleid door tientallen oeverzwaluwen vonden we in totaal meer dan 150 verschillende 
plantensoorten.  
 
Op een van de vlakke oeverzones had waterpunge zich al gevestigd. Leuk was verder de 
aanwezigheid van zowel greppelrus als zilte greppelrus.  

 
Station Schagen en omgeving 
De eerste excursie na de zomerstop ging naar de stationsomgeving 
van Schagen. Voorgaande jaren hebben we andere stations bezocht, 
wat steevast tot leuke vondsten leidde. Ook het station van Schagen 
stelde niet teleur. Zo bleek dat soorten als kransgras, kransmuur en 
klein liefdegras het station al hebben bereikt. De fietsenstalling 
biedt ruimte aan kleverig kruiskruid.  
 
De meest bijzondere vondst was de akkerleeuwenbek. Een soort die 
in Noord-Brabant en Gelderland algemener is, maar in Noord-
Holland beslist een leuke vondst is. Volgens de Verspreidingsatlas 
waren we niet de eerste die de akkerleeuwenbek in Schagen vonden.  
  

links greppelrus en rechts zilte greppelrus 

akkerleeuwenbek 
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Park van Luna 
De plantengroei in het park van Luna is zich leuk aan het ontwikkelen. Toen we hier een paar 
jaar geleden inventariseerden was de plantengroei lang niet zo soortenrijk als nu. Op 22 
augustus bezochten we het natte deel van het park en liepen de oevers af.  
 
Het water stond vrij laag, op zomerpeil. Daardoor 
waren interessante slikrandjes ontstaan. Hier stond 
o.a. rode en zeegroene ganzenvoet, beekpunge, en 
heel veel grote waterweegbree. Iets hoger op oever 
vonden we o.a. platte rus en veerdelig tandzaad. Erg 
leuk was de vondst van borstelbies. Een soort die je 
kunt verwachten onder deze omstandigheden, maar 
toch leuk wanneer hij dan ook echt verschijnt. 
 
Er werd nog een leuke vondst gedaan. Geen plant, maar een mos. Op een van de drooggevallen 
oevers vonden we sponswatervorkje - Riccia cavernosa. Het was kortom weer een geslaagde 
excursie.  

rode ganzenvoet 
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H7 Mossenwerkgroep 
 
Pieter Korstanje 
F2hheipie@hetnet.nl 
Nieuwsbrief: Mossig Nieuws 
 
Inleiding 
De Mossenwerkgroep komt in de winter regelmatig 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 2017 weer een flink aantal excursies georganiseerd. Er zijn 
maar liefst elf inventarisatie-excursies gehouden. Een record! Zo bezochten we het 
Parnassiapark en de duinen bij Bergen aan Zee, de Zandput, veenmosrietlanden langs de 
Schermerboezem en langs het Kanaal Omval Kolhorn. We brachten twee keer een bezoek aan 
het Geestmerambacht dat onverwacht zeer mossenrijk bleek te zijn. Verder bezochten we de 
Donkere Duinen, de Schoorlse Duinen en in het najaar de Noorderneg, de Papenberg bij 
Castricum en tenslotte de duinen bij ’t Woud. 
 
Heel veel vondsten waren nieuw voor het betreffende kilometerhok. Dit komt omdat er weinig 
onderzoek naar de verspreiding van mossen in Noord-Holland wordt gedaan. Alle 
waarnemingen worden via de NOVA-app doorgegeven aan de NDFF Verspreidingsatlas.  
 
Mossenexcursie Zandput 
Het was 10 februari een koude maar interessante excursie. We bekeken het 
bosje vlak bij de Zandput, aan de noordzijde van het bedrijventerrein 
Boekelermeer. Ondanks vorst en sneeuw werden er maar liefst dertig soorten 
gevonden! 
 
Er stonden meerdere vlieren met een rijke mosbegroeiing in het bosje. Hierop 
groeiden verschillende haarmutsen, waaronder de bonte haarmuts. Verder 
was er een pukje trompetkroesmos aanwezig. Ook groeide er veel iepenmos. 
Meestal ging het om staafjesiepenmos.  
 
De kleiige oever leverde kleivedermos en kleisnavelmos op. Op begroeide 
boomvoeten stond bleek boomvorkje en vliermos. Verassend om deze soorten 
zo laag bij de grond te zien. Hoger op stammen zat boomsterretje en 
knikkersterretje. Op en tussen straatstenen troffen we groot duinsterretje, spits 
smaragdsteeltje en muurdubbeltandmos aan. De oevers van de Zandput zelf 
leverden minder op. Wel vonden we hier een boom met helmroestmos.  
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Veenmosrietlanden Schermerringvaart 
Op 17 februari 2017 bracht de Mossenwerkgroep een bezoek aan de veenmosrietlanden langs 
de Schermerringvaart, ter hoogte van de Slingerdijk. Met een kleine bezetting werd het terrein 
afgestruind. De rietlanden waren gemaaid en er waren net berken verwijderd. Een deel leek 
zelfs gefreesd. 
 
Het rietland herbergt naast verschillende veenmossen, soorten als roodviltmos, gewoon 
haarmos en groot laddermos. Meer interessant zijn de levermossen. We vonden onder andere 
lippenmos, gewoon moerasvorkje en elzenmos. De meest bijzondere vondst was die van groot 
vedermos. Een soort die zich in duinvalleien weet te handhaven, maar die in het binnenland in 
verspreiding terugloopt. 
 
Naast de rietlanden hebben we de kade hierlangs onderzocht. Hier veel kleismaragdsteeltje en 
kleivedermos. In totaal kwamen vonden we meer dan veertig soorten. 
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Mossenexcursie boezemland ter hoogte van Oosterdel 
Op 17 maart bracht de Mossenwerkgroep een bezoek aan het 
boezemland ter hoogte van de Oosterdel. Een kleiige dijk voerde 
ons naar veenmosrietland. We brachten drie soorten veenmos op 
naam. Tussen het veenmos groeide onder andere lippenmos, 
roodviltmos, haarspitsmos en gewoon moerasvorkje. 
Onderlangs de dijk liet op enkele plekken massaal het 
knikkertjemos zijn knikkertjes zien.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mossenexcursie Geestmerambacht 24 maart 2017 
Het Geestmerambacht is zich op mossengebied erg leuk aan het ontwikkelen. Op 24 maart 
bracht de Mossenwerkgroep een bezoek aan het gebied. We onderzochten de noordoostelijk 
hoek van het recreatieterrein. Een bosrijk deel met veel wilg en populier en een ondergroei 
met o.a. vlier en meidoorn. Langs de toegangsweg staat een rij iepen, die altijd spannend zijn 
om te bekijken. Verder is er een aantal betonblokken neergelegd die rijk met mossen zijn 
begroeid. Tenslotte bezochten we een afgesloten deel van een parkeerterrein, dat voor opslag 
wordt gebruikt. In tegensteling tot de rest van het gebied, was het hier vrij zandig. In totaal 
werden maar liefst zevenenveertig soorten op naam gebracht! 
 
Veel bomen zijn met mossen begroeid. Soorten die een aantal jaar terug nog bijzonder waren, 
zoals bleek boomvorkje en gewoon schijfjesmos, zijn inmiddels goed vertegenwoordigd. 
Wanneer op een boom dan ook nog helmroestmos aanwezig is, is het zaak om goed te kijken 
of dwergwratjesmos zich misschien heeft gevestigd. Op een aantal bomen werd deze 

haakveenmos 
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lippenmos 
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nieuwkomer inderdaad aangetroffen. Verder werd op 
meerdere bomen vliermos gevonden, staafjesiepenmos en 
maar liefst vijf soorten haarmuts.  
 
Maar ook op de bodem zijn hier leuke soorten te vinden. Zo 
troffen we bijvoorbeeld gewoon knopmos. Een mosje 
waarvan het ongesteelde sporenkapsel als een bolletje tussen 
de blaadjes zit. Op het opslagterrein staat 
broeddubbeltandmos en spits smaragdsteeltje. Op enkele 
liggende boomstammen vonden we hier geelsteeltje, grijs 
kronkelsteeltje en de meest bijzondere soort van de excursie: 
kwastjesmos. In Brabant en op de Veluwe wordt deze soort 
meer gevonden. Onze vondst is de derde waarneming in 
Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Beslist een leuke 
vondst dus! Tenslotte is het vioolsterretje het vermelden 
waard. Dit groeit op een van de betonblokken.  
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Mossenexcursie Donkere Duinen 1 april 2017 
De verwachtingen waren hooggespannen. Tijdens het bezoek 
van de Mossenwerkgroep vorig jaar bleek dat de Donkere 
Duinen een mossenrijk gebied vormt. Tijdens de excursie van 
1 april werd opnieuw veel gevonden. Uiteindelijk telt de lijst 
meer dan vijftig soorten! Een record voor de 
Mossenwerkgroep. 
 
Het meest opvallend was de aanwezigheid van 
dwergwratjesmos op meerdere bomen. Een soort die zich 
enorm snel aan het uitbreiden is en dus ook Den Helder al geeft 
veroverd. Verder kwamen we maar liefst zes soorten haarmuts 
en drie soorten kroesmos tegen. Vooral de gekroesde haarmuts 
was prominent aanwezig op enkele wilgentakken vlak bij het 
water. Vermeldenswaardig is verder het schijfjesmos, dat op 
meerdere bomen aanwezig is, vaak samen met bleek 
boomvorkje of helmroestmos.  
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Mossenexcursie 3 oktober 2017, Noorderneg 
De eerste mossenexcursie van het seizoen ging naar de Noorderneg. Hier 
ligt een botanische parel die bij veel natuurliefhebbers bekend is. Deze 
zomer bezochten we het gebied met de Plantenwerkgroep. Toen werd 
duidelijk dat het gebied ook interessant is voor mossen. Op 3 oktober 
bracht de Mossenwerkgroep een bezoek aan het gebied.  
 
Zoals meestal worden op de parkeerplaats de eerste vondsten al gedaan. 
Boomsnavelmos vonden we op de stoeprand en tussen de tegels gewoon 
smaragdsteeltje, kleismaragdsteeltje en spits smaragdsteeltje. In het 
natuurgebiedje vonden we op een boomstam direct al een leuke soort: 
dwergwratjesmos. Een nieuwkomer die zich razendsnel verspreid over 
Nederland. Leuk om hem ook in de Noorderneg aan te treffen.  

 
De vochtige graslanden waren wat minder interessant dan 
gedacht. Op een paar plekken komt gewimperd veenmos voor, 
samen met gerimpeld boogsterrenmos en roodviltmos. Verder 
heel veel puntmos op de vochtige plekken. Op wilgen en eiken in 
de directe omgeving vonden we verder knotskroesmos, bleek 
boomvorkje, schijfjesmos en helmroestmos. In totaal vonden we 
dertig soorten. Een mooie start. 
 

 
Mossenexcursie Schoorlse Duinen 20 oktober 2017 
Opnieuw bezocht de Mossenwerkgroep een deel van de Schoorlse Duinen. Het was een vrij 
natte excursie waarop we een rondje maakten ter hoogte van Aagtdorp. We vonden veel soorten 
die je hier kunt verwachten, zoals groot laddermos, bronsmos, gerimpeld platmos, gedrongen 
kantmos en gewoon kantmos. Meer bijzonder is het neptunusmos, dat op meerdere plekken was 
te vinden, evenals het groot gaffeltandmos. Een zeer fraai mos.  
 
Het meest bijzonder was de vondst van kussentjesmos met sporenkapsels. Meestal vind je deze 
soort zonder kapsels. Eerder dit jaar had Joke Gutter ook al een pol kussentjesmos met 
sporenkapsels gevonden. 
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Koude excursie op de Papenberg 
Op vrijdag 8 december bezocht de Mossenwerkgroep de 
Papenberg in de duinen bij Castricum. Het was een koude 
middag met dreigende winterse buien in de nabijheid. Vijf 
personen begon de excursie aan de achterzijde van station 
Castricum. Tussen straatstenen vonden we de eerste mosjes. 
Vervolgens over het dak van het Huis van Hilde, via stukjes 
begraafplaats naar de rand van het duin. Voordat het duin 
bereikt was, stond de teller al op zo’n twintig soorten. Een 
paar oude lindebomen op de begraafplaats lieten ons 
helmroestmos, knikkersterretje en staafjesiepenmos zien.  Op 
het beton van stukje antitankwal stond gesteelde haarmuts, 
muurachterlichtmos en opnieuw staafjesiepenmos. Volgens 
de literatuur komt staafjesiepenmos slechts sporadisch voor 
op een stenige ondergrond. Het betreft dan vaak situaties die 
sterk geëxponeerd zijn. En dat was hier het geval.  
 
Dan de duinen in. Hier kwamen we zowel rondbladig 
boogsterrenmos, als gerimpeld boogsterrenmos tegen. We 
vonden bleek boomvorkje en gedrongen kantmos. De 
duingraslanden rond de top van de Papenberg leverde de 
grootste zeldzaamheden op: rozetmos, groot vedermos en 
kalksmaltandmos. Uiteindelijk stond de teller op 36 soorten. 
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Duinen bij ’t Woud 
Het was gezellig druk bij de mossenexcursie naar ’t Woud. 
Maar liefst elf deelnemers maakten kennis met de 
mossenrijkdom van het duingebied hier. Het dakje van het 
informatiepaneel bij de ingang van de Woudweg leverde de 
eerste soorten op. Naast algemeen voorkomende mossen, zoals 
gesnaveld klauwtjesmos, gewoon dikkopmos en gedraaid 
knikmos stond hier ook gesteelde haarmuts. De beboste, 
schaduwrijke duinhellingen leverden onder andere rond 
boogsterrenmos, geplooid snavelmos en gewoon 
gaffeltandmos op. Enkele bomen waren begroeid met plukken 
bleek boomvorkje. 
 

Op een mosrijk graslandje kwamen we glanzend etagemos en 
pluimstaartmos tegen. Voor de laatste soort was dit een bekende 
locatie. In het open duingrasland maakte fraai haarmos plaats 
voor het kleinere zandhaarmos. In een open berkenbosje vonden 
we vervolgens sikkelsterretje, gewoon knopjesmos (waarbij het 
even zoeken was naar de knopjes) en groot rimpelmos. Het 
gedrongen kantmos geurde ons tegemoet. Langs een watertje 
ontdekten we tussen het puntmos sliertjes moerassikkelmos. 
 
Nadat een deel van de groep huiswaarts was gekeerd deden we 
nog enkele leuke vondsten. Naast zandbisschopsmuts, groeide er 
op een laag hellinkje langs een paardenpad duintrapmos en het 
nog kleinere gewoon draadmos. 
 

Bij elkaar werden er zesendertig soorten op naam gebracht. Een deel van de soorten heeft een 
voorkeur voor kalkrijke omstandigheden. Omdat de duinen hier deels aan het ontkalken zijn 
troffen we ook soorten aan die minder afhankelijk zijn van kalk.  
 
Vier soorten waren nieuw voor het kilometerhok dat we bezochten. Twee soorten, het 
duintrapmos en de zandbisschopsmuts staan landelijk als zeer zeldzaam in de boeken. In het 
duingebied zijn ze lokaal algemener.  
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